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ÆNDRINGSFORSLAG 

Udvalget om International Handel opfordrer Budgetudvalget, som er korresponderende 

udvalg, til at tage hensyn til følgende ændringsforslag: 

 

 

Ændringsforslag  1 

Forslag til afgørelse 

Betragtning 2 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(2) Der bør udvikles en ny 

resultatorienteret ramme for partnerskaber 

med tredjelande, der tager hensyn til alle 

Unionens politikker og instrumenter. 

Planen for eksterne investeringer bør 

gennemføres som led i den nye 

partnerskabsramme med henblik på at 

støtte investeringer i områder uden for 

Unionen og samtidig bidrage til 

opfyldelsen af målene for bæredygtig 

udvikling. Planen bør også opfylde målene 

under dagsordenen 2030 for bæredygtig 

udvikling samt målene for de øvrige 

finansieringsinstrumenter til aktioner i 

tredjelande. 

(2) Der bør udvikles en ny 

resultatorienteret ramme for partnerskaber 

med tredjelande, der tager hensyn til alle 

Unionens politikker og instrumenter. 

Planen for eksterne investeringer bør 

gennemføres som led i den nye 

partnerskabsramme med henblik på at 

støtte investeringer i områder uden for 

Unionen og samtidig bidrage til 

inkluderende og bæredygtig udvikling, 

velstandsskabelse og til opfyldelsen af 

målene for bæredygtig udvikling. Planen 

bør også opfylde målene under 

dagsordenen 2030 for bæredygtig 

udvikling samt målene for de øvrige 

finansieringsinstrumenter til aktioner i 

tredjelande. 

 

 

Ændringsforslag  2 

Forslag til afgørelse 

Betragtning 8 a (ny) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 (8a) EIB har fået pålagt yderligere 

opgaver, for eksempel inden for 

europæisk økonomisk diplomati. For at 

kunne levere på dette område har EIB 

behov for tilstrækkelige finansielle midler. 
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Successen med garantifonden under det 

eksterne långivningsmandat sætter EIB i 

stand til at levere konkrete resultater og 

muliggør en virkning på EU-plan af 

fornuftige projekter i tredjelande med 

minimale omkostninger for EU-budgettet. 

I lyset af de stigende krav til EIB som 

Unionens finansielle arm anses det for 

vigtigt at styrke dette succesfulde 

instrument, og Kommissionen bør øge 

budgetbevillingen til den garantifond, der 

tildeles EIB, i forbindelse med det næste 

lovgivningsmæssige forslag, som omfatter 

perioden 2021-2028. 

 

Ændringsforslag  3 

Forslag til afgørelse 

Betragtning 9 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(9) For at EIB's eksterne mandat kan 

anvendes til at imødegå potentielle 

kommende udfordringer og bidrage til 

Unionens prioriteter og strategiske 

løsninger til at tackle de underliggende 

årsager til migration, bør loftet for EIB's 

finansieringstransaktioner under EU-

garantien øges til 32 300 000 000 EUR ved 

at frigive det fakultative supplerende 

beløb på 3 000 000 000 EUR. Under det 

generelle mandat bør 1 400 000 000 EUR 

øremærkes til projekter i den offentlige 

sektor rettet mod flygtninge og 

værtssamfund i kriseramte områder. 

(9) For at EIB's eksterne mandat kan 

anvendes til at imødegå potentielle 

kommende udfordringer og bidrage til 

Unionens prioriteter og strategiske 

løsninger til at tackle de underliggende 

årsager til migration, bør loftet for EIB's 

finansieringstransaktioner under EU-

garantien øges til 38 500 000 000 EUR. 

Under det generelle mandat bør 1 400 000 

000 EUR øremærkes til projekter i den 

offentlige sektor rettet mod flygtninge og 

værtssamfund i kriseramte områder. 

