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KORT BEGRUNDELSE 

Med EFSI II-forslaget vil Kommissionen forlænge varigheden af Den Europæiske Fond for 

Strategiske Investeringer (EFSI) og foretage tekniske forbedringer i fonden og Det 

Europæiske Centrum for Investeringsrådgivning (EIAH). Forslaget ledsages af en evaluering 

fra Kommissionen om rugen af EU’s budgetgaranti siden EFSI's start i juli 2015. 

Revisionsretten har afgivet en udtalelse med titlen "EFSI: an early proposal to extend and 

expand” (Revisionsrettens udtalelse 2/2016).  

Med hensyn til de mål, der er fastsat i forbindelse med EU’s transportpolitik og EFSI’s bidrag 

til at nå dem, mener ordføreren, at følgende elementer i forslaget navnlig bør overvejes og stå 

i centrum for denne udtalelse:  

 forlængelse af EFSI frem til slutningen af den indeværende flerårige finansielle ramme og 

forhøjelse af investeringsmålet til 500 milliarder EUR (EFSI I: 315 milliarder), herunder 

en

 forhøjelse af EU’s garanti til 26 milliarder EUR (EFSI I: 16 milliarder) og tilpasning af 

målsatsen for EU’s garantifond til 35 % af de samlede EU-garantiforpligtelser (EFSI I: 50 

%), som delvis skal finansieres gennem 

 yderligere overførsel af Connecting Europe-Faciliteten (CEF) ved at spare 155 millioner 

EUR i transportsektoren og 345 millioner EUR i energisektoren,

 bestemmelser om øget additionalitet for projekter (som har til formål at imødegå 

markedssvigt eller suboptimale investeringssituationer), som omfatter projekter under 

infrastruktur- og innovationsvinduet, der forbinder to eller flere medlemsstater,

 øget fokus på projekter, der bidrager til at nå de klimapolitiske COP21-mål, som skal nås 

gennem EFSI-finansiering på mindst 40 % i infrastruktur- og innovationsvinduet, 

 udelukkelse af støtte til motorveje med undtagelse af private investeringer i 

samhørighedslande eller i grænseoverskridende projekter med mindst ét 

samhørighedsland,

 bedre teknisk bistand til projekter, der involverer adskillige medlemsstater, idet EFSI 

kombineres med andre kilder til EU-finansiering, såsom ESI-fonde, Horisont 2020 og 

CEF, og fremme af den geografiske og sektorielle diversificering af EFSI.

 

Ordføreren mener, at EFSI bør tjene som et effektivt instrument til at generere yderligere 

investeringer og job inden for transportinfrastruktur og mobilitet. De (begrænsede) erfaringer 

har dog hidtil vist, at yderligere foranstaltninger er nødvendige for bedre at udnytte fondens 

potentiale i transportsektoren. Med transportprojekter, der tegner sig for kun 8 % eller 11 mia. 

EUR af alle EFSI-finansierede projekter, er der imidlertid væsentligt spillerum for at forbedre 

fondens attraktivitet for medlemsstaterne og de regionale og lokale enheder og projektledere, 

hvad angår finansiering, udvælgelseskriterier og teknisk bistand.  

EFSI kan tilvejebringe merværdi på transportområdet, hvis den virker som et redskab til at 

supplere - i stedet for at konkurrere med - det vellykkede og overtegnede CEF-program. CEF 

finansierer det transeuropæiske transportnet under sammenhængende langsigtede prioriteter, 

der er vedtaget og kontrolleres af medlovgiverne i en gennemgribende proces. Ordføreren er 

imod yderligere tildeling af midler til at finansiere EFSI II og minder om, at der allerede er 

taget 4 milliarder EUR fra CEF og Horisont 2020 til EFSI I. Der er bestemt ikke brug for flere 
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nedskæringer: Kommissionens evaluering af EFSI viser derimod, at målsatsen for EU-

garantien vil kunne tilpasses marginalt. Hvis EFSI I-målsatsen ikke var blevet sat til 50 %, 

ville der faktisk fra starten af have været behov for færre nedskæringer. Inden der træffes 

beslutning om fortsættelse eller ændring af EFSI, bør Kommissionen ikke alene evaluere 

EFSI fuldstændigt, men også opfylde alle de juridiske forpligtelser vedrørende 

evalueringskonklusionerne, som de er fastlagt af medlovgiverne i EFSI I-forordningen. 

Ordføreren foreslår på denne baggrund at ændre Kommissionens EFSI II-forslag på følgende 

måde: 

 bevarelse af den nuværende finansieringsramme for CEF og dens transportdel, 

 tilpasning af målsatsen for EU’s garantifond til 32 % af EU’s samlede garantiforpligtelser,

 additionalitetsbestemmelserne bør omfatte komplekse multinationale og 

grænseoverskridende projekter, herunder hovedkorridorerne og andre parter af det 

centrale netværk, som er identificeret af CEF, Sesar og ERTMS, for at fremskynde 

fuldendelsen af TEN-T-netværksprojekter, der ellers ikke ville være blevet fuldført på 

grund af de begrænsede midler, der er tilbage i CEF, 

 brugen af EU-garantien bør omfatte et særskilt delmål på 20 % for transport, idet der også 

bidrages til klimapolitiske mål,

 medlemsstaters og regionale og lokale myndigheders deltagelse i EFSI-projekter eller 

instrumenter bør behandles som ”engangsforanstaltninger”, der vil blive trukket fra i den 

strukturelle finanspolitiske indsats, som forventes gennemført af medlemsstaterne, 

 europæiske grupper for territorialt samarbejde bør udgøre tilladte modparter for EU-

garantien for at lette grænseoverskridende/multinationale projekter,

 EFSI-støtten til motorveje bør være mulig for projekter i overensstemmelse med TEN-T 

og transportpolitiske mål (f.eks. til forbedring af færdselssikkerhed, udvikling af ITS og 

vedligeholdelse af TEN-T-veje). 

