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KORT BEGRUNDELSE

Den Europæiske Union står i øjeblikket over for en vedvarende økonomisk og finansiel krise, 
der ikke blot påvirker den makroøkonomiske stabilitet i mange medlemsstater, men også 
adgangen til finansiering i hele Den Europæiske Union. Dette truer gennemførelsen af de 
samhørighedspolitiske programmer, da de likviditetsproblemer, finansinstitutterne står over 
for, begrænser omfanget af den finansiering, der står til rådighed for de offentlige og private 
aktører, der udfører de underliggende projekter.

Ordføreren glæder sig over Kommissionens forslag (COM(2011)0655) om ændring af Rådets 
forordning (EF) nr. 1083/2006 (den generelle forordning) og bemærker, at hovedformålet er 
at forbedre adgangen til finansiering for initiativtagerne til projekterne for at give dem 
mulighed for at fortsætte den praktiske gennemførelse af strukturfondenes og 
Samhørighedsfondens programmer. Med henblik herpå er det tanken at oprette et 
risikodelingsinstrument. Medlemsstaterne skal således overføre en del af deres finansielle 
tildelinger til et sådant instrument, som så vil tilvejebringe kapitalindskud, der ydes via et 
risikodelingspartnerskab med Den Europæiske Investeringsbank og/eller andre finansielle 
institutioner med offentlige tjenesteydelsesopgaver, til dækning af forventede og uventede tab 
på lån og garantier. Dette skulle således give yderligere likviditet til at gennemføre 
infrastrukturprojekter og produktive investeringsprojekter uden at ændre den samlede 
tildeling under samhørighedspolitikken for perioden 2007-2013.

Ordføreren støtter Kommissionens hensigt om at forbedre adgangen til finansiering for 
initiativtagere til infrastrukturinvesteringer og produktive investeringer. Til trods for at 
ordføreren generelt er enig i Kommissionens forslag, mener ordføreren, at det er nødvendigt 
at indføre enkelte ændringer for at gøre forslaget mere gennemførligt.

For det første mener ordføreren, at den mangel på likviditet, som den finansielle sektor står 
over for, ikke er begrænset til de lande, der har modtaget finansiel bistand fra den europæiske 
finansielle stabiliseringsmekanisme eller betalingsbalancestøttemekanismen. Derfor oplever 
initiativtagere til infrastrukturinvesteringer og produktive investeringer i alle medlemsstater, 
at deres finansieringskilder reduceres. Ordføreren mener derfor, at en udvidelse af muligheden 
for at oprette sådanne risikodelingsmekanismer til alle medlemsstater vil øge investeringer i 
vækst og beskæftigelse i hele EU ved at anvende midler fra strukturfondene og 
Samhørighedsfonden, som ellers kunne forblive uudnyttet ved udgangen af den nuværende 
programmeringsperiode.

Endvidere mener ordføreren, at forslaget for at få en reel indvirkning på økonomien i de 
medlemsstater, der beslutter at indføre det, bør gælde både de operationer, der allerede 
medfinansieres af strukturfondene eller Samhørighedsfonden, og de infrastruktur- og SMV-
operationer, der er relevante for den økonomiske genopretning af den pågældende 
medlemsstat. Muligheden for at støtte "infrastrukturprojekter, der er relevante for den 
økonomiske genopretning af de berørte medlemsstater" er allerede indeholdt i begrundelsen 
til Kommissionens forslag. Muligheden for at støtte SMV-operationer vil åbne mulighed for 
at øge den likviditet, der er til rådighed for en af de sektorer, der giver beskæftigelse til en 
betragtelig del af befolkningen i EU, og som i øjeblikket lider under et alvorligt 
likviditetsunderskud.
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Endelig mener ordføreren, at begrænsningen om kun at støtte udgifter, der ikke er omfattet af 
artikel 56, bør fjernes med henblik på at give mulighed for øget anvendelse af instrumentet og 
sikre, at den private sektor bidrager i passende omfang til de støttede projekter.

