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Ändringsförslag 46
Yannick Jadot

Förslag till beslut
Skäl 1a (nytt) 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(1a) I artikel 209 i EUF-fördraget 
jämförd med artikel 208 i EUF-fördraget, 
förskrivs att EIB, i enlighet med 
bestämmelserna i sin stadga, ska bidra till 
genomförandet av de åtgärder som krävs 
för att främja målen i unionens politik för 
utvecklingssamarbete.

Or. en

Motivering

Referens till EU-domstolens fall C-155/07 parlamentet mot rådet av den 6 november 2008 om 
EIB:s skyldigheter som följer av fördraget. 

Ändringsförslag 47
Yannick Jadot

Förslag till beslut
Skäl 8 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(8) Utöver de regionala taken bör det 
villkorade mandatet på två miljarder euro 
aktiveras och fördelas som ett anslag för att 
stödja EIB:s finansieringsverksamhet i 
fråga om åtgärder för begränsning av och 
anpassning till klimatförändringen, i alla 
de regioner som täcks av mandatet. EIB 
kan bidra med sina kunskaper och resurser 
för att i nära samarbete med kommissionen 
stödja offentliga myndigheter och den 
privata sektorn när det gäller att hantera 
klimatförändringen och använda tillgänglig
finansiering på bästa möjliga sätt. När det 
gäller projekt för begränsning av och 
anpassning till klimatförändringen bör 

(8) Utöver de regionala taken bör det 
villkorade mandatet på två miljarder euro 
aktiveras och fördelas som ett anslag för att 
stödja EIB:s finansieringsverksamhet i 
fråga om åtgärder för begränsning av och 
anpassning till klimatförändringen i 
enskilda länder och i alla länder som 
täcks av mandatet när det gäller 
genomförandet av deras klimatåtaganden 
inom ramen för Förenta nationernas 
ramkonvention om klimatförändringar
(UNFCCC). EIB kan bidra med sina 
kunskaper och resurser för att i nära 
samarbete med kommissionen stödja 
offentliga myndigheter och den privata 
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EIB-medlen om möjligt kompletteras med 
subventionerade medel som är tillgängliga 
från EU:s budget, genom att gåvobistånd 
och lån kombineras effektivt och 
konsekvent för att finansiera 
klimatförändringsåtgärder inom ramen för 
EU:s yttre bistånd.

sektorn när det gäller att hantera 
klimatförändringen och använda tillgänglig 
finansiering på bästa möjliga sätt. När det 
gäller projekt för begränsning av och 
anpassning till klimatförändringen bör 
EIB-medlen om möjligt kompletteras med 
subventionerade medel som är tillgängliga 
från EU:s budget, genom att gåvobistånd 
och lån kombineras effektivt och 
konsekvent för att finansiera 
klimatförändringsåtgärder inom ramen för 
EU:s yttre bistånd. Det villkorade 
mandatet kommer inte att räknas som 
bidrag från EU eller medlemsstaterna till 
de snabbstartsfonder som man kom 
överens om vid 
UNFCCC:s partskonferens i Köpenhamn 
i december 2009.

Or. en

Motivering

Det måste förtydligas att EIB:s verksamhet ska hjälpa stödberättigade länder att nå sina 
klimatåtaganden. Eftersom EIB:s medel görs tillgängliga i form av lån, bör de inte räknas 
som bidrag från EU eller medlemsstaterna för att fullgöra åtaganden inom ramen för 
UNFCCC.

Ändringsförslag 48
George Sabin Cutaş

Förslag till beslut
Skäl 11

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(11) För att skapa ett mera 
sammanhängande mandat, fokusera 
EIB:s externa finansiering så att den stöder 
EU:s politiska mål och skapa största 
möjliga nytta för mottagarna bör detta 
beslut fastställa övergripande mål i 
mandatet för 
EIB:s finansieringsverksamhet i samtliga 
låneberättigade länder, med utgångspunkt i 
EIB:s relativa styrka på områden där 

(11) För att skapa ett mera 
sammanhängande mandat, fokusera 
EIB:s externa finansiering så att den stöder 
EU:s politiska mål och skapa största 
möjliga nytta för mottagarna bör detta 
beslut fastställa övergripande mål i 
mandatet för 
EIB:s finansieringsverksamhet i samtliga 
låneberättigade länder, med utgångspunkt i 
EIB:s relativa styrka på områden där 
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banken har väl dokumenterad erfarenhet. 
Följaktligen bör EIB i alla de regioner som 
omfattas av detta beslut finansiera projekt i 
fråga om åtgärder för begränsning av och 
anpassning till klimatförändringen, social 
och ekonomisk infrastruktur (särskilt för 
transport, energi inklusive förnybar energi, 
energitrygghet, miljöinfrastruktur 
inbegripet vatten och avlopp och 
informations- och kommunikationsteknik) 
och utveckling av den lokala privata 
sektorn, särskilt små och medelstora 
företag. Inom ramen för detta bör regional 
integrering mellan partnerländerna, 
inklusive ekonomisk integration mellan 
föranslutningsländer, angränsande länder 
och EU, utgöra ett bakomliggande mål för 
EIB:s finansieringsverksamhet.