 EIAH’s rolle med at rådgive regionale myndigheder og projektledere, herunder i 

forbindelse med multinationale og grænseoverskridende projekter, samt at fremme 

kombination af EFSI med CEF bør styrkes, 

 bevarelse af artikel 18, stk. 7 og 8, der fastlægger, at EFSI’s fremtid skal bestemmes på 

grundlag af en uafhængig evaluering. 

 

ÆNDRINGSFORSLAG 

Transport- og Turismeudvalget opfordrer Budgetudvalget og Økonomi- og Valutaudvalget, 

som er korresponderende udvalg, til at tage hensyn til følgende ændringsforslag: 

Ændringsforslag   1 

Forslag til forordning 

Betragtning 2 a (ny) 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 (2a) Der er brug for en indsats for at 
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øge investeringerne ved at sikre større 

gennemsigtighed og bedre mediedækning 

i form af teknisk bistand i alle faser af 

projektet og støtte til mere intelligent brug 

af finansielle midler. 

 

Ændringsforslag   2 

Forslag til forordning 

Betragtning 8 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(8) Efter forlængelsen skal EFSI tage 

sigte på imødegåelse af resterende 

markedssvigt og suboptimale 

investeringssituationer og fortsætte med at 

mobilisere finansiering fra den private 

sektor til investeringer, der har afgørende 

betydning for skabelse af nye 

arbejdspladser, bl.a. til de unge, og for øget 

vækst og konkurrenceevne med en styrket 

additionalitet. Det drejer sig bl.a. om 

investeringer på energi-, miljø- og 

klimaområdet, social og menneskelig 

kapital og dertil knyttet infrastruktur, 

sundhed, forskning og innovation, 

grænseoverskridende og bæredygtig 

transport samt den digitale omstilling. Især 

bør der ske en styrkelse af de EFSI-støttede 

projekters bidrag til virkeliggørelse af de 

ambitiøse mål for Unionen, der blev fastsat 

på klimakonferencen i Paris (COP21). Der 

skal også være øget fokus på prioriterede 

energisammenkoblingsprojekter og 

energieffektiviseringsprojekter. Desuden 

bør det undgås at yde EFSI-støtte til 

motorveje, medmindre der er behov for 

støtte til private investeringer i transport i 

samhørighedslande eller til 

grænseoverskridende transportprojekter, 

hvori deltager mindst ét 

samhørighedsland. Af klarhedshensyn, og 

skønt de allerede er støtteberettigede, bør 

det udtrykkeligt fastsættes, at projekter 

inden for landbrug, fiskeri og akvakultur 

falder ind under de generelle mål, der er 

(8) Efter forlængelsen skal EFSI tage 

sigte på imødegåelse af resterende 

markedssvigt og suboptimale 

investeringssituationer og fortsætte med at 

mobilisere finansiering fra den private 

sektor til investeringer, der har afgørende 

betydning for skabelse af nye 

arbejdspladser, bl.a. til de unge, og for øget 

vækst og konkurrenceevne med en styrket 

additionalitet. Det drejer sig bl.a. om 

investeringer på energi-, miljø- og 

klimaområdet, social og menneskelig 

kapital og dertil knyttet infrastruktur, 

sundhed, forskning og innovation, 

grænseoverskridende og bæredygtig 

transport, turisme samt den digitale 

omstilling. Den bør desuden også 

afhjælpe uforholdsmæssigt stor 

koncentration inden for visse 

politikområder samt geografiske 

ubalancer i investeringer med henblik på 

at bidrage til den økonomiske, sociale og 

territoriale samhørighed i Unionen og 

undgå stadig større forskelle i de 

forskellige regioner og medlemsstater. 

Især bør der ske en styrkelse af de EFSI-

støttede projekters bidrag til 

virkeliggørelse af de ambitiøse mål for 

Unionen, der blev fastsat på 

klimakonferencen i Paris (COP21). Der 

skal også være øget fokus på prioriterede 

energisammenkoblingsprojekter og 

energieffektiviseringsprojekter. Desuden 

bør EFSI-støtte til motorveje begrænses til 

at støtte private og/eller offentlige 
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berettigede til EFSI-støtte. investeringer i transport i 

samhørighedslande, mindre udviklede 

regioner eller i grænseoverskridende 

transportprojekter, eller hvis det er 

nødvendigt for at opgradere og 

vedligeholde, forbedre vejsikkerheden, 

udvikle ITS-udstyr eller garantere  

integriteten og standarden af de 

eksisterende motorveje i det 

transeuropæiske transportnet, særlig sikre 

parkeringsområder, tankstationer med 

alternative rene brændstoffer og 

ladesystemer til elbiler).   Af 

klarhedshensyn, og skønt de allerede er 

støtteberettigede, bør det udtrykkeligt 

fastsættes, at projekter inden for landbrug, 

fiskeri og akvakultur falder ind under de 

generelle mål, der er berettigede til EFSI-

støtte.  

 

Ændringsforslag   3 

Forslag til forordning 

Betragtning 8 a (ny) 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 (8a) EIB gør i sine særlige aktiviteter, 

som støttes af EFSI, systematisk brug af 

deltagelse i risikodelingsinstrumenter 

sammen med sine medinvestorer. EIB 

opfordres derfor til som led i disse 

aktiviteter at gribe ind, når det er 

nødvendigt og relevant, ved at give first-

loss-garantier for at optimere EFSI-

mekanismens additionalitet og mobilisere 

flere private midler. 

