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KORT BEGRUNDELSE

1. BAGGRUNDEN FOR FORSLAGET
Den Europæiske Union yder Den Europæiske Investeringsbank (EIB) en budgetgaranti, der 
dækker risici af statslig eller politisk karakter i forbindelse med bankens lån og lånegarantier 
til projekter, der gennemføres uden for EU til støtte for EU's eksterne politiske målsætninger. 
EU-garantien til EIB's eksterne transaktioner er et effektivt middel til at kombinere EU's 
budgetmidler (gennem tilførsel af kapital til garantifonden for aktioner i forhold til 
tredjelande, der understøtter EU-garantien) med EIB's egne midler ved at udnytte EIB's 
finansielle styrke og samtidig sikre, at EIB's finansielle sundhed ikke sættes over styr.

I den nye afgørelse tilføjes følgende nye elementer:

* Aktivering af det "fakultative mandat" på 2 mia. EUR, der blev hensat som reserve ved 
afgørelsen. Det fakultative mandat vil ikke blive aktiveret som en forhøjelse af individuelle 
regionale beløbslofter, men som et mandat, der er forbeholdt projekter, der bidrager til at 
bekæmpe klimaforandringer i alle de regioner, der er omfattet af afgørelsen. 

* Det nuværende system med regionale mål for transaktioner under EU-garantien erstattes af 
horisontale overordnede mål for alle regioner under det eksterne mandat. Disse overordnede 
mål indsættes i artiklerne i forslaget til afgørelse og dækker områderne klimaforandring, 
social og økonomisk infrastruktur samt udvikling af den lokale private sektor.

* Kommissionen skal sammen med EIB og i samråd med EU-Udenrigstjenesten (EEAS) 
udforme operationelle retningslinjer for hver region under det eksterne mandat, der vil 
afspejle EU's regionale strategier for at styrke forbindelsen mellem på den ene side 
gennemførelsen af EIB's aktiviteter i overensstemmelse med de generelle overordnede 
målsætninger under det eksterne mandat og EU's regionale prioriteringer.

* Styrkelse af EIB's muligheder for at understøtte EU's udviklingsmålsætninger ved: 

* Aktivering af EIB's eksterne mandat for Island, Belarus, Libyen, Irak og Cambodja.

2. FORSLAGETS RETLIGE ASPEKTER
Forslaget til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse bygger på et dobbelt retsgrundlag, 
nemlig artikel 209 og 212 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde.

3. FORESLÅEDE ÆNDRINGER
EIB blev oprettet ved Romtraktaten i 1958 som en institution for langfristet finansiering inden 
for Den Europæiske Union. EIB er først og fremmest en bank, der bør fungere efter 
almindelige kommercielle principper og principper for bankvirksomhed. Ifølge EIB’s 
operationelle strategi har den til formal at 1) finansiere bæredygtige kapitalprojekter og 2) 
optage lån på kapitalmarkederne for at finansiere disse projekter. 

I forhold til denne strategi er EU’s garanti til banken klart en undtagelse. Det bør sikres, at 
garantien ikke resulterer i nogen nedsættelse af respekten for forsvarlig finansiel forvaltning 
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af EIB's transaktioner, og at banken selv har kommerciel bemyndigelse til at vurdere og vælge 
de projekter, den vil finansiere.  

De europæiske skatteydere skal desuden være bevidste om den risiko, som disse ofte meget 
komplekse finansieringsafgørelser medfører for EU-budgettet. Det skal også gøres klart, at 
bankens operationelle strategi skal respekteres, og at ingen udviklingsmidler vil blive 
camoufleret som EIB-finansiering.

ÆNDRINGSFORSLAG

Udvalget om International Handel opfordrer Budgetudvalget, som er korresponderende 
udvalg, til at optage følgende ændringsforslag i sin betænkning:

Ændringsforslag 1

Forslag til afgørelse
Betragtning 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(1) Foruden sin hovedopgave, der består i 
at finansiere investeringer i Den 
Europæiske Union, har Den Europæiske 
Investeringsbank (EIB) siden 1963 
gennemført finansieringstransaktioner uden 
for Den Europæiske Union til støtte for 
EU's politikker i forhold til tredjelande. 
Dette gør det muligt at supplere de EU-
budgetmidler, der er tilgængelige for 
eksterne regioner, med EIB's finansielle 
styrke til fordel for modtagerlandene. 