Begrundelse 

Kommissionens forslag vil få direkte og øjeblikkelig indflydelse på andre presserende EU-

politikker og -prioriteter. Det vil de facto kræve en væsentlig reduktion af EIB's årlige 

aktivitet i det østlige naboskabsområde, herunder Ukraine. Den årlige aktivitet i det østlige 

naboskabsområde ville skulle reduceres med omkring 70 % i forhold til de nuværende årlige 

udlånsniveauer. De foreslåede lofter for Asien og Latinamerika og Sydafrika ville føre til en 

reduktion på 50 % af den årlige aktivitet i forhold til de nuværende niveauer. 
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Ændringsforslag  4 

Forslag til afgørelse 

Betragtning 11 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(11) Tackling af de underliggende 

årsager til migration bør tilføjes som en ny 

målsætning for mandatet. 

(11) Tackling af de underliggende 

årsager til migration bør tilføjes som en ny 

målsætning for mandatet, og alle projekter, 

som er finansieret under denne nye 

målsætning, bør være i overensstemmelse 

med artikel 21 i traktaten om Den 

Europæiske Union (TEU). 

 

 

Ændringsforslag  5 

Forslag til afgørelse 

Betragtning 12 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(12) Der bør sikres komplementaritet og 

koordinering mellem Unionens initiativer 

til at tackle de underliggende årsager til 

migration, bl.a. med Unionens støtte til en 

holdbar reintegration af tilbagevendte 

migranter i oprindelseslandene. 

(12) Der bør sikres komplementaritet og 

koordinering mellem Unionens initiativer 

til at tackle de underliggende årsager til 

migration, bl.a. med Unionens støtte til en 

holdbar reintegration af tilbagevendte 

migranter i oprindelseslandene. EIB bør 

derfor arbejde tæt sammen med EU-

Udenrigstjenesten og kunne henvende sig 

til de relevante internationale 

organisationer, såsom IOM og UNHCR, 

når det er hensigtsmæssigt. 

 

 

Ændringsforslag  6 

Forslag til afgørelse 

Betragtning 13 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(13) I forlængelse af Parisaftalen, som 

blev indgået inden for rammerne af De 

Forenede Nationers rammekonvention om 

klimaændringer, bør EIB søge at 

(13) I forlængelse af Parisaftalen, som 

blev indgået inden for rammerne af De 

Forenede Nationers rammekonvention om 

klimaændringer, bør EIB søge at øge det 
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opretholde det aktuelle høje niveau for 

klimarelaterede udgifter under det eksterne 

mandat og således bidrage til at øge de 

klimarelaterede investeringer i 

udviklingslande fra 25 % til 35 % senest i 

2020. 

aktuelle høje niveau for klimarelaterede 

udgifter under det eksterne mandat og 

således bidrage til at øge de 

klimarelaterede investeringer i 

udviklingslande fra 25 % til 35 % senest i 

2020 i overensstemmelse med de 

forpligtelser, EIB har påtaget sig i sin 

klimastrategi. 

Begrundelse 

I sin klimastrategi, som blev vedtaget i slutningen af 2015, forpligtede EIB sig til at forhøje 

niveauet for klimaforanstaltninger i udviklingslande til 35 % ved udgangen af 2020. Denne 

udmelding bør afspejle sig i EIB's eksterne mandat. 

 

Ændringsforslag  7 

Forslag til afgørelse 

Betragtning 15 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(15) EIB bør udvikle og anvende et sæt 

indikatorer i rammen for resultatmåling 

vedrørende projekter i den offentlige og 

den private sektor, som er rettet mod 

flygtninge og værtssamfund. 

Kommissionens årlige rapporter til Europa-

Parlamentet og Rådet om EIB's 

finansieringstransaktioner bør derfor 

indeholde en vurdering af bidraget fra 

EIB's finansieringstransaktioner til at 

tackle de underliggende årsager til 

migration. 

