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Ændringsforslag 46
Yannick Jadot

Forslag til afgørelse
Betragtning 1 a (ny) 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(1a) Det fremgår af artikel 209 TEUF, 
sammenholdt med artikel 208 TEUF, at 
EIB bidrager på de betingelser, der er 
fastsat i dens vedtægter, til iværksættelsen 
af de foranstaltninger, der er nødvendige 
for at forfølge målene i Unionens politik 
med hensyn til udviklingssamarbejde.

Or. en

Begrundelse

Der henvises til Domstolens dom i sag C-155/07 Parlamentet mod Rådet af 6. november 2008 
om EIB's forpligtelser i henhold til traktaten.

Ændringsforslag 47
Yannick Jadot

Forslag til afgørelse
Betragtning 8 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(8) Som supplement til de regionale lofter 
bør det fakultative mandat på 2 mia. EUR 
aktiveres og afsættes som et rammebeløb 
til støtte for EIB's 
finansieringstransaktioner til fordel for 
modvirkning af og tilpasning til 
klimaforandringer i de regioner, der er 
omfattet af mandatet. EIB bør i tæt 
samarbejde med Kommissionen bidrage 
med sin ekspertise og sine ressourcer for at 
bistå offentlige myndigheder og den 
private sektor med at bekæmpe 
klimaforandringer og for at udnytte de 
disponible finansieringsmuligheder 

(8) Som supplement til de regionale lofter 
bør det fakultative mandat på 2 mia. EUR 
aktiveres og afsættes som et rammebeløb 
til støtte for EIB's 
finansieringstransaktioner til fordel for 
modvirkning af og tilpasning til 
klimaforandringer i de lande, der er 
omfattet af mandatet, for så vidt angår 
gennemførelsen af deres 
klimaforpligtelsesdel af UNFCCC-
processen. EIB bør i tæt samarbejde med 
Kommissionen bidrage med sin ekspertise 
og sine ressourcer for at bistå offentlige 
myndigheder og den private sektor med at 
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optimalt. For projekter til modvirkning af 
og tilpasning til klimaforandringer bør 
EIB's ressourcer om muligt suppleres med 
midler, der på fordelagtige vilkår stilles til 
rådighed over EU's budget gennem en 
effektiv og konsekvent kombination af 
gavebistand og lån til finansiering af 
foranstaltninger til bekæmpelse af 
klimaforandringer som led i EU's bistand 
til tredjelande. 

bekæmpe klimaforandringer og for at 
udnytte de disponible 
finansieringsmuligheder optimalt. For 
projekter til modvirkning af og tilpasning 
til klimaforandringer bør EIB's ressourcer 
om muligt suppleres med midler, der på 
fordelagtige vilkår stilles til rådighed over
EU's budget gennem en effektiv og 
konsekvent kombination af gavebistand og 
lån til finansiering af foranstaltninger til 
bekæmpelse af klimaforandringer som led i 
EU's bistand til tredjelande. Det fakultative 
mandat regnes ikke for et bidrag fra EU 
eller medlemsstaterne til den hurtige 
opstartsfinansiering, der vedtoges på 
UNFCCC COP i København i december 
2009.

Or. en

Begrundelse

Det bør præciseres, at EIB's transaktioner skal hjælpe støtteberettigede lande med at opfylde 
deres klimaforpligtelser. Eftersom EIB-støtten ydes i form af lån, bør den ikke regnes for EU's 
eller medlemsstaternes bidrag med henblik på at opfylde de økonomiske forpligtelser i 
henhold til UNFCCC.

Ændringsforslag 48
George Sabin Cutaş

Forslag til afgørelse
Betragtning 11 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(11) For at sikre større sammenhæng i 
mandatet og i højere grad fokusere EIB's 
eksterne finansieringsvirksomhed på 
foranstaltninger, der understøtter EU's 
politikker, og sikre modtagerne det størst 
mulige udbytte bør denne afgørelse 
fastsætte horisontale overordnede 
målsætninger for mandatet for EIB's 
transaktioner i alle finansieringsberettigede 
lande, idet der tages udgangspunkt i EIB's 
komparative fordele på de områder, hvor 

(11) For at sikre større sammenhæng i 
mandatet og i højere grad fokusere EIB's 
eksterne finansieringsvirksomhed på 
foranstaltninger, der understøtter EU's 
politikker, og sikre modtagerne det størst 
mulige udbytte bør denne afgørelse 
fastsætte horisontale overordnede 
målsætninger for mandatet for EIB's 
transaktioner i alle finansieringsberettigede 
lande, idet der tages udgangspunkt i EIB's 
komparative fordele på de områder, hvor 
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den påviseligt har opnået gode resultater. I 
alle de regioner, der er omfattet af denne 
afgørelse, bør EIB således finansiere 
projekter inden for områderne modvirkning
af og tilpasning til klimaforandringer, 
social og økonomisk infrastruktur (særlig 
inden for transport, energi, inkl. 
vedvarende energi, energisikkerhed, 
miljøinfrastruktur, inkl. vandforsyning og 
spildevandsbortskaffelse, samt 
informations- og kommunikationsteknologi 
(IKT)) og udvikling af lokale private 
sektorer, især til støtte for små og 
mellemstore virksomheder. På disse 
områder bør regional integration blandt 
partnerlande, herunder økonomisk 
integration mellem førtiltrædelseslande, 
nabolande og EU, udgøre et af de 
grundlæggende mål med EIB's 
finansieringstransaktioner.