(1) Foruden sin hovedopgave, der består i 
at finansiere investeringer i Den
Europæiske Union, har Den Europæiske 
Investeringsbank (EIB) siden 1963 
gennemført finansieringstransaktioner uden 
for Den Europæiske Union til støtte for 
EU's politikker i forhold til tredjelande. 
Dette gør det muligt at supplere de EU-
budgetmidler, der er tilgængelige for 
eksterne regioner, med EIB's finansielle 
styrke til fordel for modtagerlandene. 
EIB’s transaktioner til understøttelse af 
Unionens eksterne politikker skal 
gennemføres i overensstemmelse med 
principperne om forsvarlig økonomisk 
forvaltning. 

Or. en

Begrundelse

De transaktioner, der udføres under dette mandat er banktransaktioner garanteret af de 
europæiske skatteyderes midler. Uanset de politiske mål skal afgørelsen indeholde en 
forpligtelse til at forvalte disse garantier og de hermed forbundne EIB-transaktioner på en 
økonomisk bæredygtig og kommercielt ansvarlig måde.
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Ændringsforslag 2

Forslag til afgørelse
Betragtning 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(2) Med henblik på at understøtte EU's 
eksterne aktioner og sætte EIB i stand til 
at finansiere investeringer uden for EU 
uden at skade bankens kreditværdighed har 
de fleste af EIB's transaktioner i regioner 
uden EU været dækket af en EU-
budgetgaranti, som forvaltes af 
Kommissionen.

(2) Med henblik på at sætte EIB i stand til 
at finansiere investeringer uden for EU 
uden at skade bankens kreditværdighed har 
de fleste af EIB's transaktioner i regioner 
uden EU været dækket af en EU-
budgetgaranti, som forvaltes af 
Kommissionen.

Or. en

Ændringsforslag 3

Forslag til afgørelse
Betragtning 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(7) De beløb, der dækkes af EU-garantien i 
hver region, bør fortsat udgøre lofter for 
EIB's finansiering under EU-garantien og 
ikke mål, som EIB er forpligtet til at nå. 

(7) De beløb, der dækkes af EU-garantien i 
hver region, skal fortsat udgøre lofter for 
EIB's finansiering under EU-garantien og 
ikke mål, som EIB er forpligtet til at nå. 

Or. en

Begrundelse
Det skal gøres klart, at de nævnte mandater er lofter.

Ændringsforslag 4

Forslag til afgørelse
Betragtning 8

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(8) Som supplement til de regionale lofter (8) Som supplement til de regionale lofter 
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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 
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. 

bør det fakultative mandat på 2 mia. EUR 
aktiveres og afsættes til støtte for EIB's 
finansieringstransaktioner, der er omfattet 
af mandatet. EIB bør i 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 optimalt. For 
projekter til modvirkning af og tilpasning 
til klimaforandringer kan EIB's ressourcer 
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 er i denne 
henseende passende, at Kommissionens 
årlige beretning til Parlamentet 
indeholder en detaljeret beretning om de 
finansielle instrumenter, der er brugt til 
finansiering af disse projekter, idet 
beløbene i form af garantier under det 
fakultative mandat og beløbene i form af 
ydelser og lån identificeres. 

Or. en

Begrundelse
Garantier og finansiering under andre former kan kombineres. Det er derfor væsentligt, at 
Europa-Parlamentet modtager en årlig oversigt over alle former for finansiering i relation til 
denne afgørelse.