 

Ændringsforslag   4 

Forslag til forordning 

Betragtning 9 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(9) Der bør lægges endnu større vægt 

på additionaliteten, som er et nøgleelement 

(9) Der bør lægges endnu større vægt 

på additionaliteten, som er et nøgleelement 
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i EFSI, ved udvælgelsen af projekter. 

Navnlig bør projekter kun være berettigede 

til EFSI-støtte, hvis de tager sigte på at 

tackle klart identificerede markedssvigt 

eller suboptimale investeringssituationer. 

Inden for infrastruktur- og 

innovationsvinduet bør projekter angående 

infrastrukturer, som forbinder to eller flere 

medlemsstater, herunder e-infrastrukturer, 

anses for at opfylde additionalitetskravet i 

betragtning af de iboende vanskeligheder, 

de er forbundet med, og den høje merværdi 

for Unionen. 

i EFSI, ved udvælgelsen af projekter. Med 

henblik på at sikre en bedre 

repræsentation af de enheder, der har 

behov for at anvende EFSI's garantifond, 

ville det være tilrådeligt at tillade rotation 

i Styringsrådet og at inddrage medlemmer 

af forskellige af Kommissionens tjenester, 

f.eks. dem, der er ansvarlige for transport- 

og miljøpolitikker. I overensstemmelse 

med additionalitetsprincippet bør projekter 

kun være berettigede til EFSI-støtte, hvis 

de tager sigte på at tackle klart 

identificerede markedssvigt eller 

suboptimale investeringssituationer. Inden 

for infrastruktur- og innovationsvinduet 

bør projekter angående infrastrukturer, som 

forbinder to eller flere medlemsstater, 

herunder e-infrastrukturer som eksempelvis 

ERTMS, anses for at opfylde 

additionalitetskravet i betragtning af de 

iboende vanskeligheder, de er forbundet 

med, og den høje merværdi for Unionen. 

 

Ændringsforslag   5 

Forslag til forordning 

Betragtning 10 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(10) På grund af deres potentiale til at 

øge EFSI-støttens effektivitet bør der 

tilskyndes til blandede transaktioner, hvor 

ikketilbagebetalingspligtige former for 

støtte og/eller finansielle instrumenter fra 

Unionens budget, såsom instrumenter 

under Connecting Europe-faciliteten, 

kombineres med finansiering fra EIB-

Gruppen, herunder EIB-finansiering inden 

for rammerne af EFSI, såvel som 

finansiering fra andre investorer. Med en 

sådan blanding kan der opnås en øget 

merværdi af Unionens midler ved at 

tiltrække yderligere midler fra private 

investorer og sikre, at de støttede projekter 

bliver økonomisk og finansielt rentable. 

(10) På grund af deres potentiale til at 

øge EFSI-støttens effektivitet bør der 

tilskyndes til blandede transaktioner, hvor 

ikketilbagebetalingspligtige former for 

støtte og/eller finansielle instrumenter fra 

Unionens budget, såsom instrumenter 

under Connecting Europe-faciliteten, de 

europæiske struktur- og investeringsfonde 

samt finansiering fra EIB-Gruppen, 

herunder EIB-finansiering inden for 

rammerne af EFSI, såvel som finansiering 

fra andre investorer kombineres. Med en 

sådan blanding kan der opnås en øget 

merværdi af Unionens midler ved at 

tiltrække yderligere midler fra private 

investorer og sikre, at de støttede projekter 

bliver økonomisk og finansielt rentable. 

Der bør sikres sammenhæng og synergier 
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mellem alle former for EU-støtte. 

 

Ændringsforslag   6 

Forslag til forordning 

Betragtning 10 a (ny) 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 (10a) For at forbedre EFSI's resultater 

både på nationalt og på regionalt niveau 

fremhæves behovet for at forstærke 

samarbejdet mellem EIB, der styrer EFSI, 

og nationale erhvervsfremmende banker. 

 

Ændringsforslag   7 

Forslag til forordning 

Betragtning 11 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(11) For at fremme en bedre udnyttelse 

af mulighederne for EFSI-støtte i mindre 

udviklede regioner og overgangsregioner 

bør de generelle mål, der er berettigede til 

EFSI-støtte, udvides. 

(11) For at fremme en bedre udnyttelse 

af mulighederne for EFSI-støtte i mindre 

udviklede regioner, regioner i den yderste 

periferi og overgangsregioner og korrigere 

ubalancer bør de generelle mål, der er 

berettigede til EFSI-støtte, udvides. 

 

Ændringsforslag   8 

Forslag til forordning 

Betragtning 11 a (ny) 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 (11a) For at sikre optimale betingelser 

for bæredygtighed og succes bør 

projekterne tage udgangspunkt i og 

gennemføres i samarbejde med det lokale 

og regionale niveau,  
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Ændringsforslag  9 

Forslag til forordning 

Betragtning 13 a (ny) 

 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 (13a) EFSI’s nuværende vejledende mål 

for infrastruktur- og innovationsvinduet 

(IIW) bør tilpasses svarende til og stå i 

forhold til forøgelsen af målet om at 

mobilisere mindst 500 milliarder EUR fra 

private og offentlige investeringer, som er 

fastlagt i denne forordning. 

 

Ændringsforslag  10 

Forslag til forordning 

Betragtning 14 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(14) Til delvis finansiering af bidraget 

fra Unionens almindelige budget til EU-

garantifonden for disse yderligere 

investeringer bør der foretages en 

overførsel fra de disponible midler under 

Connection Europe-faciliteten, der er 

oprettet ved Europa-Parlamentets og 

Rådets forordning (EU) nr. 1316/20134.. 