(15) EIB bør udvikle og anvende et sæt 

indikatorer i rammen for resultatmåling 

vedrørende projekter i den offentlige og 

den private sektor, som er rettet mod 

flygtninge og værtssamfund, herunder 

indikatorer, der gør det muligt at måle 

projektets bidrag til opfyldelsen af målene 

for bæredygtig udvikling, bekæmpelsen af 

de underliggende årsager til migration og 

inddragelsen af værtslandenes 

civilsamfund. Kommissionens årlige 

rapporter til Europa-Parlamentet og Rådet 

om EIB's finansieringstransaktioner bør 

indeholde en vurdering af bidraget fra 

EIB's finansieringstransaktioner til at 

tackle de nævnte faktorer med henblik på 

at sikre fuld ansvarlighed og 

gennemsigtighed. EIB bør forbedre 

behørig adgang til oplysninger, ikke bare 

for Europa-Parlamentet og andre 

institutioner, men også for den brede 

offentlighed, især hvad angår systemet 

med udbuds- og underleverandøraftaler 

og de finansielle data vedrørende 

projekter, der finansieres af EIB. 
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Ændringsforslag  8 

Forslag til afgørelse 

Betragtning 16 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(16) Kun i tilfælde af nød- eller 

krisesituationer, som kan opstå i løbet af 

mandatperioden, og som kan betragtes som 

værende relateret til Unionens 

udenrigspolitiske prioriteter, bør loftet for 

EIB's omfordeling mellem regioner i løbet 

af mandatet øges fra 10 % til 20 %. 

Mandatet for den private sektor på 2 300 

000 000 EUR og beløbet på 1 400 000 000 

EUR, som er øremærket projekter i den 

offentlige sektor, kan ikke omfordeles, da 

formålet hermed er at tackle de 

underliggende årsager til migration. 

(16) Kun i tilfælde af nød- eller 

krisesituationer, som kan opstå i løbet af 

mandatperioden, og som kan betragtes som 

værende relateret til Unionens 

udenrigspolitiske prioriteter, bør loftet for 

EIB's omfordeling mellem regioner i løbet 

af mandatet øges fra 10 % til 20 %. EIB 

bør underrette Europa-Parlamentet om 

enhver beslutning om omfordeling ved at 

fremlægge en begrundelsesrapport og en 

konsekvensanalyse. Mandatet for den 

private sektor på 2 300 000 000 EUR og 

beløbet på 1 400 000 000 EUR, som er 

øremærket projekter i den offentlige sektor, 

kan ikke omfordeles, da formålet hermed 

er at tackle de underliggende årsager til 

migration. 

 

 

Ændringsforslag  9 

Forslag til afgørelse 

Betragtning 17 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(17) Listen over finansieringsberettigede 

regioner og lande og potentielt 

finansieringsberettigede regioner og lande 

bør ændres med henblik på at udelukke 

højindkomstlande med en høj 

kreditvurdering (Brunei, Island, Israel, 

Singapore, Chile og Sydkorea). Derudover 

bør Iran tilføjes til listen over potentielt 

finansieringsberettigede regioner og lande. 

(17) Listen over finansieringsberettigede 

regioner og lande og potentielt 

finansieringsberettigede regioner og lande 

bør udformes med henblik på at opnå den 

størst mulige udviklingsmæssige virkning 
og ændres med henblik på at udelukke 

højindkomstlande med en høj 

kreditvurdering (Brunei, Island, Israel, 

Singapore, Chile og Sydkorea). Derudover 

bør Iran tilføjes til listen over potentielt 

finansieringsberettigede regioner og lande. 
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Ændringsforslag  10 

Forslag til afgørelse 

Betragtning 17 a (ny) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 (17a) Det Europæiske Råd fremhævede 

den centrale rolle, som EIB spiller i 

Unionens eksterne økonomiske 

forbindelser, og opfordrede på sit møde 

den 20.-21. marts 2014 EIB til "yderligere 

at bidrage til at fremme europæiske 

virksomheders internationalisering og 

konkurrenceevne." Adgang til 

finansiering er en af de mest presserende 

udfordringer for SMV'er. Derfor er der 

behov for en EIB-strategi med henblik på 

at muliggøre øget og forbedret adgang til 

finansiering for SMV'er, herunder 

gennem handelsfremmende programmer 

og initiativer, såsom den europæiske 

mikrofinansieringsfacilitet Progress og de 

nye faciliteter til finansiering af 

europæiske SMV'ers handelsaktiviteter. 