den påviseligt har opnået gode resultater. I 
alle de regioner, der er omfattet af denne 
afgørelse, bør EIB således finansiere 
projekter inden for områderne modvirkning 
af og tilpasning til klimaforandringer, 
social og økonomisk infrastruktur (særlig 
inden for transport, energi, inkl. 
vedvarende energi, energisikkerhed, 
miljøinfrastruktur, inkl. vandforsyning og 
spildevandsbortskaffelse, samt 
informations- og kommunikationsteknologi 
(IKT)) og udvikling af lokale private 
sektorer, især til støtte for små og 
mellemstore virksomheder. Det bør 
erindres, at forbedret adgang for små og 
mellemstore virksomheder til kapital kan 
spille en afgørende rolle for at fremme 
den økonomiske udvikling og bekæmpe 
arbejdsløsheden. På disse områder bør 
regional integration blandt partnerlande, 
herunder økonomisk integration mellem 
førtiltrædelseslande, nabolande og EU, 
udgøre et af de grundlæggende mål med 
EIB's finansieringstransaktioner. EIB kan 
støtte EU's tilstedeværelse i partnerlande 
via direkte udenlandske investeringer, 
som bidrager til fremme af teknologi- og 
vidensoverførsel enten til investeringer i 
de førnævnte områder eller på dens egen 
risiko.

Or. en

Ændringsforslag 49
Jan Zahradil

Forslag til afgørelse
Betragtning 11 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(11) For at sikre større sammenhæng i 
mandatet og i højere grad fokusere EIB's 
eksterne finansieringsvirksomhed på 
foranstaltninger, der understøtter EU's 
politikker, og sikre modtagerne det størst 

(11) For at sikre større sammenhæng i 
mandatet og i højere grad fokusere EIB's 
eksterne finansieringsvirksomhed på 
foranstaltninger, der understøtter EU's 
politikker, og sikre modtagerne det størst 
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mulige udbytte bør denne afgørelse 
fastsætte horisontale overordnede 
målsætninger for mandatet for EIB's 
transaktioner i alle finansieringsberettigede 
lande, idet der tages udgangspunkt i EIB's 
komparative fordele på de områder, hvor 
den påviseligt har opnået gode resultater. I 
alle de regioner, der er omfattet af denne 
afgørelse, bør EIB således finansiere 
projekter inden for områderne modvirkning 
af og tilpasning til klimaforandringer, 
social og økonomisk infrastruktur (særlig 
inden for transport, energi, inkl. 
vedvarende energi, energisikkerhed, 
miljøinfrastruktur, inkl. vandforsyning og 
spildevandsbortskaffelse, samt 
informations- og kommunikationsteknologi 
(IKT)) og udvikling af lokale private 
sektorer, især til støtte for små og 
mellemstore virksomheder. På disse 
områder bør regional integration blandt 
partnerlande, herunder økonomisk 
integration mellem førtiltrædelseslande, 
nabolande og EU, udgøre et af de 
grundlæggende mål med EIB's 
finansieringstransaktioner.

mulige udbytte bør denne afgørelse 
fastsætte horisontale overordnede 
målsætninger for mandatet for EIB's 
transaktioner i alle finansieringsberettigede 
lande, idet der tages udgangspunkt i EIB's 
komparative fordele på de områder, hvor 
den påviseligt har opnået gode resultater. I 
alle de regioner, der er omfattet af denne 
afgørelse, bør EIB således finansiere 
projekter inden for områderne modvirkning 
af og tilpasning til klimaforandringer, 
social og økonomisk infrastruktur (særlig 
inden for transport, energi, inkl. 
vedvarende energi, forskning og udvikling 
(FoU) inden for nye energikilder, 
energisikkerhed, miljøinfrastruktur, inkl. 
vandforsyning og spildevandsbortskaffelse, 
samt informations- og 
kommunikationsteknologi (IKT)) og 
udvikling af lokale private sektorer, især til 
støtte for små og mellemstore 
virksomheder for at fremme en bæredygtig 
økonomisk vækst og jobskabelse. På disse 
områder bør regional integration blandt 
partnerlande, herunder økonomisk 
integration mellem førtiltrædelseslande, 
nabolande og EU, udgøre et af de 
grundlæggende mål med EIB's 
finansieringstransaktioner. EIB bør 
bidrage til Europas direkte udenlandske 
investeringer i partnerlande, herunder 
som led i gensidigt fordelagtige 
offentligprivate partnerskaber med 
henblik på at fremme innovation og 
udvikling i de førnævnte projektområder.

Or. en

Begrundelse

Tilpasning er et politikområde, hvor der skal tages særlig hensyn til lokale forhold, og hvor 
de finansielle mellemleds effektivitet er afgørende. EIB bør derfor sikre, at de finansielle 
mellemled gøres ansvarlige og videregiver fordele til deres kunder i overensstemmelse med 
målene i EIB's programmer.
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Ændringsforslag 50
Yannick Jadot

Forslag til afgørelse
Betragtning 11 a (ny) 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(11a) For effektivt at nå ud til SMV bør 
EIB samarbejde med lokale finansielle 
institutioner i de støtteberettigede lande, 
der har dokumentation for, at de 
videregiver gunstige rentesatser til deres 
kunder, tjekker kundernes projekter op 
mod EU's udviklingsmål og har en 
merværdi i forhold til 
markedsfinansiering. De finansielle 
mellemleds aktiviteter til støtte for SMV 
bør være fuldstændig gennemsigtige og 
indberettes regelmæssigt til EIB. 