Ændringsforslag 5

Forslag til afgørelse
Betragtning 9

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(9) Der bør indbygges en vis fleksibilitet 
med hensyn til den regionale fordeling 
under klimaforandringsmandatet for så 
hurtigt og effektivt som muligt at udnytte 

(9) Der bør indbygges en vis fleksibilitet 
med hensyn til den regionale fordeling 
under klimaforandringsmandatet for så 
hurtigt og effektivt som muligt at udnytte 
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den disponible finansiering i de tre år fra 
2011 til 2013. Såfremt de 
finansieringstransaktioner, der påtænkes 
gennemført, tilsammen overskrider det 
disponible beløb på 2 mia. EUR, bør 
Kommissionen og EIB bestræbe sig på at 
sikre en ligelig fordeling på tværs af de 
berørte regioner med udgangspunkt i 
prioriteringerne for ekstern støtte under 
det generelle mandat.

den disponible finansiering i de tre år fra 
2011 til 2013. 

Or. en

Begrundelse
Det ville være i strid med den foreslåede afgørelse, hvis det maksimale beløb for 
klimaforandringsmandatet blev overskredet. 

Ændringsforslag 6

Forslag til afgørelse
Betragtning 10

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(10) Desuden viste evalueringen, at skønt 
EIB's transaktioner i den af evalueringen 
omfattede periode (2000-2009) generelt 
var i overensstemmelse med EU's 
politikker i forhold til tredjelande, var der 
behov for at forstærke, tydeliggøre og 
strukturere forbindelsen mellem EU's 
politiske mål og EIB's praktiske 
implementering heraf. 

(10) Evalueringen viste, at EIB’s 
transaktioner i den af evalueringen 
omfattede periode (2000-2009) generelt 
var i overensstemmelse med EU’s 
politikker i forhold til tredjelande. Det er 
formålstjenligt at sikre, at transaktionerne 
udføres på en økonomisk bæredygtig 
made og i overensstemmelse med 
principperne om forsvarlig økonomisk 
forvaltning. EIB bør derfor bevare et højt 
niveau af selvbestemmelse i forbindelse 
med gennemførelsen af projekter under 
sit eksterne mandat.

Or. en

Begrundelse

EIB bør bevare et tilstrækkeligt niveau af selvbestemmelse i gennemførelsen af projekterne 
under denne afgørelse.
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Ændringsforslag 7

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 
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.

(11) For at sikre større sammenhæng i 
mandatet 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 
den påviseligt har opnået gode resultater. I 
alle de regioner, der er omfattet af denne 
afgørelse, bør EIB således finansiere social 
og økonomisk infrastruktur (særlig inden 
for transport, 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 udgøre et af de 
grundlæggende mål med EIB’s 
finansieringstransaktioner.

Or. en
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Ændringsforslag 8

Forslag til afgørelse
Betragtning 12

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(12) Endvidere bør EIB's 
finansieringstransaktioner bidrage til de 
generelle principper for EU's optræden 
udadtil, jf. EU-traktatens artikel 21, dvs. 
konsolidere og styrke demokrati, 
retsstatsprincippet, menneskerettigheder
og grundlæggende rettigheder, og til 
gennemførelse af internationale 
miljøaftaler, hvori EU er part. EIB’s 
finansieringstransaktioner bør, navnlig i 
forhold til udviklingslandene fremme en 
bæredygtig udvikling i økonomisk, social 
og miljømæssig henseende i disse lande, 
særlig i de dårligst stillede, sikre en 
harmonisk og gradvis integration af 
udviklingslandene i verdensøkonomien og 
bidrage til bekæmpelse af fattigdom og til 
overholdelse af de principper, som EU har 
godkendt inden for rammerne af FN og 
andre kompetente internationale 
organisationer. EIB bør gradvist etablere 
de nødvendige redskaber til at opfylde 
disse krav på tilfredsstillende vis.

(12) Endvidere bør EIB's 
finansieringstransaktioner bidrage til de 
generelle principper for EU's optræden 
udadtil, jf. EU-traktatens artikel 21, dvs. 
konsolidere og styrke demokrati, 
retsstatsprincippet og grundlæggende 
rettigheder, og til gennemførelse af 
internationale miljøaftaler, hvori EU er 
part. EIB’s finansieringstransaktioner bør, 
navnlig i forhold til udviklingslandene 
fremme en bæredygtig udvikling i 
økonomisk, social og miljømæssig 
henseende i disse lande, særlig i de dårligst 
stillede, sikre en harmonisk og gradvis 
integration af udviklingslandene i 
verdensøkonomien og bidrage til 
bekæmpelse af fattigdom og til 
overholdelse af de principper, som EU har 
godkendt inden for rammerne af FN og 
andre kompetente internationale 
organisationer. EIB bør gradvist etablere 
de nødvendige redskaber til at opfylde 
disse krav på tilfredsstillende vis.