Endvidere bør der indføres krav til 

formidlende banker, der udbetaler EIB's 

finansiering, om mere proaktive politikker 

for SMV'er og mikrovirksomheder, og 

gennemsigtigheden i forbindelse med 

vurderingen af den lokale økonomiske og 

sociale virkning af EIB's formidlede lån 

bør forbedres yderligere. 

 

 

Ændringsforslag  11 

Forslag til afgørelse 

Betragtning 17 b (ny) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 (17b) EIB's kvantitative mål for 

klimarelaterede foranstaltninger er godt 

på vej til at blive nået. EIB har givet 

tilsagn om at øge sit fokus på 

klimaindsatsen i udviklingslandene 

yderligere til op mod 35 % senest i 2020. 
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For at sætte EIB i stand til at opfylde dette 

mål er det nødvendigt at bevilge 

tilstrækkelige midler til objektive 

regionale lofter, da EIB ellers vil blive 

nødt til at skære ned på sine aktiviteter i 

Asien og Latinamerika – regioner, hvor 

banken traditionelt har været meget aktiv 

inden for klimafinansiering. 

 

Ændringsforslag  12 

Forslag til afgørelse 

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 1 

Afgørelse 466/2014/EU 

Artikel 2 – stk. 1 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

1. Det maksimale loft for EIB-

finansieringstransaktioner, der dækkes af 

EU-garantien i hele perioden 2014-2020, 

må ikke overstige 32 300 000 000 EUR. 

Beløb, der oprindeligt var øremærket til 

finansieringstransaktioner, men som 

efterfølgende er annulleret, medregnes ikke 

i loftet. 

1. Det maksimale loft for EIB-

finansieringstransaktioner, der dækkes af 

EU-garantien i hele perioden 2014-2020, 

må ikke overstige 38 500 000 000 EUR. 

Beløb, der oprindeligt var øremærket til 

finansieringstransaktioner, men som 

efterfølgende er annulleret, medregnes ikke 

i loftet. 

 

 

Ændringsforslag  13 

Forslag til afgørelse  

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 1 

 Afgørelse 466/2014/EU 

Artikel 2 – stk. 1 – litra a 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

a) et maksimalt beløb på 30 000 000 

000 EUR under et generelt mandat, hvoraf 

op til 1 400 000 000 EUR er øremærket til 

projekter i den offentlige sektor vedrørende 

flygtninge og værtssamfund 

a) et maksimalt beløb på 36 200 

000 000 EUR under et generelt mandat, 

hvoraf op til 2 500 000 000 EUR er 

øremærket til projekter i den offentlige 

sektor vedrørende flygtninge og 

værtssamfund samt til at tackle de 

underliggende årsager til migration 
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Ændringsforslag  14 

Forslag til afgørelse 

Artikel 1 – stk. 1 – punkt 2 – litra b 

Afgørelse nr. 466/2014/EU 

Artikel 3 – stk. 5 – afsnit 1 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

For at sikre, at investeringer i den private 

sektor får størst mulig udviklingseffekt, 

bestræber EIB sig på at styrke den lokale 

private sektor i de finansieringsberettigede 

lande ved at støtte lokale investeringer, jf. 

stk. 1, litra a). EIB-

finansieringstransaktionerne til støtte for de 

generelle målsætninger i stk. 1 skal 

tilstræbe også at omfatte øget støtte til 

investeringsprojekter, der gennemføres af 

SMV'er fra Unionen. For effektivt at 

overvåge brugen af midler til gavn for de 

pågældende SMV'er fastsætter EIB 

passende kontraktmæssige forpligtelser om 

rapportering for finansielle formidlere og 

de finansieringsberettigede modtagere. 