Or. en

Justification

Tilpasning er et politikområde, hvor der skal tages særlig hensyn til lokale forhold, og hvor 
de finansielle mellemleds effektivitet er afgørende. EIB bør derfor sikre, at de finansielle 
mellemled gøres ansvarlige og videregiver fordele tilderes kunder i overensstemmelse med 
målene i EIB's programmer.

Ændringsforslag 51
Yannick Jadot

Forslag til afgørelse
Betragtning 13 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(13) I henhold til denne afgørelse bør EIB 
forstærke sin udviklingsstrategi i tæt 
samarbejde med Kommissionen og i 
overensstemmelse med principperne i Den 
Europæiske Konsensus om Udvikling. Den
bør udmøntes i praksis gennem en række 
konkrete foranstaltninger, især ved at 

(13) I henhold til denne afgørelse bør EIB 
forstærke sin udviklingsstrategi og 
ekspertise i tæt samarbejde med 
Kommissionen og i overensstemmelse med 
principperne i Den Europæiske Konsensus 
om Udvikling samt principperne om 
bistandseffektivitet i henhold til 
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forbedre bankens evne til at vurdere 
projekters sociale og udviklingsmæssige 
aspekter, herunder menneskerettigheder og 
konfliktrelaterede risici, og ved at fremme 
konsultationer på lokalt plan. EIB bør 
desuden i højere grad fokusere på sektorer, 
som den har solide erfaringer med i kraft af 
finansieringstransaktioner inden for EU, og 
som vil kunne fremme udviklingen i det 
pågældende land, f.eks. 
miljøinfrastrukturer, inkl. vandforsyning og 
spildevandsbortskaffelse, bæredygtig 
transport og foranstaltninger til 
modvirkning af klimaforandringer, særlig 
inden for vedvarende energi. EIB bør også 
gradvist øge sine aktiviteter til fordel for 
sundhed og uddannelse og i forhold til 
tilpasninger til klimaforandringer, 
eventuelt i samarbejde med andre 
internationale finansieringsinstitutter og 
europæiske bilaterale 
finansieringsinstitutter. Dette vil kræve, at 
banken får adgang til ressourcer på 
gunstige vilkår og en gradvis forøgelse af 
de menneskelige ressourcer, der er 
forbeholdt EIB's eksterne aktiviteter. EIB's 
virksomhed bør også supplere EU's mål og 
prioriteringer med hensyn til opbygning af 
institutioner og sektorreformer. Endelig bør 
EIB udvikle indikatorer, der er forbundet 
med de udviklingsmæssige aspekter af 
projekterne og deres resultater.

Pariserklæringen af 2005 og 
Accradagsordenen af 2008. Den bør 
udmøntes i praksis gennem en række 
konkrete foranstaltninger, især ved at 
forbedre bankens evne til at vurdere 
projekters sociale, miljømæssige og 
udviklingsmæssige aspekter, herunder 
menneskerettigheder og konfliktrelaterede 
risici, og ved at fremme konsultationer på 
lokalt plan. Lokale høringer burde indgå i 
EIB's due diligence-procedure forud for 
godkendelsen af projekter. EIB bør 
desuden i højere grad fokusere på sektorer, 
som den har solide erfaringer med i kraft af 
finansieringstransaktioner inden for EU, og 
som vil kunne fremme udviklingen i det 
pågældende land, f.eks. 
miljøinfrastrukturer, inkl. vandforsyning og 
spildevandsbortskaffelse, bæredygtig 
transport og foranstaltninger til 
modvirkning af klimaforandringer, særlig 
inden for vedvarende energi. EIB bør også 
gradvist øge sine aktiviteter til fordel for 
sundhed og uddannelse og i forhold til 
tilpasninger til klimaforandringer, 
eventuelt i samarbejde med andre 
internationale finansieringsinstitutter og 
europæiske bilaterale 
finansieringsinstitutter. Dette vil kræve, at 
banken får adgang til ressourcer på 
gunstige vilkår og en gradvis forøgelse af 
de menneskelige ressourcer, der er 
forbeholdt EIB's eksterne aktiviteter. EIB's 
virksomhed bør også supplere EU's mål og 
prioriteringer med hensyn til opbygning af 
institutioner og sektorreformer. Endelig bør 
EIB udvikle indikatorer, der er forbundet 
med de udviklingsmæssige aspekter af 
projekterne og deres resultater.

Or. en

Begrundelse

Yderligere tekst for at styrke EIB's tilpasning til EU' udviklingspolitik og de 12 indikatorer i 
Pariserklæringen med henblik på at måle donorernes fremskridt i henseende til bistandens 
effektivitet. 



AM\833812DA.doc 9/21 PE450.645v01-00

DA

Ændringsforslag 52
George Sabin Cutaş

Forslag til afgørelse
Betragtning 15 a (ny) 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(15a) EIB skal støtte gennemførelsen af 
2015-millenniumudviklingsmålene i alle 
de regioner, hvor den er aktiv. 