banken har väl dokumenterad erfarenhet. 
Följaktligen bör EIB i alla de regioner som 
omfattas av detta beslut finansiera projekt i 
fråga om åtgärder för begränsning av och 
anpassning till klimatförändringen, social 
och ekonomisk infrastruktur (särskilt för 
transport, energi inklusive förnybar energi, 
energitrygghet, miljöinfrastruktur 
inbegripet vatten och avlopp och 
informations- och kommunikationsteknik) 
och utveckling av den lokala privata 
sektorn, särskilt små och medelstora 
företag. Det förtjänar att upprepas att 
bättre tillgång till kapital för små och 
medelstora företag kan spela en 
avgörande roll för att stimulera 
ekonomisk utveckling och kampen mot 
arbetslöshet. Inom ramen för detta bör 
regional integrering mellan 
partnerländerna, inklusive ekonomisk 
integration mellan föranslutningsländer, 
angränsande länder och EU, utgöra ett 
bakomliggande mål för 
EIB:s finansieringsverksamhet. EIB kan 
stödja EU:s närvaro i partnerländerna 
genom utländska direktinvesteringar som 
bidrar till att främja teknik- och 
kunskapsöverföring, antingen för 
investeringar inom tidigare nämnda 
områden eller på egen risk.

Or. en

Ändringsförslag 49
Jan Zahradil

Förslag till beslut
Skäl 11

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(11) För att skapa ett mera 
sammanhängande mandat, fokusera 
EIB:s externa finansiering så att den stöder 
EU:s politiska mål och skapa största 
möjliga nytta för mottagarna bör detta 

(11) För att skapa ett mera 
sammanhängande mandat, fokusera 
EIB:s externa finansiering så att den stöder 
EU:s politiska mål och skapa största 
möjliga nytta för mottagarna bör detta 
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beslut fastställa övergripande mål i 
mandatet för 
EIB:s finansieringsverksamhet i samtliga 
låneberättigade länder, med utgångspunkt i 
EIB:s relativa styrka på områden där 
banken har väl dokumenterad erfarenhet. 
Följaktligen bör EIB i alla de regioner som 
omfattas av detta beslut finansiera projekt i 
fråga om åtgärder för begränsning av och 
anpassning till klimatförändringen, social 
och ekonomisk infrastruktur (särskilt för 
transport, energi inklusive förnybar energi, 
energitrygghet, miljöinfrastruktur 
inbegripet vatten och avlopp och 
informations- och kommunikationsteknik) 
och utveckling av den lokala privata 
sektorn, särskilt små och medelstora 
företag. Inom ramen för detta bör regional 
integrering mellan partnerländerna, 
inklusive ekonomisk integration mellan 
föranslutningsländer, angränsande länder 
och EU, utgöra ett bakomliggande mål för 
EIB:s finansieringsverksamhet.

beslut fastställa övergripande mål i 
mandatet för 
EIB:s finansieringsverksamhet i samtliga 
låneberättigade länder, med utgångspunkt i 
EIB:s relativa styrka på områden där 
banken har väl dokumenterad erfarenhet. 
Följaktligen bör EIB i alla de regioner som 
omfattas av detta beslut finansiera projekt i 
fråga om åtgärder för begränsning av och 
anpassning till klimatförändringen, social 
och ekonomisk infrastruktur (särskilt för 
transport, energi inklusive förnybar energi, 
forskning och utveckling (FoU) rörande 
nya energikällor, energitrygghet, 
miljöinfrastruktur inbegripet vatten och 
avlopp och informations- och 
kommunikationsteknik) och utveckling av 
den lokala privata sektorn, särskilt små och 
medelstora företag, för att få fart på en 
hållbar ekonomisk tillväxt och kunna 
skapa nya arbetstillfällen. Inom ramen för 
detta bör regional integrering mellan 
partnerländerna, inklusive ekonomisk 
integration mellan föranslutningsländer, 
angränsande länder och EU, utgöra ett 
bakomliggande mål för 
EIB:s finansieringsverksamhet. EIB bör 
bidra till europeiska utländska 
direktinvesteringar i partnerländerna, 
bl.a. som delar av ömsesidigt gynnsamma 
offentlig-privata partnerskap, med syfte 
att främja innovationer och utveckling 
inom tidigare nämnda projektområden. 

Or. en

Motivering

Anpassning är ett politikområde där lokala förutsättningar särskilt måste beaktas och där 
effektiviteten hos finansiella mellanhänder är mycket viktig. EIB bör därför försäkra sig om 
att de finansiella mellanhänderna kan ställas till svars och att de vidarebefordrar förmånerna 
till sina kunder, i enlighet med målen i EIB:s program.
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Ändringsförslag 50
Yannick Jadot

Förslag till beslut
Skäl 11a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(11a) För att effektivt kunna nå ut till små 
och medelstora företag bör EIB i de 
stödberättigade länderna samarbeta med 
lokala finansiella förmedlingsinstitut som 
tidigare har bevisat att de vidarebefordrar 
förmånliga räntesatser till sina kunder, 
kontrollera att kundernas projekt 
överensstämmer med 
EU:s utvecklingsmål samt erbjuda ett 
mervärde i jämförelse med 
marknadsfinansiering. De finansiella 
mellanhändernas verksamhet för stöd åt 
små och medelstora företag bör vara helt 
transparent och regelbundet rapporteras 
till EIB.