Or. en

Ændringsforslag 9

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 

(13) I henhold til denne afgørelse bør EIB 
følge principperne i Den Europæiske 
Konsensus om Udvikling. Den bør 
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overensstemmelse med principperne i Den 
Europæiske Konsensus om Udvikling. Den 
bør udmøntes i praksis gennem en række 
konkrete foranstaltninger, især ved at 
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.

udmøntes i praksis gennem en række 
konkrete foranstaltninger, især ved at 
forbedre bankens evne til at vurdere 
projekters sociale og udviklingsmæssige 
aspekter, herunder 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. infrastruktur, især
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, eventuelt i 
samarbejde med andre internationale 
finansieringsinstitutter og europæiske 
bilaterale finansieringsinstitutter. Dette vil 
kræve, at banken får adgang til ressourcer 
på gunstige vilkår og tilstrækkelige
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 
skal EIB udvikle indikatorer, der er 
forbundet med de udviklingsmæssige 
aspekter af projekterne og deres resultater.

Or. en
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Ændringsforslag 10

Forslag til afgørelse
Betragtning 14

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(14) Med Lissabontraktatens ikrafttræden 
blev der oprettet en stilling som Unionens 
højtstående repræsentant for 
udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik, 
der samtidig er næstformand i 
Kommissionen med ansvar for eksterne 
forbindelser, og som skal påse, at EU's 
optræden udadtil bliver mere 
virkningsfuld og sammenhængende. Der 
vil blive oprettet en ny EU-udenrigstjeneste 
(EEAS) under den højtstående
repræsentant. De seneste år har der også
fundet en udbygning og styrkelse sted af
EU's politikker på det eksterne område. 
Dette gælder især førtiltrædelsesstrategien, 
den europæiske naboskabspolitik, EU-
strategien for Centralasien, de fornyede 
partnerskaber med Latinamerika og 
Sydøstasien samt EU’s strategiske 
partnerskaber med Rusland, Kina og 
Indien. Det gælder endvidere i forhold til 
EU's udviklingspolitik, som nu omfatter 
samtlige udviklingslande. Siden 2007 er 
EU's eksterne forbindelser også blevet 
understøttet af nye finansielle instrumenter, 
nemlig instrumentet til 
førtiltrædelsesbistand (IPA), det 
europæiske naboskabs- og 
partnerskabsinstrument (ENPI), 
instrumentet for udviklingssamarbejde 
(DCI), det europæiske instrument for 
demokrati og menneskerettigheder 
(EIDHR) og stabilitetsinstrumentet.

(14) Med Lissabontraktatens ikrafttræden 
blev der oprettet en stilling som Unionens 
højtstående repræsentant for 
udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik, 
der samtidig er næstformand i 
Kommissionen med ansvar for eksterne 
forbindelser. Der vil blive oprettet en ny 
EU-udenrigstjeneste (EEAS) under den 
højtstående repræsentant. I de seneste år er
der også sket en udvidelse af EU’s 
politikker på det eksterne område, især 
hvad angår førtiltrædelsesstrategien, den 
europæiske naboskabspolitik, EU-
strategien for Centralasien, de fornyede 
partnerskaber med Latinamerika og 
Sydøstasien samt EU’s strategiske 
partnerskaber med Rusland, Kina og 
Indien. Det gælder endvidere i forhold til 
EU's udviklingspolitik, som nu omfatter
samtlige udviklingslande. Siden 2007 er 
EU's eksterne forbindelser blevet 
understøttet af nye finansielle instrumenter, 
nemlig instrumentet til 
førtiltrædelsesbistand (IPA), det 
europæiske naboskabs- og 
partnerskabsinstrument (ENPI), 
instrumentet for udviklingssamarbejde 
(DCI), det europæiske instrument for 
demokrati og menneskerettigheder 
(EIDHR) og stabilitetsinstrumentet.