Desuden bør et beløb på 1 145 797 000 

EUR overføres fra bevillingerne til 

Connecting Europe-facilitetens finansielle 

instrumenter til facilitetens tilskudsdel med 

henblik på at gøre det lettere at kombinere 

disse midler med EFSI eller med andre 

relevante instrumenter, navnlig 

instrumenter, der tager sigte på 

energieffektivisering. 

(14) Til delvis finansiering af bidraget 

fra Unionens almindelige budget til EU-

garantifonden for disse yderligere 

investeringer bør en passende tilpasning af 

målsatsen for EU-garantifonden 

muliggøre den nødvendige forhøjelse af 

finansieringen, uden at det bliver 

nødvendigt yderligere at reducere de 

knappe midler, der er til rådighed under 

Connection Europa-faciliteten og 

Horisont 2020, der er oprettet i Europa-

Parlamentets og Rådets forordning (EU) 

nr. 1316/20134 og forordning nr. 

1291/2013, som det er beskrevet i den 

evaluering, Kommissionen har foretaget. 

Desuden bør et beløb på 1 145 797 000 

EUR overføres fra bevillingerne til 

Connecting Europe-facilitetens finansielle 

instrumenter til facilitetens tilskudsdel med 

henblik på at gøre det lettere at kombinere 

disse midler med EFSI eller med andre 

relevante instrumenter, navnlig 

instrumenter, der tager sigte på 

energieffektivisering. 
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__________________ __________________ 

4 Europa-Parlamentets og Rådets 

forordning (EU) nr. 1316/2013 af 11. 

december 2013 om oprettelse af 

Connecting Europe-faciliteten, om ændring 

af forordning (EU) nr. 913/2010 og om 

ophævelse af forordning (EF) nr. 680/2007 

og (EF) nr. 67/2010 (EUT L 348 af 

20.12.2013, s. 129). 

4 Europa-Parlamentets og Rådets 

forordning (EU) nr. 1316/2013 af 11. 

december 2013 om oprettelse af 

Connecting Europe-faciliteten, om ændring 

af forordning (EU) nr. 913/2010 og om 

ophævelse af forordning (EF) nr. 680/2007 

og (EF) nr. 67/2010 (EUT L 348 af 

20.12.2013, s. 129). 

 

Ændringsforslag   11 

Forslag til forordning 

Betragtning 16 a (ny) 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 (16a) EFSI har været effektiv med 

hensyn til at øge omfanget af EIB’s 

særlige aktiviteter til fordel for SMV’er, 

men det er ikke lykkedes den at øge 

omfanget af transportprojekter i 

tilstrækkelig grad, navnlig i 

samhørighedslandene. 

Transportprojekters høje merværdi for 

EU og de enorme investeringsbehov taget 

i betragtning er det derfor nødvendigt at 

træffe yderligere foranstaltninger for 

bedre at tackle de udfordringer, som 

medlemsstaterne og projektlederne står 

over for, når de foreslår 

infrastrukturprojekter. 

 

Ændringsforslag  12 

Forslag til forordning 

Betragtning 16 b (ny) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 (16b) Det er ofte svært at finansiere 

transport- og mobilitetsprojekter på grund 

af det lavere afkast, den langsigtede 

investeringshorisont og de højere risiko- 

og usikkerhedsniveauer. For at reducere 

den eksisterende sektorielle ubalance for 
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transport- og mobilitetsprojekter, der 

finansieres af EFSI, og tackle problemet 

med suboptimale investeringer i 

transportinfrastruktur i Unionen, bør 

EIAH sammen med Kommissionen skabe 

særlige ordninger, som vil lette 

kombinationen af EFSI med tilskud eller 

anden offentlig finansiering, der er til 

rådighed fra EU-budgettet eller de 

nationale budgetter, på en forenklet og 

lavbureaukratisk måde. 

 

Ændringsforslag   13 

Forslag til forordning 

Betragtning 17 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(17) EIB og EIF bør sikre, at de endelige 

modtagere, herunder SMV'er, er bekendt 

med EFSI-støtten, for derved at øge 

synligheden af den EU-garanti, der ydes i 

henhold til forordning (EU) 2015/1017. 

(17) EIB og EIF bør skabe et bedre 

kendskab til EFSI for at fremme dette 

vigtige instruments synlighed. De bør 

desuden sikre, at de endelige modtagere, 

herunder SMV'er, er bekendt med EFSI-

støtten, for derved at øge synligheden af 

den EU-garanti, der ydes i henhold til 

forordning (EU) 2015/1017. 

 

Ændringsforslag   14 

Forslag til forordning 

Betragtning 19 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(19) De EFSI-støttede projekter bør 

overholde Unionens principper om god 

skattepraksis. 

(19) De EFSI-støttede projekter bør 

overholde Unionens principper om god 

skattepraksis, idet der er behov for en 

mere sikker tilgang for at forebygge 

svigagtig brug af disse. 

 

Ændringsforslag   15 

Forslag til forordning 

Betragtning 21 
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Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(21) Det Europæiske Centrum for 

Investeringsrådgivning (EIAH) bør styrkes, 

og dets aktiviteter bør fokusere på behov, 

der ikke tilgodeses tilstrækkeligt under de 

nuværende ordninger. EIAH bør have 

særligt fokus på at bistå med udvikling af 

projekter, hvori deltager to eller flere 

medlemsstater, og projekter, der bidrager 

til virkeliggørelse af COP21-målene. Selv 

om EIAH skal gøre brug af eksisterende 

rådgivningstjenester i EIB og 

Kommissionen, bør EIAH for at kunne 

fungere som et samlet centrum for 

rådgivning om projektfinansiering i 

Unionen også bidrage aktivt til målet om 

sektormæssig og geografisk spredning af 

EFSI-finansiering og efter behov bistå EIB 

med at udvikle projekter. EIAH bør også 

aktivt bidrage til etablering af 

investeringsplatforme og rådgive om 

mulighederne for at kombinere EFSI-støtte 

med andre former for EU-finansiering. 