Or. en

Motivering

Anpassning är ett politikområde där lokala förutsättningar särskilt måste beaktas och där 
effektiviteten hos finansiella mellanhänder är mycket viktig. EIB bör därför försäkra sig om 
att de finansiella mellanhänderna kan ställas till svars och att de vidarebefordrar förmånerna 
till sina kunder, i enlighet med målen i EIB:s program.

Ändringsförslag 51
Yannick Jadot

Förslag till beslut
Skäl 13

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(13) Inom ramen för detta beslut bör EIB 
skärpa sin inriktning på utveckling i nära 
samarbete med kommissionen och i 
enlighet med principerna i det europeiska 
samförståndet om utveckling. Detta bör 
genomföras med hjälp av ett antal konkreta 

(13) Inom ramen för detta beslut bör EIB 
skärpa sin inriktning på utveckling och sin 
sakkunskap i nära samarbete med 
kommissionen och tillämpa principerna i 
det europeiska samförståndet om 
utveckling samt principerna om 
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åtgärder, särskilt förstärkning av 
EIB:s kapacitet att bedöma projektens 
sociala och utvecklingsrelaterade aspekter, 
däribland mänskliga rättigheter och 
konfliktrisker, och genom att främja 
samråd på lokal nivå. EIB bör också inrikta 
sig mer på områden där den har god 
sakkunskap från finansieringstransaktioner 
inom EU och som kommer att främja det 
berörda landets utveckling, t.ex. 
miljöinfrastruktur inbegripet vatten och 
avlopp, hållbara transporter och 
begränsning av klimatförändringens 
effekter, särskilt i fråga om förnybar 
energi. EIB bör även successivt stärka sin 
verksamhet för att stödja hälso- och 
sjukvård, utbildning och anpassning till 
klimatförändring, vid behov i samarbete 
med andra internationella finansinstitut och 
europeiska bilaterala finansinstitut. Detta 
förutsätter tillgång till subventionerade 
medel och en successiv utökning av den 
personal som arbetar med EIB:s externa 
verksamhet. Bankens verksamhet bör 
vidare komplettera EU:s mål och 
prioriteringar avseende 
institutionsuppbyggnad och 
sektorsreformer. Slutligen bör EIB 
fastställa indikatorer knutna till projektens 
utvecklingsaspekter och resultat.

biståndseffektivitet i Parisdeklarationen 
från 2005 och handlingsplanen från 
Accra 2008. Detta bör genomföras med 
hjälp av ett antal konkreta åtgärder, särskilt 
förstärkning av EIB:s kapacitet att bedöma 
projektens sociala, miljömässiga och 
utvecklingsrelaterade aspekter, däribland 
mänskliga rättigheter och konfliktrisker, 
och genom att främja samråd på lokal nivå. 
Samråd på lokal nivå bör ingå i 
EIB:s försiktighetsrutiner innan 
projekten godkänns. EIB bör också inrikta 
sig mer på områden där den har god 
sakkunskap från finansieringstransaktioner 
inom EU och som kommer att främja det 
berörda landets utveckling, t.ex. 
miljöinfrastruktur inbegripet vatten och 
avlopp, hållbara transporter och 
begränsning av klimatförändringens 
effekter, särskilt i fråga om förnybar 
energi. EIB bör även successivt stärka sin 
verksamhet för att stödja hälso- och 
sjukvård, utbildning och anpassning till 
klimatförändring, vid behov i samarbete 
med andra internationella finansinstitut och 
europeiska bilaterala finansinstitut. Detta 
förutsätter tillgång till subventionerade 
medel och en successiv utökning av den 
personal som arbetar med EIB:s externa 
verksamhet. Bankens verksamhet bör 
vidare komplettera EU:s mål och 
prioriteringar avseende 
institutionsuppbyggnad och 
sektorsreformer. Slutligen bör EIB 
fastställa indikatorer knutna till projektens 
utvecklingsaspekter och resultat.

Or. en

Motivering

Tillägg i texten för att stärka EIB:s samordning med EU:s utvecklingspolitik och de tolv 
indikatorerna i Parisdeklarationen för utvärdering av givare i termer av biståndseffektivitet.
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Ändringsförslag 52
George Sabin Cutaş

Förslag till beslut
Skäl 15a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(15a) EIB ska stödja arbetet mot 
millennieutvecklingsmålen för 2015 i alla 
regioner där banken är aktiv.