Or. en

Ændringsforslag 53
Jan Zahradil

Forslag til afgørelse
Betragtning 16 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(16) EIB's virksomhed i nabolandene bør 
finde sted inden for rammerne af den 
europæiske naboskabspolitik, hvormed EU 
agter at udvikle et særligt forhold til 
nabolandene med henblik på at etablere et 
område med velværd og godt naboskab, 
der bygger på EU's værdier, og som er 
kendetegnet ved tætte og fredelige 
forbindelser baseret på samarbejde. For at 
nå disse mål gennemfører EU og EU's 
partnere nogle i fællesskab aftalte bilaterale 
handlingsplaner, hvori er fastlagt en række 
prioriteringer med hensyn til bl.a. politiske 
og sikkerhedsmæssige spørgsmål, 
økonomiske og handelsmæssige 
anliggender, miljøspørgsmål og integration 
af transport- og energinetværk. 
Middelhavsunionen, det østlige 
partnerskab og Sortehavssynergien er 
multilaterale og regionale initiativer, der 
supplerer den europæiske naboskabspolitik 

(16) EIB's virksomhed i nabolandene bør 
finde sted inden for rammerne af den 
europæiske naboskabspolitik, hvormed EU 
agter at udvikle et særligt forhold til 
nabolandene med henblik på at etablere et 
område med velværd og godt naboskab, 
der bygger på EU's værdier, og som er 
kendetegnet ved tætte og fredelige 
forbindelser baseret på samarbejde. For at 
nå disse mål gennemfører Unionen og dens 
partnere nogle i fællesskab aftalte bilaterale 
handlingsplaner, hvori er fastlagt en række 
prioriteringer med hensyn til bl.a. politiske 
og sikkerhedsmæssige spørgsmål, 
økonomiske og handelsmæssige 
anliggender, miljøspørgsmål og integration 
af transport- og energinetværk som f.eks. 
Nabucco-gasrørledningsprojektet, som er 
af særlig interesse for EU. 
Middelhavsunionen, det østlige 
partnerskab og Sortehavssynergien er 
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og tjener til at fremme samarbejdet mellem 
EU og de respektive grupper af 
nabopartnerlande, der står over for fælles 
udfordringer og/eller deler fælles 
geografiske omgivelser. 
Middelhavsunionen bidrager til en bedre 
socioøkonomisk udvikling, solidaritet, 
regional integration, bæredygtig udvikling 
og videnopbygning og understreger 
behovet for at udbygge det finansielle 
samarbejde og støtte regionale og 
transnationale projekter. Det østlige 
partnerskab tager sigte på at skabe de 
nødvendige betingelser for at sætte skub i 
den politiske associering og fremme den 
økonomiske integration mellem EU og de 
østlige partnerlande. Den Russiske 
Føderation og EU har indgået et 
omfattende strategisk partnerskab, der 
består ved siden af den europæiske 
naboskabspolitik og kommer til udtryk 
gennem fælles rum og roadmaps. Dette 
suppleres på multilateralt plan af den 
nordlige dimension, der danner ramme for 
samarbejdet mellem EU, Rusland, Norge 
og Island. 

multilaterale og regionale initiativer, der 
supplerer den europæiske naboskabspolitik 
og tjener til at fremme samarbejdet mellem 
EU og de respektive grupper af 
nabopartnerlande, der står over for fælles 
udfordringer og/eller deler fælles 
geografiske omgivelser. 
Middelhavsunionen bidrager til en bedre 
socioøkonomisk udvikling, solidaritet, 
regional integration, bæredygtig udvikling 
og videnopbygning og understreger 
behovet for at udbygge det finansielle 
samarbejde og støtte regionale og 
transnationale projekter. Det østlige 
partnerskab tager sigte på at skabe de 
nødvendige betingelser for at sætte skub i 
den politiske associering og fremme den 
økonomiske integration mellem EU og de 
østlige partnerlande. Den Russiske 
Føderation og EU har indgået et 
omfattende strategisk partnerskab, der 
består ved siden af den europæiske 
naboskabspolitik og kommer til udtryk 
gennem fælles rum og roadmaps. Dette
suppleres på multilateralt plan af den 
nordlige dimension, der danner ramme for 
samarbejdet mellem EU, Rusland, Norge 
og Island.

Or. en

Ændringsforslag 54
Marielle De Sarnez

Forslag til afgørelse
Betragtning 16 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(16) EIB's virksomhed i nabolandene bør 
finde sted inden for rammerne af den 
europæiske naboskabspolitik, hvormed 
Unionen agter at udvikle et særligt forhold 
til nabolandene med henblik på at etablere 
et område med velværd og godt naboskab, 
der bygger på Unionens værdier, og som er 