Or. en
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Ændringsforslag 11

Forslag til afgørelse
Betragtning 15

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(15) EIB's virksomhed i 
førtiltrædelseslande bør foregå inden for 
de rammer, der er fastlagt i 
tiltrædelsespartnerskabsaftalerne og de 
europæiske partnerskabsaftaler, der 
indeholder prioriteringerne for hvert af de 
berørte lande, og, for Kosovos 
vedkommende, under De Forenede 
Nationers Sikkerhedsråds resolution 1244 
(1999), som alle tjener til at tilnærme 
landene EU og lægger rammerne for EU's 
bistand. Stabiliserings- og 
associeringsprocessen (SAP) udgør EU's 
politiske ramme for Vestbalkan. Den er 
opbygget som et voksende partnerskab, 
inden for hvilket EU tilbyder 
handelsindrømmelser, økonomisk og 
finansiel bistand samt aftalebaserede 
forbindelser i form af stabiliserings- og 
associeringsaftaler. Finansiel 
førtiltrædelsesbistand gennem IPA hjælper 
kandidatlandene og potentielle 
kandidatlande med at forberede sig på de 
forpligtelser og udfordringer, der følger 
med medlemskabet af EU. Denne bistand 
understøtter reformprocessen, herunder 
forberedelserne på egentligt medlemskab. 
Der lægges vægt på opbygningen af 
institutioner, tilpasning til EU's regelværk 
og forberedelser på EU's politikker og 
instrumenter.

(15) EIB's virksomhed i 
førtiltrædelseslande foregår inden for de 
rammer, der er fastlagt i 
tiltrædelsespartnerskabsaftalerne og de 
europæiske partnerskabsaftaler, der 
indeholder prioriteringerne for hvert af de 
berørte lande, og, for Kosovos 
vedkommende, under De Forenede 
Nationers Sikkerhedsråds resolution 1244 
(1999), som lægger rammerne for EU's 
bistand. Stabiliserings- og 
associeringsprocessen (SAP) udgør EU's 
politiske ramme for Vestbalkan. Den er 
opbygget som et partnerskab, inden for 
hvilket EU tilbyder handelsindrømmelser, 
økonomisk og finansiel bistand samt 
aftalebaserede forbindelser i form af 
stabiliserings- og associeringsaftaler. 
Finansiel førtiltrædelsesbistand gennem 
IPA hjælper kandidatlande og potentielle 
kandidatlande med at forberede sig på de 
forpligtelser og udfordringer, der følger 
med medlemskabet af EU. Denne bistand 
understøtter reformprocessen, herunder 
forberedelserne på egentligt medlemskab. 

Or. en
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Ændringsforslag 12

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 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 

(16) EIB's virksomhed i nabolandene 
finder 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. Middelhavsunionen, det 
østlige partnerskab og Sortehavssynergien 
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 af den nordlige dimension, der 
danner ramme for samarbejdet mellem EU, 
Rusland, Norge og Island. 



PE448.767v02-00 14/34 PA\831993DA.doc

DA

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 13

Forslag til afgørelse
Betragtning 17

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(17) EIB's aktiviteter i Latinamerika bør 
finde sted inden for rammerne af det 
strategiske partnerskab mellem EU, 
Latinamerika og Caribien. Som fremhævet 
i Kommissionens meddelelse fra september 
2009 om "Den Europæiske Union og 
Latinamerika: et partnerskab mellem 
globale aktører" består EU's prioriteringer i 
relation til samarbejdet med Latinamerika i 
at fremme den regionale integration og 
bekæmpe fattigdom og social ulighed med 
det formål at befordre en bæredygtig 
økonomisk og social udvikling. Disse 
politiske målsætninger bør søges opfyldt 
under hensyntagen til, at de 
latinamerikanske lande ikke befinder sig på 
samme udviklingstrin. Den bilaterale 
dialog bør føres videre på områder af 
fælles interesse for EU og Latinamerika, 
herunder miljø, klimaforandringer,
katastroferisikobegrænsning og energi, 
videnskab, forskning, højere uddannelse, 
teknologi og innovation.