Or. en

Ändringsförslag 53
Jan Zahradil

Förslag till beslut
Skäl 16

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(16) EIB:s verksamhet i EU:s grannländer 
bör ske inom ramen för den europeiska 
grannskapspolitiken, där EU strävar efter 
att utveckla särskilda förbindelser med 
grannländer med sikte på att upprätta ett 
område med välstånd och goda 
grannrelationer, som baseras på 
EU:s värderingar och kännetecknas av ett 
nära och fredligt samarbete. För att uppnå 
dessa mål genomför EU och 
partnerländerna gemensamt överenskomna 
bilaterala handlingsplaner, där man 
fastställt en rad prioriteringar i fråga om 
bl.a. politiska och säkerhetsrelaterade 
frågor, handel och ekonomiska frågor, 
miljöhänsyn och integrering av transport-
och energinät. Unionen för 
Medelhavsområdet, det östliga 
partnerskapet och Svartahavssynergin är 
multilaterala och regionala initiativ som 
kompletterar den europeiska 
grannskapspolitiken och syftar till att 
främja samarbete mellan EU och 
respektive grupp av grannländer som står 

(16) EIB:s verksamhet i EU:s grannländer 
bör ske inom ramen för den europeiska 
grannskapspolitiken, där EU strävar efter 
att utveckla särskilda förbindelser med 
grannländer med sikte på att upprätta ett 
område med välstånd och goda 
grannrelationer, som baseras på 
EU:s värderingar och kännetecknas av ett 
nära och fredligt samarbete. För att uppnå 
dessa mål genomför EU och 
partnerländerna gemensamt överenskomna 
bilaterala handlingsplaner, där man 
fastställt en rad prioriteringar i fråga om 
bl.a. politiska och säkerhetsrelaterade 
frågor, handel och ekonomiska frågor, 
miljöhänsyn och integrering av transport-
och energinät, t.ex. gasledningsprojektet 
Nabucco som är av särskilt intresse för 
EU. Unionen för Medelhavsområdet, det 
östliga partnerskapet och 
Svartahavssynergin är multilaterala och 
regionala initiativ som kompletterar den 
europeiska grannskapspolitiken och syftar 
till att främja samarbete mellan EU och 
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inför gemensamma utmaningar eller delar 
ett gemensamt geografiskt område. 
Unionen för Medelhavsområdet stöder en 
förbättrad socioekonomisk utveckling, 
solidaritet, regional integration, hållbar 
utveckling och kunskapsuppbyggnad, 
vilket understryker behovet av att öka det 
ekonomiska samarbetet till stöd för 
regionala och transnationella projekt. Det 
östliga partnerskapet syftar till att skapa de 
nödvändiga förutsättningarna för att 
påskynda ett politiskt närmande och 
ytterligare ekonomisk integration mellan 
EU och partnerländerna i öst. Ryssland och 
EU har ingått ett vittomfattande strategiskt 
partnerskap, som skiljer sig från den 
europeiska grannskapspolitiken och 
uttrycks i ”gemensamma områden” och 
”färdplaner”. Detta kompletteras på 
multilateral nivå med den nordliga 
dimensionen, som utgör en ram för 
samarbete mellan EU, Ryssland, Norge och 
Island.

respektive grupp av grannländer som står 
inför gemensamma utmaningar eller delar 
ett gemensamt geografiskt område.
Unionen för Medelhavsområdet stöder en 
förbättrad socioekonomisk utveckling, 
solidaritet, regional integration, hållbar 
utveckling och kunskapsuppbyggnad, 
vilket understryker behovet av att öka det 
ekonomiska samarbetet till stöd för 
regionala och transnationella projekt. Det 
östliga partnerskapet syftar till att skapa de 
nödvändiga förutsättningarna för att 
påskynda ett politiskt närmande och 
ytterligare ekonomisk integration mellan 
EU och partnerländerna i öst. Ryssland och 
EU har ingått ett vittomfattande strategiskt 
partnerskap, som skiljer sig från den 
europeiska grannskapspolitiken och 
uttrycks i ”gemensamma områden” och 
”färdplaner”. Detta kompletteras på 
multilateral nivå med den nordliga 
dimensionen, som utgör en ram för 
samarbete mellan EU, Ryssland, Norge och 
Island.

Or. en

Ändringsförslag 54
Marielle De Sarnez

Förslag till beslut
Skäl 16

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(16) EIB:s verksamhet i EU:s grannländer 
bör ske inom ramen för den europeiska 
grannskapspolitiken, där EU strävar efter 
att utveckla särskilda förbindelser med 
grannländer med sikte på att upprätta ett 
område med välstånd och goda 
grannrelationer, som baseras på 
EU:s värderingar och kännetecknas av ett 
nära och fredligt samarbete. För att uppnå 
dessa mål genomför EU och 
partnerländerna gemensamt överenskomna 