(16) EIB's virksomhed i nabolandene bør 
finde sted inden for rammerne af den 
europæiske naboskabspolitik, hvormed 
Unionen agter at udvikle et særligt forhold 
til nabolandene med henblik på at etablere 
et område med velværd og godt naboskab, 
der bygger på Unionens værdier, og som er 
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kendetegnet ved tætte og fredelige 
forbindelser baseret på samarbejde. For at 
nå disse mål gennemfører Unionen og dens 
partnere nogle i fællesskab aftalte bilaterale 
handlingsplaner, hvori er fastlagt en række 
prioriteringer med hensyn til bl.a. politiske 
og sikkerhedsmæssige spørgsmål, 
økonomiske og handelsmæssige 
anliggender, miljøspørgsmål og integration 
af transport- og energinetværk. 
Middelhavsunionen, det østlige 
partnerskab og Sortehavssynergien er 
multilaterale og regionale initiativer, der 
supplerer den europæiske naboskabspolitik 
og tjener til at fremme samarbejdet mellem 
EU og de respektive grupper af 
nabopartnerlande, der står over for fælles 
udfordringer og/eller deler fælles 
geografiske omgivelser. 
Middelhavsunionen bidrager til en bedre 
socioøkonomisk udvikling, solidaritet, 
regional integration, bæredygtig udvikling 
og videnopbygning og understreger 
behovet for at udbygge det finansielle 
samarbejde og støtte regionale og 
transnationale projekter. Det østlige 
partnerskab tager sigte på at skabe de 
nødvendige betingelser for at sætte skub i 
den politiske associering og fremme den 
økonomiske integration mellem Den 
Europæiske Union og de østlige 
partnerlande. Den Russiske Føderation og 
Unionen har indgået et omfattende 
strategisk partnerskab, der består ved siden 
af den europæiske naboskabspolitik og 
kommer til udtryk gennem fælles rum og 
roadmaps. Dette suppleres på multilateralt 
plan af den nordlige dimension, der danner 
ramme for samarbejdet mellem Unionen, 
Rusland, Norge og Island. 

kendetegnet ved tætte og fredelige 
forbindelser baseret på samarbejde. For at 
nå disse mål gennemfører Unionen og dens 
partnere nogle i fællesskab aftalte bilaterale 
handlingsplaner, hvori er fastlagt en række 
prioriteringer med hensyn til bl.a. politiske 
og sikkerhedsmæssige spørgsmål, 
økonomiske og handelsmæssige 
anliggender, miljøspørgsmål, sociale 
anliggender og integration af transport- og 
energinetværk. Middelhavsunionen, det 
østlige partnerskab og Sortehavssynergien 
er multilaterale og regionale initiativer, der 
supplerer den europæiske naboskabspolitik 
og tjener til at fremme samarbejdet mellem 
EU og de respektive grupper af 
nabopartnerlande, der står over for fælles 
udfordringer og/eller deler fælles 
geografiske omgivelser. 
Middelhavsunionen bidrager til en bedre 
socioøkonomisk udvikling, solidaritet, 
regional integration, bæredygtig udvikling 
og videnopbygning og understreger 
behovet for at udbygge det finansielle 
samarbejde og støtte regionale og 
transnationale projekter samt SMV'er. Det 
østlige partnerskab tager sigte på at skabe 
de nødvendige betingelser for at sætte skub 
i den politiske associering og fremme den 
økonomiske integration mellem Den 
Europæiske Union og de østlige 
partnerlande. Den Russiske Føderation og 
Unionen har indgået et omfattende 
strategisk partnerskab, der består ved siden 
af den europæiske naboskabspolitik og 
kommer til udtryk gennem fælles rum og 
roadmaps. Dette suppleres på multilateralt 
plan af den nordlige dimension, der danner 
ramme for samarbejdet mellem Unionen, 
Rusland, Norge og Island.

Or. fr
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Ændringsforslag 55
Marielle De Sarnez

Forslag til afgørelse
Betragtning 18 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(18) I Asien bør EIB være aktiv såvel i 
dynamiske voksende økonomier som i 
fattigere lande. I denne region, der er 
kendetegnet ved stor diversitet, udbygger 
EU sine strategiske partnerskaber med 
Kina og Indien, og der sker fremskridt med 
forhandlingerne om nye partnerskabs- og 
frihandelsaftaler med lande i Sydøstasien. 
Samtidig står udviklingssamarbejde fortsat 
højt på EU's dagsorden med Asien; EU's 
udviklingsstrategi for den asiatiske region 
tager sigte på at udrydde fattigdom ved at 
understøtte en bredt baseret bæredygtig 
økonomisk vækst, skabe et gunstigt klima 
og gunstige vilkår for handel og integration 
inden for regionen, forbedre governance, 
forbedre den politiske og sociale stabilitet 
og bidrage til at opfylde 
millenniumudviklingsmålene for 2015. I 
fællesskab udformes der politikker med 
henblik på at tackle de fælles udfordringer 
såsom klimaforandringer, bæredygtig 
udvikling, sikkerhed og stabilitet, 
governance og menneskerettigheder samt 
forebyggelse af og reaktion på 
naturkatastrofer og menneskelige 
katastrofer.