(17) EIB's aktiviteter i Latinamerika finder
sted inden for rammerne af det strategiske 
partnerskab mellem EU, Latinamerika og 
Caribien. Som fremhævet i 
Kommissionens meddelelse fra september 
2009 om "Den Europæiske Union og 
Latinamerika: et partnerskab mellem 
globale aktører" består EU's prioriteringer i 
relation til samarbejdet med Latinamerika i 
at fremme den regionale integration og 
bekæmpe fattigdom med det formål at 
befordre en bæredygtig økonomisk og 
social udvikling. Disse politiske 
målsætninger bør søges opfyldt under 
hensyntagen til, at de latinamerikanske 
lande ikke befinder sig på samme 
udviklingstrin. Den bilaterale dialog bør 
føres videre på områder af fælles interesse 
for EU og Latinamerika, herunder miljø, 
katastroferisikobegrænsning og energi, 
videnskab, forskning, højere uddannelse, 
teknologi og innovation.

Or. en
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Ændringsforslag 14

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) EIB er aktiv i Asien. 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. 
I fællesskab udformes der politikker med 
henblik på at tackle de fælles udfordringer 
såsom bæredygtig udvikling, sikkerhed og 
stabilitet, governance samt forebyggelse af 
og reaktion på naturkatastrofer og 
menneskelige katastrofer. 

Or. en

Ændringsforslag 15

Forslag til afgørelse
Betragtning 19

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(19) Den EU-strategi for et nyt partnerskab (19) Med den EU-strategi for et nyt 
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med Centralasien, der blev vedtaget af Det 
Europæiske Råd i juni 2007, har styrket 
den regionale og bilaterale dialog og EU's 
samarbejde med centralasiatiske lande om 
en række vigtige problemer, som regionen 
er konfronteret med, f.eks. 
fattigdomsbekæmpelse, bæredygtig 
udvikling og stabilitet. I forbindelse med 
gennemførelsen af denne strategi er der 
gjort store fremskridt for så vidt angår 
menneskerettigheder, retsstat, god 
governance og demokrati, undervisning, 
økonomisk udvikling, handel og 
investeringer, energi og transport og 
miljøpolitik.

partnerskab med Centralasien, der blev 
vedtaget af Det Europæiske Råd i juni, er 
der gjort store fremskridt for så vidt angår 
menneskerettigheder, retsstat, god 
governance og demokrati, undervisning, 
økonomisk udvikling, handel og 
investeringer, energi og transport og 
miljøpolitik.

Or. en

Ændringsforslag 16

Forslag til afgørelse
Betragtning 20

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(20) EIB's aktiviteter i Sydafrika bør finde
sted inden for rammerne af EU-
landestrategidokumentet for Sydafrika. I 
strategipapiret fokuseres der især på 
jobskabelse og udvikling af kapacitet til 
levering af tjenesteydelser og social 
samhørighed. EIB's aktiviteter i Sydafrika 
har i høj grad suppleret Kommissionens 
udviklingssamarbejdsprogram, idet EIB 
fokuserer på støtte til den private sektor og 
investeringer i udbygning af infrastrukturer 
og sociale tjenester (boliger, elforsyning og 
kommunale infrastrukturer). I forbindelse 
med midtvejsevalueringen af 
landestrategidokumentet for Sydafrika er 
der blevet stillet forslag om en 
intensivering af indsatsen på 
klimaforandringsområdet gennem 
aktiviteter til støtte for oprettelsen af 
grønne jobs.