(16) EIB:s verksamhet i EU:s grannländer 
bör ske inom ramen för den europeiska 
grannskapspolitiken, där EU strävar efter 
att utveckla särskilda förbindelser med 
grannländer med sikte på att upprätta ett 
område med välstånd och goda 
grannrelationer, som baseras på 
EU:s värderingar och kännetecknas av ett 
nära och fredligt samarbete. För att uppnå 
dessa mål genomför EU och 
partnerländerna gemensamt överenskomna 
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bilaterala handlingsplaner, där man 
fastställt en rad prioriteringar i fråga om 
bl.a. politiska och säkerhetsrelaterade 
frågor, handel och ekonomiska frågor, 
miljöhänsyn och integrering av transport-
och energinät. Unionen för 
Medelhavsområdet, det östliga 
partnerskapet och Svartahavssynergin är 
multilaterala och regionala initiativ som 
kompletterar den europeiska 
grannskapspolitiken och syftar till att 
främja samarbete mellan EU och 
respektive grupp av grannländer som står 
inför gemensamma utmaningar eller delar 
ett gemensamt geografiskt område. 
Unionen för Medelhavsområdet stöder en 
förbättrad socioekonomisk utveckling, 
solidaritet, regional integration, hållbar 
utveckling och kunskapsuppbyggnad, 
vilket understryker behovet av att öka det 
ekonomiska samarbetet till stöd för 
regionala och transnationella projekt. Det 
östliga partnerskapet syftar till att skapa de 
nödvändiga förutsättningarna för att 
påskynda ett politiskt närmande och 
ytterligare ekonomisk integration mellan 
EU och partnerländerna i öst. Ryssland och 
EU har ingått ett vittomfattande strategiskt 
partnerskap, som skiljer sig från den 
europeiska grannskapspolitiken och 
uttrycks i ”gemensamma områden” och 
”färdplaner”. Detta kompletteras på 
multilateral nivå med den nordliga 
dimensionen, som utgör en ram för 
samarbete mellan EU, Ryssland, Norge och 
Island.

bilaterala handlingsplaner, där man 
fastställt en rad prioriteringar i fråga om 
bl.a. politiska och säkerhetsrelaterade 
frågor, handel och ekonomiska frågor, 
miljöhänsyn och sociala förhållanden och 
integrering av transport- och energinät. 
Unionen för Medelhavsområdet, det östliga 
partnerskapet och Svartahavssynergin är 
multilaterala och regionala initiativ som 
kompletterar den europeiska 
grannskapspolitiken och syftar till att 
främja samarbete mellan EU och 
respektive grupp av grannländer som står 
inför gemensamma utmaningar eller delar 
ett gemensamt geografiskt område. 
Unionen för Medelhavsområdet stöder en 
förbättrad socioekonomisk utveckling, 
solidaritet, regional integration, hållbar 
utveckling och kunskapsuppbyggnad, 
vilket understryker behovet av att öka det 
ekonomiska samarbetet till stöd för 
regionala och transnationella projekt och 
för små och medelstora företag. Det 
östliga partnerskapet syftar till att skapa de 
nödvändiga förutsättningarna för att 
påskynda ett politiskt närmande och 
ytterligare ekonomisk integration mellan 
EU och partnerländerna i öst. Ryssland och 
EU har ingått ett vittomfattande strategiskt 
partnerskap, som skiljer sig från den 
europeiska grannskapspolitiken och 
uttrycks i ”gemensamma områden” och 
”färdplaner”. Detta kompletteras på 
multilateral nivå med den nordliga 
dimensionen, som utgör en ram för 
samarbete mellan EU, Ryssland, Norge och 
Island.

Or. fr
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Ändringsförslag 55
Marielle De Sarnez

Förslag till beslut
Skäl 18

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(18) EIB bör vara aktiv i Asien i både 
dynamiska framväxande ekonomier och i 
fattigare länder. I denna skiftande region 
fördjupar EU sina strategiska partnerskap 
med Kina och Indien och förhandlingar 
pågår om nya partnerskapsavtal och 
frihandelsavtal med länder i Sydostasien. 
Samtidigt står utvecklingssamarbete högt 
på EU:s dagordning för Asien. 
EU:s utvecklingsstrategi för Asien strävar 
efter att utrota fattigdom genom att 
stimulera en brett baserad och hållbar 
ekonomisk utveckling, främja ett gynnsamt 
klimat för handel och integrering inom 
regionen, främja god förvaltning, öka den 
politiska och sociala stabiliteten och stödja 
uppnåendet av millennieutvecklingsmålen 
för 2015. Strategier införs gemensamt för 
att ta itu med gemensamma utmaningar, 
som klimatförändring, hållbar utveckling, 
säkerhet och stabilitet, god förvaltning och 
mänskliga rättigheter samt förebyggande 
av och hantering av naturkatastrofer och 
katastrofer skapade av människan.