(18) I Asien bør EIB være aktiv såvel i 
dynamiske voksende økonomier som i 
fattigere lande. I denne region, der er 
kendetegnet ved stor diversitet, udbygger 
EU sine strategiske partnerskaber med 
Kina og Indien, og der sker fremskridt med 
forhandlingerne om nye partnerskabs- og 
frihandelsaftaler med lande i Sydøstasien. 
Disse forhandlinger bør dog tage højde 
for gensidighedsprincippet og risikoen for 
dumping på det sociale, sundhedsmæssige 
og miljømæssige område. Samtidig står 
udviklingssamarbejde fortsat højt på EU's 
dagsorden med Asien; EU's 
udviklingsstrategi for den asiatiske region
tager sigte på at udrydde fattigdom ved at 
understøtte en bredt baseret bæredygtig 
økonomisk vækst, skabe et gunstigt klima 
og gunstige vilkår for handel og integration 
inden for regionen, forbedre governance, 
forbedre den politiske og sociale stabilitet 
og bidrage til at opfylde 
millenniumudviklingsmålene for 2015. I 
fællesskab udformes der politikker med 
henblik på at tackle de fælles udfordringer 
såsom klimaforandringer, bæredygtig 
udvikling, sikkerhed og stabilitet, 
governance og menneskerettigheder samt 
forebyggelse af og reaktion på 
naturkatastrofer og menneskelige 
katastrofer.

Or. fr
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Ændringsforslag 56
Yannick Jadot

Forslag til afgørelse
Betragtning 25 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(25) Kommissionen bør undersøge 
muligheden for at udvikle en "EU-platform 
for samarbejde og udvikling" med det 
formål at optimere mekanismerne til 
kombinering af gavebistand og lån til 
regioner uden for EU. Som led heri bør 
Kommissionen konsultere EIB og andre 
europæiske multilaterale og bilaterale 
finansieringsinstitutter. En sådan platform 
vil være befordrende for arrangementer 
med henblik på gensidig bistand på basis af 
de forskellige institutters komparative 
fordele og samtidig respektere EU-
institutionernes rolle og prærogativer i 
forbindelse med gennemførelsen af EU's 
budget og EIB-lån.

(25) Kommissionen bør undersøge 
muligheden for at udvikle en "EU-platform 
for samarbejde og udvikling" med det 
formål at optimere mekanismerne til 
kombinering af gavebistand og lån til 
regioner uden for EU. Som led heri bør 
Kommissionen konsultere EIB og andre 
europæiske multilaterale og bilaterale 
finansieringsinstitutter, Europa-
Parlamentet og 
civilsamfundsorganisationer. En sådan 
platform vil være befordrende for 
arrangementer med henblik på gensidig 
bistand på basis af de forskellige 
institutters komparative fordele og 
samtidig respektere EU-institutionernes 
rolle og prærogativer i forbindelse med 
gennemførelsen af EU's budget og EIB-lån.

Or. en

Ændringsforslag 57
Yannick Jadot

Forslag til afgørelse
Artikel 2 – stk. 2 a (nyt) 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. EIB-finansieringstransaktioner, der 
gennemføres via EU-garantien til EIB i 
udviklingslandene, har som hovedmål at 
nedbringe og på sigt udrydde 
fattigdommen. EIB-
finansieringstransaktioner, der 
gennemføres via EU-garantien til EIB i 
andre tredjelande end udviklingslande, 
skal være i overensstemmelse med 
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Unionens udviklingspolitik og 
gennemføres inden for rammerne af 
principperne og målene for Unionens 
optræden udadtil.

Or. en

Begrundelse

Forslaget genspejler de to retsgrundlag, artikel 209 og artikel 212 i TEUF, for at undgå 
yderligere retstvister ved Domstolen (Sag C-155/07 Parlamentet mod Rådet, dom af 6. 
november 2008).

Ændringsforslag 58
Yannick Jadot

Forslag til afgørelse
Artikel 2 – stk. 4 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Klimaforandringsmandatet dækker EIB-
finansieringstransaktioner i alle de lande, 
der er omfattet af denne afgørelse, forudsat 
at de pågældende EIB-
finansieringstransaktioner understøtter 
EU's centrale politiske målsætning om at 
modvirke klimaforandringer ved at yde 
støtte til projekter til modvirkning af og 
tilpasning til klimaforandringer, der 
bidrager til opfyldelsen af den 
overordnede målsætning for De Forenede 
Nationers rammekonvention om 
klimaændringer (UNFCCC), særlig ved, 
inden for områderne vedvarende energi, 
energieffektivitet og bæredygtig transport, 
at forhindre eller mindske udledningen af 
drivhusgasser eller ved at øge sårbare 
landes, sektorers og samfunds robusthed 
over for de negative virkninger af 
klimaforandringer. 
Klimaforandringsmandatet gennemføres i 
tæt samarbejde med Kommissionen, og 
hvor det er muligt, kombineres EIB's 
finansiering med EU-budgetmidler.

4. Klimaforandringsmandatet dækker EIB-
finansieringstransaktioner i alle de lande, 
der er omfattet af denne afgørelse, forudsat 
at de pågældende EIB-
finansieringstransaktioner understøtter 
EU's centrale politiske målsætning om at 
modvirke klimaforandringer ved at yde 
støtte til lande i forbindelse med 
gennemførelsen af disses 
klimaforpligtelser i henhold til De 
Forenede Nationers rammekonvention om 
klimaændringer (UNFCCC), særlig ved, 
inden for områderne vedvarende energi, 
energieffektivitet og bæredygtig transport, 
at forhindre eller mindske udledningen af 
drivhusgasser eller ved at øge sårbare 
landes, sektorers og samfunds robusthed 
over for de negative virkninger af 
klimaforandringer. 
Klimaforandringsmandatet gennemføres i 
tæt samarbejde med Kommissionen, og 
hvor det er muligt, kombineres EIB's 
finansiering med EU-budgetmidler. Det 
fakultative mandat regnes ikke for et 
bidrag fra EU eller medlemsstaterne til 
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den hurtige opstartsfinansiering, der 
vedtoges på UNFCCC COP i København i 
december 2009. Projekter, der genererer 
CO2-kreditter, er ikke støtteberettiget efter 
det supplerende mandat.