For at sikre, at investeringer i den private 

sektor får størst mulig udviklingseffekt, 

bestræber EIB sig på at styrke den lokale 

private sektor og bidrage til at etablere 

gunstige betingelser for private 

virksomheder og investeringer i de 

finansieringsberettigede lande ved at støtte 

lokale investeringer, jf. stk. 1, litra a). EIB-

finansieringstransaktionerne til støtte for de 

generelle målsætninger i stk. 1 skal 

tilstræbe også at omfatte øget støtte til 

investeringsprojekter, der gennemføres af 

SMV'er fra Unionen. EIB-

finansieringstransaktionerne skal bidrage 

til at forbedre markedsadgangen for 

SMV'er i EU's tredjelandspartnerlande og 

deres integration i globale værdikæder og 

skal desuden bidrage til at øge EU-

virksomheders internationalisering og 

konkurrencedygtighed. For effektivt at 

overvåge brugen af midler til gavn for de 

pågældende SMV'er fastsætter EIB 

passende kontraktmæssige forpligtelser om 

rapportering for finansielle formidlere og 

de finansieringsberettigede modtagere. 

EIB bestræber sig på at identificere 

hindringerne for SMV'ers adgang til 

finansiering og tilsikrer, at de ryddes af 

vejen; 

 

 

Ændringsforslag  15 

Forslag til afgørelse 

Artikel 1 – stk. 1 – punkt 2 – litra b a (nyt) 

Afgørelse 466/2014/EU 

Artikel 3 – stk. 6 
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Gældende tekst Ændringsforslag 

 ba) Artikel 3, stk. 6, affattes således: 

"6.  EIB-finansieringstransaktioner til 

støtte for de generelle mål i stk. 1, litra b), 

skal fortrinsvis støtte investeringsprojekter 

på områderne transport, energi, 

miljøinfrastruktur, informations- og 

kommunikationsteknologi, sundhed og 

uddannelse. Dette omfatter produktion og 

integration af energi fra vedvarende kilder, 

ændring af energisystemer til mindre 

kulstofintensive teknologier og 

brændstoffer, bæredygtig energisikkerhed 

og energiinfrastruktur, herunder til 

gasproduktion og transport til Unionens 

energimarked samt elektrificering af 

landdistrikter, miljøinfrastruktur såsom 

vand og sanitet og grøn infrastruktur og 

infrastruktur til telekommunikation og 

bredbåndsnet.” 

"6.  EIB-finansieringstransaktioner til 

støtte for de generelle mål i stk. 1, litra b), 

skal fortrinsvis støtte investeringsprojekter 

på områderne transport, energi, 

miljøinfrastruktur, informations- og 

kommunikationsteknologi, sundhed og 

uddannelse. Dette omfatter produktion og 

integration af energi fra vedvarende kilder, 

energieffektivitetsforanstaltninger, 
ændring af energisystemer til mindre 

kulstofintensive teknologier og 

brændstoffer, bæredygtig energisikkerhed 

og energiinfrastruktur samt elektrificering 

af landdistrikter, miljøinfrastruktur såsom 

vand og sanitet og grøn infrastruktur og 

infrastruktur til telekommunikation og 

bredbåndsnet. 

(http://eur-lex.europa.eu/legal-

content/DA/TXT/HTML/?uri=CELEX:32014D0466&from=DA) 

Begrundelse 

Gasproduktion og -transport bør ikke dækkes af EU-garantien, eftersom dette udgør subsidier 

til fossile brændstoffer. Afgørelsen bør implementere konklusionerne fra Det Europæiske Råd 

af 22. maj 2013 om at udfase økonomisk og miljømæssigt skadelige subsidier, herunder til 

fossile brændstoffer. 

 

 

Ændringsforslag  16 

Forslag til afgørelse 

Artikel 1 – stk. 1 – punkt 2 – litra c 

Afgørelse 466/2014/EU 

Artikel 3 – stk. 7 – afsnit 4 a (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 EIB's aktiviteter bør bl.a. omfatte 

konkrete foranstaltninger til udfasning af 

finansieringsprojekter, der er skadelige 

for opfyldelsen af EU's klimamål, og 

intensivere bestræbelserne på at støtte 
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vedvarende energikilder og 

energieffektivitet. 