(18) EIB bör vara aktiv i Asien i både 
dynamiska framväxande ekonomier och i 
fattigare länder. I denna skiftande region 
fördjupar EU sina strategiska partnerskap 
med Kina och Indien och förhandlingar 
pågår om nya partnerskapsavtal och 
frihandelsavtal med länder i Sydostasien. 
Dessa förhandlingar bör dock ta hänsyn 
till ömsesidighetsprincipen och riskerna 
för social, hälsomässig och miljömässig 
dumpning. Samtidigt står 
utvecklingssamarbete högt på 
EU:s dagordning för Asien. 
EU:s utvecklingsstrategi för Asien strävar 
efter att utrota fattigdom genom att 
stimulera en brett baserad och hållbar 
ekonomisk utveckling, främja ett gynnsamt 
klimat för handel och integrering inom 
regionen, främja god förvaltning, öka den 
politiska och sociala stabiliteten och stödja 
uppnåendet av millennieutvecklingsmålen 
för 2015. Strategier införs gemensamt för 
att ta itu med gemensamma utmaningar, 
som klimatförändring, hållbar utveckling, 
säkerhet och stabilitet, god förvaltning och 
mänskliga rättigheter samt förebyggande 
av och hantering av naturkatastrofer och 
katastrofer skapade av människan.

Or. fr
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Ändringsförslag 56
Yannick Jadot

Förslag till beslut
Skäl 25

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(25) Kommissionen bör undersöka 
möjligheterna att utveckla en 
”EU-plattform för samarbete och 
utveckling”, som syftar till att optimera 
användningen av instrumenten för att 
kombinera gåvobistånd och lån till regioner 
utanför EU. Härvid bör kommissionen 
samråda med EIB och de andra europeiska 
multilaterala och bilaterala finansinstituten. 
En sådan plattform skulle fortsätta att 
främja överenskommelser om ömsesidig 
tillit, som baseras på respektive institutions 
komparativa fördel samtidigt som 
EU-institutionernas roll och företrädesrätt 
vid genomförandet av EU-budgeten och 
EIB-lån iakttas.

(25) Kommissionen bör undersöka 
möjligheterna att utveckla en 
”EU-plattform för samarbete och 
utveckling”, som syftar till att optimera 
användningen av instrumenten för att 
kombinera gåvobistånd och lån till regioner 
utanför EU. Härvid bör kommissionen 
samråda med EIB och de andra europeiska 
multilaterala och bilaterala finansinstituten, 
Europaparlamentet och civilsamhällets 
organisationer. En sådan plattform skulle 
fortsätta att främja överenskommelser om 
ömsesidig tillit, som baseras på respektive 
institutions komparativa fördel samtidigt 
som EU-institutionernas roll och 
företrädesrätt vid genomförandet av 
EU-budgeten och EIB-lån iakttas.

Or. en

Ändringsförslag 57
Yannick Jadot

Förslag till beslut
Artikel 2 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. EIB:s finansieringsverksamhet i 
utvecklingsländerna, som genomförs 
inom ramen för den garanti som EU 
beviljar banken, ska ha som primärt mål 
att minska, och på lång sikt eliminera, 
fattigdomen. 
EIB:s finansieringsverksamhet i 
tredjeländer som inte är 
utvecklingsländer, inom ramen för den 
garanti som EU beviljar banken, ska 
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stämma överens med unionens 
utvecklingspolitik och genomföras i 
enlighet med principerna och målen för 
dess yttre åtgärder.

Or. en

Motivering

Ändringsförslaget återspeglar den dubbla rättsliga grunden, artiklarna 209 och 212 i 
EUF-fördraget, så att ytterligare rättsliga klagomål inför EU-domstolen kan undvikas 
(EU-domstolens fall C-155/07 parlamentet mot rådet av den 6 november 2008).

Ändringsförslag 58
Yannick Jadot

Förslag till beslut
Artikel 2 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Klimatförändringsmandatet ska täcka 
EIB-finansiering i samtliga länder som 
omfattas av detta beslut, när sådana 
finansieringstransaktioner främjar 
EU:s huvudmål att hantera 
klimatförändringen genom att stödja 
projekt för begränsning av och 
anpassning till klimatförändringen. Dessa 
projekt ska bidra till det övergripande 
målet med Förenta nationernas 
ramkonvention om klimatförändringar, 
särskilt genom att undvika eller minska 
växthusgasutsläppen på områdena förnybar 
energi, energieffektivitet och hållbara 
transporter, eller genom att öka sårbara 
länders, sektorers och lokalsamhällens 
motståndskraft mot klimatförändringens 
negativa effekter. 
Klimatförändringsmandatet ska 
genomföras i nära samarbete med 
kommissionen och vid behov kombinera 
EIB-finansiering med EU-budgetmedel.

4. Klimatförändringsmandatet ska täcka 
EIB-finansiering i samtliga länder som 
omfattas av detta beslut, när sådana 
finansieringstransaktioner främjar 
EU:s huvudmål att hantera 
klimatförändringen genom att stödja 
länder att genomföra sina 
klimatåtaganden inom ramen för Förenta 
nationernas ramkonvention om 
klimatförändringar, särskilt genom att 
undvika eller minska växthusgasutsläppen 
på områdena förnybar energi, 
energieffektivitet och hållbara transporter, 
eller genom att öka sårbara länders, 
sektorers och lokalsamhällens 
motståndskraft mot klimatförändringens 
negativa effekter. 
Klimatförändringsmandatet ska 
genomföras i nära samarbete med 
kommissionen och vid behov kombinera 
EIB-finansiering med EU-budgetmedel. 
Det villkorade mandatet kommer inte att 
räknas som bidrag från EU och 
medlemsstaterna till de snabbstartsfonder 
som man kom överens om vid 
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UNFCCC:s partskonferens i Köpenhamn 
i december 2009. Projekt som genererar 
koldioxidkrediter kommer inte ifråga för 
stöd enligt det villkorade mandatet.