(21) Det Europæiske Centrum for 

Investeringsrådgivning (EIAH) bør styrkes, 

og dets aktiviteter bør fokusere på behov, 

sektorer og regioner, der ikke tilgodeses 

tilstrækkeligt under de nuværende 

ordninger. EIAH bør have særligt fokus på 

at bistå med udvikling af projekter, hvori 

deltager to eller flere medlemsstater, og 

projekter, der bidrager til virkeliggørelse af 

COP21-målene, samt projekter om 

bæredygtig transport. Selv om EIAH skal 

gøre brug af eksisterende 

rådgivningstjenester i EIB og 

Kommissionen, bør EIAH for at kunne 

fungere som et samlet centrum for 

rådgivning om projektfinansiering i 

Unionen også bidrage aktivt til målet om 

sektormæssig og geografisk spredning af 

EFSI-finansiering og efter behov bistå EIB 

med at udvikle projekter. EIAH bør også 

aktivt bidrage til etablering af 

investeringsplatforme og rådgive om 

mulighederne for at blande EFSI-støtte 

med andre former for EU-finansiering 

(som for eksempel de europæiske 

struktur- og investeringsfonde, 

Horisont 2020 og Connecting Europe-

faciliteten) for at opnå synergier mellem 

de forskellige kilder til EU-støtte. EIAH 

bør være lettilgængeligt og gennemsigtigt, 

når det yder støtte, og dets synlighed bør 

fremmes yderligere over for potentielle 

projektiværksættere.  

 

Ændringsforslag  16 

Forslag til forordning 

Betragtning 21 a (ny) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 (21a) Det europæiske semester for 

samordning af de økonomiske politikker 

er baseret på en detaljeret analyse af 

medlemsstaternes planer for 

budgetmæssige, makroøkonomiske og 
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strukturelle reformer og giver 

medlemsstaterne landespecifikke 

henstillinger. På denne baggrund bør EIB 

informere Kommissionen om konstaterede 

hindringer og flaskehalse for 

investeringer i medlemsstaterne 

identificeret i forbindelse med 

gennemførelsen af de 

investeringsforanstaltninger, der er 

omfattet af denne forordning. 

Kommissionen bør tage hensyn til disse 

forhold, blandt andet i det arbejde, den 

udfører med henblik på at forbedre 

investeringsmiljøet ved at fjerne 

sektorielle og andre barrierer for 

investeringer. 

 

Ændringsforslag   17 

Forslag til forordning 

Betragtning 21 b (ny) 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 (21b) Da manglende strukturreformer 

udgør den største hindring for 

investeringer, bør EFSI-støtte også være 

koblet sammen med en vellykket udvikling 

af den økonomiske politik og 

finanspolitikken inden for rammerne af 

det europæiske semester i 

overensstemmelse med henstillingerne for 

lande med ubalancer i form af såvel 

overskud og underskud med 

grænseoverskridende relevans; 

 

 

Ændringsforslag  18 

Forslag til forordning 

Betragtning 22 

 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(22) Forordning (EU) nr. 1316/2013 og 

forordning (EU) 2015/1017 bør derfor 

(22) Forordning (EU) 2015/1017 bør 
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ændres – derfor ændres — 

 

 

Ændringsforslag  19 

Forslag til forordning 

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 2 

Forordning (EU) nr. 2015/1017 

Artikel 5 – stk. 1 – afsnit 3 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

"Med henblik på bedre imødegåelse af 

markedssvigt eller suboptimale 

investeringssituationer vil særlige EIB-

aktiviteter støttet af EFSI typisk være 

kendetegnet ved efterstilling, deltagelse i 

risikodelingsinstrumenter, 

grænseoverskridende karakteristika, 

eksponering over for specifikke risici eller 

andre identificerbare aspekter som 

beskrevet i bilag II." 

"Med henblik på bedre imødegåelse af 

markedssvigt, komplekse multinationale, 

grænseoverskridende projekter eller 

suboptimale investeringssituationer vil 

særlige EIB-aktiviteter støttet af EFSI 

typisk være kendetegnet ved efterstilling, 

deltagelse i risikodelingsinstrumenter, 

grænseoverskridende karakteristika, 

eksponering over for specifikke risici eller 

andre identificerbare aspekter som 

beskrevet i bilag II. 

 

Ændringsforslag  20 

Forslag til forordning 

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 2 

Forordning (EU) nr. 2015/1017 

Artikel 5 – stk. 1 – afsnit 5 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

"EFSI-støttede projekter, der tager sigte på 

fysisk infrastruktur, som forbinder to eller 

flere medlemsstater, eller udvidelse af 

fysisk infrastruktur eller tjenester i 

tilknytning til fysisk infrastruktur fra en 

medlemsstat til en eller flere 

medlemsstater, anses også for at føre til 

additionalitet." 

”EFSI-støttede projekter, der tager sigte på 

fysisk infrastruktur, som forbinder to eller 

flere medlemsstater, projekter, der er 

omfattet af Bilag I til forordning (EU) nr. 

1316/2013 om oprettelse af Connecting 

Europe-Faciliteten, projekter til 

gennemførelse af Sesar og ERTMS, og 

projekter til udvidelse af fysisk 

infrastruktur eller tjenester i tilknytning til 

fysisk infrastruktur fra en medlemsstat til 

en eller flere andre medlemsstater, anses 

også for at føre til additionalitet. 