 

Ændringsforslag  17 

Forslag til afgørelse 

Artikel 1 – stk. 1 – punkt 2 – litra c 

Afgørelse nr. 466/2014/EU 

Artikel 3 – stk. 8 – afsnit 1 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

De EIB-finansieringstransaktioner til støtte 

for de generelle mål, som er nævnt i stk. 1, 

litra d), skal støtte investeringsprojekter, 

der tackler de underliggende årsager til 

migration og bidrager til den økonomiske 

modstandskraft samt sikrer en bæredygtig 

udvikling i modtagerlandene. EIB's 

finansieringstransaktioner skal særlig 

imødegå det øgede behov for infrastruktur 

og dertil knyttede tjenester med henblik på 

at håndtere tilstrømningen af migranter 

samt fremme beskæftigelsesmulighederne 
i værts- og flygtningesamfundene med 

henblik på at fremme den økonomiske 

integration og give flygtningene mulighed 

for at kunne klare sig selv. 

De EIB-finansieringstransaktioner til støtte 

for de generelle mål, som er nævnt i stk. 1, 

litra d), skal støtte investeringsprojekter, 

der tackler de underliggende årsager til 

migration og bidrager til den økonomiske 

modstandskraft samt sikrer en bæredygtig 

udvikling i modtagerlandene, herunder 

styrke den humanitære indsats og yde 

støtte til opførelse af infrastruktur og 

jobskabelse, samtidig med at 

overensstemmelsen med målene for 

bæredygtig udvikling sikres. EIB's 

finansieringstransaktioner skal særlig 

imødegå det øgede behov for infrastruktur 

og transport, energi samt adgang til 

energi og telekommunikation, da disse 

projekter øger handelspotentialet 

betydeligt og kan have en løftestangseffekt 

for internationaliseringen af SMV'er, 

navnlig i regioner med geografiske 

ulemper, men også udnytte potentialet i 

sektorer som f.eks. landbrug, grøn 

teknologi, forskning og innovation og 

intellektuel ejendomsret, og styrke den 

humanitære indsats, støtte skabelsen af 

ordentlige job og uddannelse for værts- og 

flygtningesamfundene med henblik på at 

fremme den økonomiske integration og 

give flygtningene mulighed for at kunne 

klare sig selv, samtidig med at der sikres 

fuld overholdelse af 

menneskerettighederne, især 

arbejdstagerrettigheder og sociale 

rettigheder, og retsstatsprincippet. 
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Ændringsforslag  18 

Forslag til afgørelse 

Artikel 1 – stk. 1 – punkt 2 – litra c 

Afgørelse nr. 466/2014/EU 

Artikel 3 – stk. 8 – litra b 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

b) den offentlige sektor, herunder 

kommuner og offentlige organer, med 

henblik på infrastruktur og andre tjenester 

til at imødegå betydeligt øgede behov." 

b) den offentlige sektor, herunder 

kommuner og offentlige organer, med 

henblik på infrastruktur og andre tjenester, 

navnlig sundhedspleje og med særlige 

faciliteter til børn, sanitære tjenester og 

skoleuddannelse, til at imødegå betydeligt 

øgede behov." 

Begrundelse 

Lægelig behandling af især børn, vellykket forebyggelse af sygdomme ved hjælp af 

tilstrækkelige sanitære forsyninger og adgang til skoleuddannelse rangerer højt blandt 

behovene hos flygtede børn og deres familier. 

 

 

Ændringsforslag  19 

Forslag til afgørelse 

Artikel 1 – stk. 1 – punkt 2 – litra c a (nyt) 

 Afgørelse nr. 466/2014/EU 

Artikel 3 – stk. 8 a (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 ca) Følgende stykke tilføjes: 

 8a. SMV-relaterede programmer i 

tredjelande bør være rettet mod at 

integrere SMV'erne i de globale 

forsyningskæder, mens sådanne EIB-

programmer i det østlige og sydlige 

naboskabsområde bør være orienteret 

mod at integrere SMV'erne i de 

europæiske værdikæder. 
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Forslag til afgørelse 
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Artikel 1 – stk. 1 – punkt 2 – litra c b (nyt) 

Afgørelse 466/2014/EU 

Artikel 3 – stk. 8 b (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 cb) Følgende stykke tilføjes: 

 8b. EIB sikrer, at virksomheder, der 

deltager i projekter, som EIB 

medfinansierer, pålægges at leve op til 

princippet om ligeløn og 

løngennemsigtighed samt til 

ligestillingsprincippet som fastsat i 

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 

2006/54/EF1a, og EIB's afgørelser om 

projektfinansiering skal tage højde for 

ansøgervirksomhedernes foranstaltninger 

for så vidt angår virksomhedernes sociale 

ansvar. 