Or. en

Begrundelse

EIB-lån bør ikke tælle som EU-bidrag med henblik på opfyldelse af økonomiske tilsagn i 
København. Opdobling for projekter, der genererer CO2-kreditter skal udtrykkeligt udelukkes.

Ændringsforslag 59
Yannick Jadot

Forslag til afgørelse
Artikel 2 – stk. 4 a (nyt) 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4a. For at maksimere effekten for 
modvirkning af klimaforandringer 
definerer EIB kriterier for "ren 
teknologi", som projekterne skal opfylde 
for at være berettiget til støtte under 
klimaforandringsmandatet. Kriterierne 
skal i princippet være orienteret mod 
energieffektivitet, lavemission og 
bæredygtig energiforsyning, dog således 
at støtte til enhver form for 
energiforsyningsteknologi, der er baseret 
på nukleart og fossilt brændstof, er 
udelukket. 

Or. en

Begrundelse

For at maksimere effekten for modvirkning af klimaforandringen er det vigtigt, at EIB 
fastlægger passende kriterier for, hvad den betragter som "ren teknologi".  Klimastøtten skal 
sigte mod energieffektivitet og ægte vedvarende energi.
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Ændringsforslag 60
Yannick Jadot

Forslag til afgørelse
Artikel 3 – stk. 1 – litra a 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(a) modvirkning af og tilpasning til 
klimaforandringer som defineret i artikel 
2, stk. 4

(a) klimaforandringsprojekter, der 
bidrager til opfyldelse af landenes 
forpligtelser i henhold til UNFCCC og 
overholder kriterierne for "ren 
teknologi", i overensstemmelse med 
artikel 2, stk. 4

Or. en

Begrundelse

Klimastøtten skal sigte mod energieffektivitet og ægte vedvarende energi.

Ændringsforslag 61
George Sabin Cutaş

Forslag til afgørelse
Artikel 3 – stk. 3 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. EIB forøger gradvist sine aktiviteter 
inden for sociale sektorer såsom sundhed 
og uddannelse.

3. EIB forøger sine aktiviteter inden for de 
sociale sektorer med henblik på 
gennemførelse af 
millenniumudviklingsmålene.

Or. en

Ændringsforslag 62
Iuliu Winkler

Forslag til afgørelse
Artikel 3 – stk. 3 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. EIB forøger gradvist sine aktiviteter 3. EIB forøger gradvist sine aktiviteter 
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inden for sociale sektorer såsom sundhed 
og uddannelse.

inden for sociale sektorer såsom sundhed 
og uddannelse og styrker de lokale 
myndigheders administrative kapacitet og 
effektivitet.

Or. en

Begrundelse

God regeringsførelse eraf afgørende betydning for den økonomiske udvikling. Styrkelsen af de 
lokale myndigheders kapacitet bør også indgå i EIB's generelle, eksterne mandat.

Ændringsforslag 63
Marielle De Sarnez

Forslag til afgørelse
Artikel 3 – stk. 3 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. EIB forøger gradvist sine aktiviteter 
inden for sociale sektorer såsom sundhed 
og uddannelse.

3. EIB forøger gradvist sine aktiviteter 
inden for sociale sektorer såsom sundhed,
uddannelse og bekæmpelse af 
arbejdsløsheden.

Or. fr

Ændringsforslag 64
Yannick Jadot

Forslag til afgørelse
 Artikel 5 – stk. 2 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Sammenhængen mellem EIB's 
finansieringstransaktioner og EU's eksterne 
politiske målsætninger overvåges i henhold 
til artikel 10.

2. Sammenhængen mellem EIB's 
finansieringstransaktioner og EU's eksterne 
politiske målsætninger overvåges i henhold 
til artikel 10. EIB udvikler 
resultatindikatorer vedrørende 
projekternes udviklings-, miljø- og 
menneskerettighedsaspekter samt 
vedrørende indikatorer under 
Pariserklæringen om bistandens 
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effektivitet for at fremme overvågningen.

Or. en

Begrundelse

Yderligere tekst for at styrke EIB's tilpasning til EU's politikmål og de 12 indikatorer i 
Pariserklæringen med henblik på at måle donorernes fremskridt i henseende til bistandens 
effektivitet.

Ændringsforslag 65
Yannick Jadot

Forslag til afgørelse
 Artikel 6 – stk. 1 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. EIB undersøger med rettidig omhu de 
udviklingsrelaterede aspekter af projekter, 
der er dækket af EU-garantien. EIB's egne 
regler og procedurer skal omfatte de 
nødvendige bestemmelser om evaluering af 
den miljømæssige og sociale effekt af 
projekter og af aspekter med relation til 
menneskerettigheder for derved at sikre, at 
der i henhold til denne afgørelse kun ydes 
støtte til projekter, der er bæredygtige i 
økonomisk, finansiel, miljømæssig og 
social henseende. 