ÆNDRINGSFORSLAG

Budgetkontroludvalget opfordrer Regionaludviklingsudvalget, som er korresponderende 
udvalg, til at optage følgende ændringsforslag i sin betænkning:

Ændringsforslag 1

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Betragtning 2 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(2a) Den alvorlige gældskrise i adskillige 
medlemsstater kræver nye og innovative 
metoder til investering af strukturfondene, 
der kan fremme den bedst mulige 
anvendelse af disse både i 
programmeringsperioden 2007-2013 og i 
programmeringsperioden 2014-2020.

Ændringsforslag 2

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Betragtning 13

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(13) For at afhjælpe disse problemer og 
fremskynde gennemførelsen af de 
operationelle programmer og projekter og 
for at styrke den økonomiske genopretning 
bør forvaltningsmyndighederne i de 
medlemsstater, der har oplevet alvorlige 
vanskeligheder med hensyn til finansiel 
stabilitet, og som har modtaget finansiel 
støtte i henhold til en af de finansielle 
støttemekanismer, der er omhandlet 
ovenfor, kunne bidrage med finansielle 
midler fra operationelle programmer til 
oprettelsen af risikodelingsinstrumenter, 
der yder lån eller garantier eller andre 
finansielle faciliteter, til støtte for projekter 
og operationer, der er planlagt i henhold til 

(13) For at afhjælpe disse problemer og 
fremskynde gennemførelsen af de 
operationelle programmer og projekter og 
for at styrke den økonomiske genopretning 
bør forvaltningsmyndighederne i de 
medlemsstater, der har oplevet alvorlige 
vanskeligheder med hensyn til finansiel 
stabilitet, og som har modtaget finansiel 
støtte i henhold til en af de finansielle 
støttemekanismer, der er omhandlet 
ovenfor, kunne bidrage med finansielle 
midler fra operationelle programmer til 
oprettelsen af risikodelingsinstrumenter, 
der yder lån eller garantier eller andre 
finansielle faciliteter, til støtte for projekter 
og operationer, der er planlagt i henhold til 
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et operationelt program. et operationelt program. Desuden kan 
infrastrukturinvesteringer og produktive 
investeringer i tilknytning til den 
økonomiske genopretning og jobskabelse i 
de berørte medlemsstater og overholdelse 
af målene i 2020-strategien også støttes.

Ændringsforslag 3

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 2
Forordning (EF) nr. 1083/2006
Artikel 36 – stk. 2a – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Sådanne risikodelingsinstrumenter 
anvendes udelukkende til lån og garantier 
samt andre finansielle faciliteter med 
henblik på finansielle operationer, der 
medfinansieres af EFRU eller 
Samhørighedsfonden, vedrørende udgifter, 
der ikke er omfattet af artikel 56.

Sådanne risikodelingsinstrumenter 
anvendes udelukkende til lån og garantier 
samt andre finansielle faciliteter med 
henblik på finansielle operationer, der 
medfinansieres af EFRU eller 
Samhørighedsfonden, eller infrastruktur-
og SMV-projekter samt produktive 
investeringsprojekter, der er relevante i 
forhold til den økonomiske genopretning 
og jobskabelsen i de pågældende 
medlemsstater, og med henblik på 
overholdelse af målene i 2020-strategien.
For de medlemsstater, der opfylder en af 
de betingelser, der er fastsat i artikel 77, 
stk. 2, anvendes sådanne 
risikodelingsinstrumenter også til 
operationer i tilknytning til 
samhørighedspolitiske mål, der ikke 
medfinansieres af programmer under de 
nationale strategiske referencerammer

Begrundelse

Det er vigtigt at sikre, at det står klart, at risikodelingsinstrumenterne overholder målene i 
EU 2020-strategien, fordi de tjener bredere mål end EFRU og Samhørighedsfonden.

Ændringsforslag 4

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 2
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Forordning (EF) nr. 1083/2006
Artikel 36 – stk. 2 a – afsnit 5 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) sporbarhed og regnskabsførelse, 
oplysninger om anvendelsen af midlerne 
samt overvågnings- og kontrolsystemer og

a) sporbarhed og regnskabsførelse,
styringsstruktur i tæt samråd med 
medlemsstaten og de deltagende 
finansielle institutioner, oplysninger om
gearingsgraden, om anvendelsen af 
midlerne samt om overvågnings- og 
kontrolsystemer og
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