Investeringskomiteen sørger for, at 
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projekterne opfylder kravene i dette stykke 

i dens udvælgelsesprocedure. 

Investeringskomitéen sikrer, at 

additionaliteten kontrolleres i dens 

udvælgelsesprocedure." 

 

Ændringsforslag   21 

Forslag til forordning 

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 3 a (nyt) 

Forordning (EU) nr. 2015/1017 

Artikel 6 – stk. 1 – litra e a (nyt) 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 (3a) I artikel 6, stk. 1, tilføjes følgende 

litra: 

 "ea) tiltrækker sandsynligvis i mindre 

grad midler fra andre kilder og har 

samtidig stor social betydning." 

 

Ændringsforslag   22 

Forslag til forordning 

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 3 b (nyt) 

Forordning (EU) nr. 2015/1017 

Artikel 6 – stk. 2 – afsnit 1 a (nyt) 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 (3b) I artikel 6, stk. 2, tilføjes følgende 

afsnit: 

 "Mindre projekter og investeringer skal 

modtage EFSI-støtte under hensyntagen 

til additionaliteten og i tæt samarbejde 

med nationale erhvervsfremmende 

banker." 

 

Ændringsforslag   23 

Forslag til forordning 

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 4 – litra -a (nyt) 

Forordning (EU) nr. 2015/1017 

Artikel 7 – stk. 3 – afsnit 1 
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Gældende tekst Ændringsforslag 

 (-a) I artikel 7, stk. 3, foretages 

følgende ændringer: 

"Styringsrådet består af fire medlemmer: 

tre, der udnævnes af Kommissionen, og et, 

der udnævnes af EIB. Styringsrådet vælger 

en formand blandt sine medlemmer for en 

perilode på tre år, som kan forlænges.  

Styringsrådet træffer sine afgørelser ved 

konsensus. 

"Styringsrådet består af fire medlemmer: 

tre, der udnævnes af Kommissionen, og et, 

der udnævnes af EIB. Styringsrådet vælger 

en formand blandt sine medlemmer for en 

periode på tre år, som kan forlænges.  

Styringsrådet træffer sine afgørelser ved 

konsensus på baggrund af dybdegående 

analyse af den pågældende situation, der 

drøftes."  

 

Ændringsforslag   24 

Forslag til forordning 

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 4 – litra -a a (nyt) 

Forordning (EU) nr. 2015/1017 

Artikel 7 – stk. 4 

 
Gældende tekst Ændringsforslag 

 (-aa) I artikel 7, stk. 4, foretages 

følgende ændringer: 

4. Medlemsstaterne og andre 

tredjeparter kan — for andre tredjeparters 

vedkommende med forbehold af en aftale 

med styringsrådet — bidrage til EFSI i 

form af garantier eller kontantbidrag for så 

vidt angår medlemsstater og kun i form af 

kontantbidrag for så vidt angår andre 

tredjeparter. Hverken medlemsstater eller 

andre tredjeparter tildeles medlemskab af 

styringsrådet eller en rolle i forbindelse 

med udnævnelsen af de øvrige EFSI-

medarbejdere, herunder medlemmer af 

investeringskomitéen, og de har ikke nogen 

rettigheder for så vidt angår andre aspekter 

af forvaltningen af EFSI som fastsat i 

denne forordning. 

"4. Medlemsstaterne og andre 

tredjeparter kan — for andre tredjeparters 

vedkommende med forbehold af en aftale 

med styringsrådet — bidrage til EFSI i 

form af garantier eller kontantbidrag for så 

vidt angår medlemsstater og på samme 

måde for så vidt angår andre tredjeparter. 

Hverken medlemsstater eller andre 

tredjeparter tildeles medlemskab af 

styringsrådet eller en rolle i forbindelse 

med udnævnelsen af de øvrige EFSI-

medarbejdere, herunder medlemmer af 

investeringskomitéen, og de har ikke nogen 

rettigheder for så vidt angår andre aspekter 

af forvaltningen af EFSI som fastsat i 

denne forordning." 

 

Ændringsforslag   25 

Forslag til forordning 

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 4 – litra -a b (nyt) 
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Forordning (EU) nr. 2015/1017 

Artikel 7 – stk. 5 – afsnit 1 

 
Gældende tekst Ændringsforslag 

 (-ab) I artikel 7, stk. 5, foretages 

følgende ændringer: 

EFSI-aftalen skal fastsætte, at EFSI skal 

have en administrerende direktør, som har 

ansvaret for den daglige ledelse af EFSI og 

forberedelsen og ledelsen af møderne i den 

i stk. 6 omhandlede investeringskomité. 

EFSI-aftalen skal fastsætte, at EFSI skal 

have en administrerende direktør, som har 

ansvaret for den korrekte daglige ledelse af 

EFSI og forberedelsen og ledelsen af 

møderne i den i stk. 6 omhandlede 

investeringskomité." 

 

Ændringsforslag   26 

Forslag til forordning 

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 4 – litra -a c (nyt) 

Forordning (EU) nr. 2015/1017 

Artikel 7 – stk. 7 – afsnit 1 a (ny) 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 (-ac) I artikel 7, stk. 7, tilføjes følgende 

afsnit: 

 Bestyrelsen styrker samarbejdet mellem 

Den Europæiske Fond for Strategiske 

Investeringer og strukturfondene, 

Connecting Europe-Faciliteten og 

Horisont 2020 for at fremme kombineret 

finansiering og forstærke 

løftestangseffekten af EU-investeringer, 

navnlig inden for transport." 