1. EIB undersøger med rettidig omhu, 
herunder lokal offentlig høring, de 
udviklingsrelaterede aspekter af projekter, 
der er dækket af EU-garantien, inden 
projekter godkendes, herunder på 
passende vis de finansielle mellemleds 
låneaktiviteter. EIB's egne regler og 
procedurer skal omfatte de nødvendige 
bestemmelser om evaluering af den 
miljømæssige og sociale effekt af projekter 
og af aspekter med relation til 
menneskerettigheder for derved at sikre, at 
der i henhold til denne afgørelse kun ydes 
støtte til projekter, der er bæredygtige i 
økonomisk, finansiel, miljømæssig og 
social henseende. 

Or. en
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Ændringsforslag 66
Yannick Jadot

Forslag til afgørelse
 Artikel 6 – stk. 2 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. EIB gennemfører ikke blot en 
forudgående evaluering af de 
udviklingsrelaterede aspekter, men udvider
under projektgennemførelsen sin kontrol 
med bl.a. projektets udviklingseffekt.

2. EIB gennemfører ikke blot en 
forudgående evaluering af de 
udviklingsrelaterede aspekter, men 
gennemfører under projektgennemførelsen 
en gennemgribende kontrol med bl.a. 
projektets effekt på udviklings-, miljø- og 
menneskerettighedsområdet. Kontrollen 
omfatter de finansielle mellemleds 
resultater. Resultaterne af kontrollen 
offentliggøres regelmæssigt.

Or. en

Ændringsforslag 67
Yannick Jadot

Forslag til afgørelse
Artikel 8 a (ny) 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 8a 
Offentlig deltagelse og videregivelse af 

oplysninger
1. EIB skal sammen med projektets 
initiativtager tage aktiv del i 
tilrettelæggelsen af den offentlige høring 
om projektets udviklingsmæssige, 
miljømæssige og sociale aspekter. EIB 
identificerer den del af offentligheden, der 
berøres af et projekt, der er finansieret af 
EIB. EIB sikrer, at den lokale befolkning 
rettidigt er informeret om alle centrale 
spørgsmål vedrørende EIB-
transaktionerne. Der etableres passende 
klagemekanismer, der skal være 
tilgængelige under hele gennemførelsen 
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af EIB-transaktionerne.

2. EIB stiller dokumenter vedrørende 
projekter, hvor EIB udnytter EU-
garantien, direkte til rådighed for 
offentligheden i elektronisk form eller 
gennem et register i overensstemmelse 
med vedtægterne. De oplysninger, som 
skal stilles til rådighed og videregives, 
skal, hvor det er passende, ajourføres og 
omfatter:

-beskrivelse af/oversigt over projektet
-projektevalueringsrapporter (vurdering 
af projektets miljø-, social-, 
menneskerettigheds- og 
udviklingsrelaterede konsekvenser) 
-konventioner og betingelser for 
projekters miljø-, udviklings- og 
menneskerettighedsrelaterede aspekter

-overvågningsrapporter om projekters 
udviklings-, miljø- og socialrelaterede 
aspekter

rapporter med en efterfølgende vurdering 
af projekternes bidrag til økonomisk 
udvikling, fattigdomsbekæmpelse, 
miljøbeskyttelse og styrkelse af 
menneskerettighederne. 

Or. en

Ændringsforslag 68
Jan Zahradil

Forslag til afgørelse
Artikel 10 – stk. 2 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Med henblik på stk. 1 forelægger EIB 
årlige rapporter for Kommissionen om de 
EIB-finansieringstransaktioner, der 
gennemføres i medfør af denne afgørelse 
på projekt-, sektor, lande- og regionsplan, 
og om opfyldelsen af EU's politiske og 

2. Med henblik på stk. 1 forelægger EIB 
årlige rapporter for Kommissionen om de 
EIB-finansieringstransaktioner, der 
gennemføres i medfør af denne afgørelse 
på projekt-, sektor, lande- og regionsplan, 
og om opfyldelsen af EU's politiske og 
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strategiske målsætninger i forhold til 
tredjelande, herunder om samarbejdet med 
andre internationale finansieringsinstitutter 
og bilaterale finansieringsinstitutter.

strategiske målsætninger i forhold til 
tredjelande, herunder om samarbejdet med 
andre internationale finansieringsinstitutter 
og bilaterale finansieringsinstitutter. 
Aftaler mellem EIB og andre 
internationale finansieringsinstitutter 
eller bilaterale finansieringsinstitutter i 
forbindelse med gennemførelsen af 
finansieringstransaktioner i henhold til 
denne afgørelse meddeles Europa-
Parlamentet og Rådet som led i 
Kommissionens årlige rapport efter 
artikel 10 i denne afgørelse.

Or. en

Ændringsforslag 69
Jan Zahradil

Forslag til afgørelse
Artikel 14 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kommissionen forelægger en endelig 
rapport om anvendelsen af denne afgørelse 
senest den 31. oktober 2014.

Kommissionen forelægger Europa-
Parlamentet og Rådet en endelig rapport 
om anvendelsen af denne afgørelse senest 
den 31. oktober 2014.

Or. en