Or. en

Motivering

EIB-lån bör inte betraktas som ett bidrag från EU för att uppfylla unionens finansiella 
utfästelser enligt Köpenhamnsöverenskommelsen. Man måste explicit utesluta att projekt som 
genererar koldioxidkrediter kan tillgodoräknas dubbelt.

Ändringsförslag 59
Yannick Jadot

Förslag till beslut
Artikel 2 – punkt 4a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4a. För att maximera effekterna för 
begränsning av klimatförändringen ska 
EIB definiera kriterier för ”ren” teknik 
som projekt måste uppfylla för att vara 
berättigade till stöd enligt 
klimatförändringsmandatet. Kriterierna 
ska i princip handla om energieffektivitet, 
låga utsläpp och hållbara 
energileveranser, och utesluta stöd till 
teknik för energileveranser som baserar 
sig på kärnkraft eller fossila bränslen.

Or. en

Motivering

För att maximera effekterna för begränsning av klimatförändringen är det avgörande att EIB 
tar fram adekvata kriterier för vad som anses vara ”ren teknik”. Klimatfinansiering bör 
inriktas på energieffektivitet och verkligt förnybar energi.
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Ändringsförslag 60
Yannick Jadot

Förslag till beslut
Artikel 3 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) Åtgärder för begränsning av och 
anpassning till klimatförändringen, enligt 
artikel 2.4.

a) Klimatförändringsprojekt som bidrar 
till att uppfylla utfästelser som länder 
gjort inom ramen för UNFCCC och som 
uppfyller kriterierna för ”ren teknik” 
enligt artikel 2.4.

Or. en

Motivering

Klimatfinansiering bör inriktas på energieffektivitet och verkligt förnybar energi.

Ändringsförslag 61
George Sabin Cutaş

Förslag till beslut
Artikel 3 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. EIB ska successivt öka sin verksamhet 
på de sociala områdena, exempelvis hälso-
och sjukvård och utbildning.

3. EIB ska öka sin verksamhet på de 
sociala områdena, med syftet att uppnå 
millennieutvecklingsmålen.

Or. en

Ändringsförslag 62
Iuliu Winkler

Förslag till beslut
Artikel 3 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. EIB ska successivt öka sin verksamhet 
på de sociala områdena, exempelvis hälso-

3. EIB ska successivt öka sin verksamhet 
på de sociala områdena, exempelvis hälso-
och sjukvård och utbildning samt för att 
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och sjukvård och utbildning. förbättra den administrativa förmågan 
och effektiviteten hos lokala 
förvaltningar.

Or. en

Motivering

Gott styre är grundläggande för ekonomisk utveckling, och förbättring av förmågan hos 
lokala förvaltningar bör därför också inkluderas i EIB:s allmänna externa mandat.

Ändringsförslag 63
Marielle De Sarnez

Förslag till beslut
Artikel 3 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. EIB ska successivt öka sin verksamhet 
på de sociala områdena, exempelvis hälso-
och sjukvård och utbildning.

3. EIB ska successivt öka sin verksamhet 
på de sociala områdena, exempelvis hälso-
och sjukvård, utbildning och kampen mot 
arbetslösheten.

Or. fr

Ändringsförslag 64
Yannick Jadot

Förslag till beslut
 Artikel 5 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. I enlighet med artikel 10 ska det 
övervakas att 
EIB:s finansieringsverksamhet är förenlig 
med målen för EU:s politik för yttre 
förbindelser.

2. I enlighet med artikel 10 ska det 
övervakas att 
EIB:s finansieringsverksamhet är förenlig 
med målen för EU:s politik för yttre 
förbindelser. För att underlätta 
övervakning ska EIB utveckla 
resultatindikatorer för utveckling och för 
miljömässiga och människorättsliga 
aspekter av finansierade projekt samt för 
indikatorerna i Parisdeklarationen 
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avseende biståndseffektivitet.

Or. en

Motivering

Tillägg i texten för att stärka EIB:s samordning med EU:s politiska mål och de 
tolv indikatorerna i Parisdeklarationen för utvärdering av givare i termer av 
biståndseffektivitet.

Ändringsförslag 65
Yannick Jadot

Förslag till beslut
 Artikel 6 – punkt 1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. EIB ska grundligt granska 
utvecklingsaspekterna av de projekt som 
täcks av EU-garantin. EIB:s egna regler 
och förfaranden ska innehålla nödvändiga 
bestämmelser om bedömning av projektens 
miljöeffekter, sociala effekter och 
människorättsaspekter, så att det säkerställs 
att enbart projekt som ur ekonomisk, 
finansiell, miljömässig och social 
synvinkel är hållbara får stöd enligt detta 
beslut.