 

Ændringsforslag   27 

Forslag til forordning 

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 4  – litra a – nr. ii a (nyt) 

Forordning (EU) nr. 2015/1017 

Artikel 7 – stk. 8 – litra k a (nyt) 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 (iia) som litra ka) indsættes: 

 " ka)  forsvar" 
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Ændringsforslag   28 

Forslag til forordning 

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

Forordning (EU) nr. 2015/1017 

Artikel 9 – stk. 2 – litra i a (nyt) 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 aa) I stk. 2 indsættes som litra i a): 

 "ia) støtte til EU-initiativer i 

forsvarssektoren, navnlig gennem: 

 i)  forskning og udvikling på EU-plan 

 ii)  udvikling af EU's 

forsvarskapaciteter 

 iii)  SMV'er og midcapselskaber i 

forsvarssektoren" 

 

Ændringsforslag  29 

Forslag til forordning 

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 5 – litra b 

Forordning (EU) nr. 2015/1017 

Artikel 9 – stk. 2 – afsnit 1 a 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

"EIB skal tilstræbe, at mindst 40 % af 

EFSI-finansieringen under infrastruktur- og 

innovationsvinduet går til projekter med 

elementer, der bidrager til klimaindsatsen 

i henhold til COP21-forpligtelserne.  

Styringsrådet opstiller nærmere 

retningslinjer herfor." 

"EIB skal tilstræbe, at mindst 40 % af 

EFSI-finansieringen under infrastruktur- og 

innovationsvinduet går til projekter, der 

indeholder et betydeligt 

klimaindsatselement, i henhold til COP21-

forpligtelserne. Styringsrådet opstiller 

nærmere retningslinjer herfor." 

 Navnlig skal EIB tilstræbe at sikre, at 

mindst 20 % af EFSI-finansieringen 

støtter projekter vedrørende udvikling af 

transportinfrastrukturer, udstyr og 

innovative teknologier til transport, som 

falder ind under litra c). 

 Desuden skal EIB stræbe efter at nå en 

geografisk afbalanceret fordeling af 

investeringerne mellem medlemsstaterne. 

 Uanset målene i dette stykke gennemføres 

projekter, der er godkendt til EFSI-
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finansiering, inden for menneskelig 

kapital og sundhed såsom produktive 

investeringer i hospitaler og 

skolefaciliteter, der er omfattet af punkt 

g). " 

 

Ændringsforslag   30 

Forslag til forordning 

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 5 – litra b a (nyt) 

Forordning (EU) nr. 2015/1017 

Artikel 9 – stk. 2 – litra c – nr. iii a (nyt) 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 (ba) I stk. 2, litra c), tilføjes følgende 

litra: 

 "iiia) jernbaneinfrastruktur og andre 

baneprojekter" 

 

Ændringsforslag  31 

Forslag til forordning 

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 9 – litra b – nr. i 

Forordning (EU) nr. 2015/1017 

Artikel 14 – stk. 2 – litra c 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

"c)  at udnytte den lokale viden for at 

lette EFSI-støtte overalt i Unionen og så 

vidt muligt bidrage til den sektormæssige 

og geografiske spredning af EFSI, som skal 

tilstræbes i henhold til afsnit 8 i bilag II, 

ved at bistå EIB med at iværksætte 

projekter" 

"c) at udnytte den regionale og lokale 

viden for at lette EFSI-støtte overalt i 

Unionen og så vidt muligt bidrage til den 

sektormæssige og geografiske spredning af 

EFSI, som skal tilstræbes i henhold til 

afsnit 8 i bilag II, ved at bistå EIB og 

projektledere med at iværksætte projekter" 

 

Ændringsforslag   32 

Forslag til forordning 

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 9 – litra b – nr. ii 

Forordning (EU) nr. 2015/1017 

Artikel 14 – stk. 2 – litra e 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 
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e) at yde proaktiv støtte til oprettelse 

af investeringsplatforme. 

e) at yde proaktiv støtte til oprettelse 

af investeringsplatforme, herunder 

sektorinvesteringsplatforme. 

 

Ændringsforslag  33 

Forslag til forordning 

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 9 – litra b – nr. iii a (nyt) 

Forordning (EU) nr. 2015/1017 

Artikel 14 – stk. 2 – litra f a (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 (iiia) Som litra fa) indsættes: 

 "fa) at yde rådgivning for projekter, der 

involverer to eller flere medlemsstater, og 

støtte til oprettelse af finansielle 

instrumenter for multinationale eller 

grænseoverskridende projekter” 

 

Ændringsforslag   34 

Forslag til forordning 

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 9 – litra b – nr. iii b (nyt) 

Forordning (EU) nr. 2015/1017 

Artikel 14 – stk. 2 – litra f b (nyt) 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 (iiib) Som litra fb) indsættes: 

 "fb) at levere eksempler på bedste 

praksis til OPP'er på området for 

udvikling af jernbanetransport" 

Ændringsforslag  35 

Forslag til forordning 

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 9 – litra b – nr. iii c (nyt) 

Forordning (EU) nr. 2015/1017 

Artikel 14 – stk. 2 – litra f c (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 (iiic) Som litra fc) indsættes: 
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 "fc) at stille bedste praksis og modeller til 

rådighed for strukturering af projekter på 

centrale områder inden for de områder, 

der er nævnt i artikel 9, stk. 2, litra b), c), 

e) og f), idet der tages hensyn til de 

seneste vejledninger fra Eurostat om 

OPP’ers regnskabsføring af offentlig 

gæld.” 