 ______________ 

 1a Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 

2006/54/EF af 5. juni 2006 om 

gennemførelse af princippet om lige 

muligheder for og ligebehandling af 

mænd og kvinder i forbindelse med 

beskæftigelse og erhverv (EUT L 204 af 

26.7.2006, s. 23). 

 

 

 

Ændringsforslag  21 

Forslag til afgørelse 

Artikel 1 – stk. 1 – punkt 5 – litra a 

Afgørelse nr. 466/2014/EU 

Artikel 11 – stk. 1 – litra b 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

b) Indikatorerne for projekter 

vedrørende en strategisk løsning til at 

tackle de underliggende årsager til 

migration fastlægges af EIB 

b) Indikatorerne for projekter 

vedrørende en strategisk løsning til at 

tackle de underliggende årsager til 

migration fastlægges af EIB i udførligt og 

regelmæssigt samråd og samarbejde med 

interessenter og civilsamfund 
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Ændringsforslag  22 

Forslag til afgørelse 

Artikel 1 – stk. 1 – punkt 5 – litra a a (nyt) 

 Afgørelse 466/2014/EU 

Artikel 11 – stk. 1 – litra c 

 

Gældende tekst Ændringsforslag 

 aa) litra c) affattes således: 

"c) en vurdering af EIB-

finansieringstransaktionernes bidrag til 

opfyldelsen af Unionens eksterne politiske 

og strategiske målsætninger under 

hensyntagen til de i artikel 5 omhandlede 

regionale tekniske operationelle 

retningslinjer” 

"c) en vurdering af EIB-

finansieringstransaktionernes bidrag til 

opfyldelsen af Unionens eksterne politiske 

og strategiske målsætninger og deres 

kohærens med andre EU-politikker. 

 Kommissionen skal i samarbejde med EU-

Udenrigstjenesten fastlægge en ramme og 

metode for EIB's årlige rapportering om 

de af dets aktiviteter, der er dækket af 

fællesskabsgarantien, og deres 

overensstemmelse med de overordnede 

principper for EU's optræden udadtil som 

omhandlet i artikel 21 i TEU. 

Hovedformålet med denne rapportering er 

at overvåge EIB's overholdelse af 

forpligtelserne i TEU og bestemmelserne i 

artikel 21, herunder respekt for og 

fremme af menneskerettighederne, 

udryddelse af fattigdom og håndtering af 

miljørisici. 

 Denne metodologi udarbejdes af 

Kommissionen og EU-Udenrigstjenesten i 

løbet af det første år efter denne 

ændringsafgørelses ikrafttræden og 

bygger på rapportering om EIB's 

overholdelse af menneskerettighederne 

som krævet i EU's strategiske ramme og 

handlingsplanen for 

menneskerettigheder. 

 Kommissionen skal hvert år på baggrund 

af EIB's årsrapport udarbejde sin egen 

vurdering til Europa-Parlamentet af 

oplysningerne fra EIB og foreslå 
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eventuelle ændringer i bankens politikker 

og procedurer, som skal vedtages af 

medlemsstaterne, efter at de har taget 

Parlamentets holdning til disse ændringer 

i betragtning. Eventuelle henstillinger fra 

Kommissionen og Parlamentet om 

forbedring af EIB's rapportering med 

henblik herpå skal afspejles i 

ajourføringen af de regionale tekniske 

operationelle retningslinjer." 