1. EIB ska grundligt granska 
utvecklingsaspekterna, inklusive lokala 
offentliga samråd, av de projekt som täcks 
av EU-garantin innan projekten godkänns, 
inklusive låneverksamheten hos de 
finansiella mellanhänderna, i lämplig 
form. EIB:s egna regler och förfaranden 
ska innehålla nödvändiga bestämmelser om 
bedömning av projektens miljöeffekter, 
sociala effekter och människorättsaspekter, 
så att det säkerställs att enbart projekt som 
ur ekonomisk, finansiell, miljömässig och 
social synvinkel är hållbara får stöd enligt 
detta beslut. 

Or. en

Ändringsförslag 66
Yannick Jadot

Förslag till beslut
 Artikel 6 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Utöver förhandsbedömningen av 
utvecklingsaspekter bör EIB stärka sin

2. Utöver förhandsbedömningen av 
utvecklingsaspekter bör EIB genomföra en 
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övervakning under projektgenomförandet, 
bl.a. i fråga om projektens 
utvecklingseffekter.

noggrann övervakning under 
projektgenomförandet, bl.a. i fråga om 
projektens effekter för utveckling, miljö 
och mänskliga rättigheter. Övervakningen 
ska inbegripa de finansiella 
mellanhändernas prestationer. Resultaten 
av övervakningen bör regelbundet 
offentliggöras.

Or. en

Ändringsförslag 67
Yannick Jadot

Förslag till beslut
Artikel 8a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 8a
Offentligt deltagande samt 

offentliggörande av information
1. EIB ska tillsammans med den 
projektansvarige aktivt delta i 
anordnandet av det offentliga samrådet 
om projektets utvecklingsanknutna, 
miljömässiga och sociala aspekter. EIB 
ska identifiera den målgrupp som berörs 
av projekt som den finansierar. EIB ska 
se till att den lokala befolkningen i tid får 
kännedom om alla centrala aspekter av 
EIB:s verksamhet. Lämpliga mekanismer 
för klagomål ska inrättas och göras 
tillgängliga under alla stadier av 
EIB:s insatser.
2. EIB ska göra handlingar i samband 
med projekt för vilka banken utnyttjar 
EU:s garanti direkt tillgängliga för 
allmänheten i elektronisk form eller 
genom ett register, i enlighet med sina 
bestämmelser. Den information som ska 
ställas till förfogande och spridas ska 
uppdateras när så krävs och omfatta 
följande:
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– Beskrivning/sammanfattning av 
projektet.
– Projektutvärderingsrapporter 
(utvärdering av projektets miljömässiga, 
sociala, människorättsliga och 
utvecklingsmässiga effekter).
– Konventioner och villkor för projektets 
miljömässiga, utvecklingsmässiga och 
människorättsliga aspekter.
– Övervakningsrapporter om projektets 
utvecklingsmässiga, miljömässiga och 
sociala aspekter.
Utvärderingsrapporter efter avslutade 
projekt om projektens bidrag till 
ekonomisk utveckling, 
fattigdomsutrotning, miljöskydd och 
förbättring av mänskliga rättigheter.

Or. en

Ändringsförslag 68
Jan Zahradil

Förslag till beslut
Artikel 10 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. EIB ska för tillämpningen av punkt 1 till 
kommissionen lämna årliga rapporter om 
de finansieringstransaktioner som EIB 
genomför enligt detta beslut, med 
uppdelning på projekt, sektorer, länder och 
regioner, och om uppnåendet av EU:s mål 
för sina yttre förbindelser och 
EU:s strategiska mål, inbegripet samarbetet 
med kommissionen, andra internationella 
finansinstitut och bilaterala institut.

2. EIB ska för tillämpningen av punkt 1 till 
kommissionen lämna årliga rapporter om 
de finansieringstransaktioner som EIB 
genomför enligt detta beslut, med 
uppdelning på projekt, sektorer, länder och 
regioner, och om uppnåendet av EU:s mål 
för sina yttre förbindelser och 
EU:s strategiska mål, inbegripet samarbetet 
med kommissionen, andra internationella 
finansinstitut och bilaterala institut. Varje 
överenskommelse mellan EIB och andra 
internationella finansiella institutioner 
eller bilaterala institutioner som har att 
göra med finansiell verksamhet enligt 
detta beslut bör meddelas 
Europaparlamentet och rådet som en del 
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av kommissionens årliga rapportering i 
enlighet med artikel 10 i detta beslut.

Or. en

Ändringsförslag 69
Jan Zahradil

Förslag till beslut
Artikel 14

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kommissionen ska lägga fram en 
slutrapport om tillämpningen av detta 
beslut senast den 31 oktober 2014.

Kommissionen ska till Europaparlamentet 
och rådet lägga fram en slutrapport om 
tillämpningen av detta beslut senast den 
31 oktober 2014.

Or. en