 

Ændringsforslag   36 

Forslag til forordning 

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 9 – litra b a (nyt) 

Forordning (EU) nr. 2015/1017 

Artikel 14 – stk. 3 a (ny) 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 ba) Som stk. 3a indsættes: 

 "3a. EIAH sikrer komplementaritet 

mellem Den Europæiske Fond for 

Strategiske Investeringer og de øvrige 

EU-programmer for at forbedre 

synergien, fremme kombineret 

finansiering og forstærke 

løftestangseffekten af EU's finansielle 

instrumenter." 

 

Ændringsforslag  37 

Forslag til forordning 

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 10 – litra b 

Forordning (EU) nr. 2015/1017 

Artikel 18 – stk. 7 – nr. 8 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

b) Stk. 7 og 8 udgår. udgår 

 

Ændringsforslag   38 

Forslag til forordning 

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 11 a (nyt) 

Forordning (EU) nr. 2015/1017 

Artikel 19 – stk. 1 b (nyt) 
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Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 11a) I artikel 19 indsættes som stk. 1b: 

 "EIB fremlægger og offentliggør på sin 

webside en årlig beretning med 

oplysninger om hvert transportprojekt, 

som har modtaget EU-støtte i form af 

EFSI-midler, med angivelse af det 

tilsvarende beløb på de samlede 

forventede investeringer." 

 

Ændringsforslag  39 

Forslag til forordning 

Bilag I – nr. 1 – litra a 

Forordning (EU) nr. 2015/1017 

Bilag II – afsnit 2 – litra b 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

"Det bør undgås at yde EFSI-støtte til 

motorveje, medmindre der er behov for 

støtte til private investeringer i transport i 

samhørighedslande eller til 

grænseoverskridende transportprojekter, 

hvori deltager mindst ét 

samhørighedsland." 

"EFSI-støtte til motorveje begrænses til 

offentlige og/eller private investeringer i 

transport i samhørighedslande, mindre 

udviklede regioner eller i 

grænseoverskridende transportprojekter, 

eller hvis det er nødvendigt for at 

opgradere og vedligeholde, forbedre 

vejsikkerheden, udvikle ITS-udstyr eller 

garantere  integriteten og standarden af 

de eksisterende motorveje i det 

transeuropæiske transportnet, særlig sikre 

parkeringsområder, tankstationer med 

alternative rene brændstoffer og 

ladesystemer til elbiler." 

Ændringsforslag   40 

Forslag til forordning 

Bilag I – nr. 1 – litra a 

Forordning (EU) nr. 2015/1017 

Bilag II – afdeling 2 – litra b – afsnit 1 b (nyt) 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 "Det skal også være utvetydigt muligt at 

få EFSI-støtte til vedligeholdelse og 

opgradering af eksisterende 
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transportinfrastruktur." 

 

Ændringsforslag   41 

Forslag til forordning 

Bilag – nr. 3 

Forordning (EU) nr. 2015/1017 

Bilag II – afsnit 5 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

"Resultattavlen offentliggøres, så snart der 

er indgået kontrakt om EU-garanti til et 

projekt, dog uden kommercielt følsomme 

oplysninger." 

"Resultattavlen offentliggøres, så snart en 

foranstaltning under EU-garantien er 

godkendt, dog uden kommercielt 

følsomme oplysninger. 

Investeringskomitéen fremsender 

resultattavlen med indikatorer for alle 

EFSI-projekter til Parlamentet." 
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Miltiadis Kyrkos, Peter Lundgren, Gesine Meissner, Cláudia Monteiro 

de Aguiar, Jens Nilsson, Markus Pieper, Gabriele Preuß, Christine 

Revault D’Allonnes Bonnefoy, Dominique Riquet, Massimiliano Salini, 

Jill Seymour, Claudia Țapardel, Keith Taylor, Pavel Telička, István 

Ujhelyi, Wim van de Camp, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Janusz 

Zemke, Roberts Zīle, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska 

Til stede ved den endelige afstemning – 

stedfortrædere 

Hugues Bayet, Mark Demesmaeker, Bas Eickhout, Markus Ferber, 

Maria Grapini, Franck Proust, Patricija Šulin, Matthijs van Miltenburg 

Til stede ved den endelige afstemning – 

stedfortrædere (forretningsordenens art. 

200, stk. 2) 

Herbert Dorfmann 
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 DA 

ENDELIG AFSTEMNING VED NAVNEOPRÅB 
I RÅDGIVENDE UDVALG 

32 + 

ALDE Gesine Meissner, Dominique Riquet, Pavel Telička, Matthijs van Miltenburg 

ECR Mark Demesmaeker, Jacqueline Foster, Roberts Zīle 

PPE Georges Bach, Deirdre Clune, Herbert Dorfmann, Markus Ferber, Dieter-Lebrecht Koch, Elżbieta Katarzyna 

Łukacijewska, Cláudia Monteiro de Aguiar, Markus Pieper, Franck Proust, Massimiliano Salini, Patricija 

Šulin, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Luis de Grandes Pascual, Wim van de Camp 

S&D Lucy Anderson, Inés Ayala Sender, Ismail Ertug, Maria Grapini, Miltiadis Kyrkos, Jens Nilsson, Gabriele 
Preuß, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Claudia Țapardel, István Ujhelyi, Janusz Zemke 

 

8 - 

EFDD Peter Lundgren, Jill Seymour 

GUE/NGL Tania González Peñas, Merja Kyllönen 

S&D Nicolas Bayet 

Verts/ALE Michael Cramer, Bas Eickhout, Keith Taylor 
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 Corrections to final vote and voting intentions 

+ Hugues Bayet 

-  

0  

 

Tegnforklaring: 

+ : for 

- : imod 

0 : hverken/eller 

 

 