(http://eur-lex.europa.eu/legal-

content/DA/TXT/HTML/?uri=CELEX:32014D0466&from=DA) 

Begrundelse 

Den primære bekymring vedrørende EIB's låneaktivitet uden for EU er fortsat 

operationaliseringen på grundlag af de bestemmelser, der er fastsat i det eksterne mandat. 

For at få EIB til at oprette og indføre effektive legitimationsprocedurer ved screening af 

aktiviteter, som er støttet af banken, med hensyn til deres potentielle indvirkning på 

menneskerettighederne, udryddelse af fattigdom og på miljøet, vil det i denne henseende være 

af største vigtighed at opbygge en mekanisme til vurdering af overholdelsen af artikel 21 i 

TEU. 

 

 

Ændringsforslag  23 

Forslag til afgørelse 

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 5 a (nyt)  

Afgørelse nr. 466/2014/EU 

Artikel 11 – stk. 2 

 

Gældende tekst Ændringsforslag 

 5a) Artikel 11, stk. 2, affattes således: 

2. Med henblik på Kommissionens 

rapportering som omhandlet i stk. 1 

forelægger EIB årligt Kommissionen 

rapporter om sine 

finansieringstransaktioner i henhold til 

denne afgørelse, herunder med alle de 

oplysninger, som Kommissionen har brug 

for til at opfylde sine 

rapporteringsforpligtelser i henhold til stk. 

1. Endvidere kan EIB meddele 

Kommissionen yderligere oplysninger, der 

er relevante for, at Europa-Parlamentet og 

Rådet kan få et samlet overblik over EIB's 

2. Med henblik på Kommissionens 

rapportering som omhandlet i stk. 1 

forelægger EIB årligt Kommissionen 

rapporter om sine 

finansieringstransaktioner i henhold til 

denne afgørelse, herunder med alle de 

oplysninger, som Kommissionen har brug 

for til at opfylde sine 

rapporteringsforpligtelser i henhold til stk. 

1. Endvidere kan EIB meddele 

Kommissionen yderligere oplysninger, der 

er relevante for, at Europa-Parlamentet og 

Rådet kan få et samlet overblik over EIB's 
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eksterne aktiviteter. eksterne aktiviteter. Europa-Parlamentet 

kan på grundlag af årsrapporterne 

udarbejde henstillinger til EIB om de 

igangværende projekter. 

 

 

 

Ændringsforslag  24 

Forslag til afgørelse 

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 6 

Afgørelse nr. 466/2014/EU 

Artikel 20 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

Kommissionen forelægger Europa-

Parlamentet og Rådet en endelig 

evalueringsrapport om anvendelsen af 

denne afgørelse senest den 31. december 

2021. 

For at styrke den parlamentariske kontrol 

skal EIB's ledelsesstruktur omorganiseres 

i overensstemmelse med den styrkede 

forvaltningsordning for Den Europæiske 

Fond for Strategiske Investeringer 

(EFSI). Kommissionen fremlægger 

oplysninger om gennemførelsen af denne 

omorganisering inden den 31. december 

2017. Endvidere skal EIB underrette 

Parlamentet om sine 

investeringsbeslutninger, fremlægge 

konsekvensvurderinger, der viser, at de 

planlagte projekter er i overensstemmelse 

med målene for bæredygtig udvikling og 

med Parisaftalen, og offentliggøre 

rapporter om alle projekter, der 

finansieres, resultaterne af de interne 

undersøgelser, udvælgelsen, tilsynet og 

vurderingen af dets aktiviteter og 

programmer på grundlag af klare og 

målbare indikatorer samt metoderne til og 

konklusionerne af forudgående 

vurderinger og efterfølgende rapporter for 

hvert projekt, der finansieres, og samtidig 

respektere den forretningsmæssige 

følsomhed i forbindelse med transaktioner 

i den private sektor, navnlig hvad angår 

begrundelserne for afvisning af indsendte 

projekter. 

 Kommissionen fremsender en endelig 

evalueringsrapport om anvendelsen af 
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denne afgørelse til Europa-Parlamentet og 

Rådet senest den 31. december 2021. 
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