(20) EIB's aktiviteter i Sydafrika finder
sted inden for rammerne af EU-
landestrategidokumentet for Sydafrika. I 
strategipapiret fokuseres der især på 
jobskabelse og udvikling af kapacitet til 
levering af tjenesteydelser og social 
samhørighed. EIB’s aktiviteter i Sydafrika 
har fokuseret på støtte til den private sektor 
og investeringer i udbygning af 
infrastrukturer og sociale tjenester (boliger, 
elforsyning og kommunale infrastrukturer). 
I forbindelse med midtvejsevalueringen af 
landestrategidokumentet for Sydafrika er 
der blevet stillet forslag om en 
intensivering af indsatsen på 
klimaforandringsområdet gennem 
aktiviteter til støtte for oprettelsen af 
grønne jobs.
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Or. en

Ændringsforslag 17

Forslag til afgørelse
Betragtning 21

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(21) Med henblik på at forbedre 
sammenhængen i den samlede EU-støtte i 
de pågældende regioner bør der søges 
muligheder for eventuelt at kombinere 
EIB-finansiering med EU-budgetmidler i 
form af f.eks. garantier, risikovillig kapital, 
rentetilskud og samfinansiering af 
investeringer sammen med teknisk bistand 
til projektforberedelse og -gennemførelse 
via IPA, ENPI, stabilitetsinstrumentet, 
EIDHR og DCI. 

(21) Med henblik på at forbedre 
sammenhængen i den samlede EU-støtte i 
de pågældende regioner kan der søges 
muligheder for eventuelt at kombinere 
EIB-finansiering med EU-budgetmidler i 
form af f.eks. garantier, risikovillig kapital, 
rentetilskud og samfinansiering af 
investeringer sammen med teknisk bistand 
til projektforberedelse og -gennemførelse 
via IPA, ENPI, stabilitetsinstrumentet, 
EIDHR og DCI. Når en sådan 
kombination af EIB-finansiering sammen 
med andre EU-budgetressourcer 
forekommer, bør alle 
finansieringsafgørelser klart identificere 
de ressourcer, der er involveret. 
Kommissionens årlige beretning til 
Europa-Parlamentet skal indeholde en 
detaljeret oversigt over de enkelte 
budgetressourcer og finansielle 
instrumenter, der er brugt i kombination 
med EIB-finansieringen. 

Or. en

Begrundelse
Det er væsentligt, at Europa-Parlamentet modtager en årlig oversigt over alle former for 
finansiering i relation til denne afgørelse.
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Ændringsforslag 18

Forslag til afgørelse
Betragtning 22

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(22) I alle faser, dvs. lige fra den 
indledende strategiske planlægning til den 
efterfølgende projektudvikling, bør det 
sikres, at EIB's 
finansieringstransaktioner er i 
overensstemmelse med og understøtter 
EU's politikker i forhold til tredjelande og 
de overordnede mål i henhold til denne 
afgørelse. For at øge sammenhængen 
mellem EU's aktioner i tredjelande bør 
dialogen vedrørende politik og strategi 
mellem Kommissionen, EEAS og EIB 
intensiveres yderligere. Til samme formål 
bør samarbejdet og den tidlige udveksling 
af oplysninger mellem EIB og 
Kommissionen på operationelt niveau 
også intensiveres. Det er særlig vigtigt at 
sikre en tidlig udveksling af synspunkter 
mellem EIB, Kommissionen og eventuelt 
EEAS i forbindelse med udarbejdelsen af 
programmeringsdokumenter med det 
formål at tilvejebringe maksimal synergi 
mellem EIB's og Kommissionens 
aktiviteter.

udgår

Or. en

Begrundelse

EIB skal bevare et tilstrækkeligt niveau af selvbestemmelse i gennemførelsen af projekterne 
under denne afgørelse.
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Ændringsforslag 19

Forslag til afgørelse
Betragtning 23

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(23) De praktiske foranstaltninger til 
realisering af det generelle mandats mål vil 
blive beskrevet i de regionale operationelle 
retningslinjer vedrørende forskellige 
politikemner, som vil blive udformet af 
Kommissionen sammen med EIB og 
eventuelt efter høring af EEAS. Disse 
retningslinjer bør tage udgangspunkt i EU's 
bredere politiske rammer for hver region, 
afspejle EU's landestrategier og tage sigte 
på at sikre, at EIB's finansiering fungerer 
som et supplement til EU's tilsvarende 
politikker, programmer og initiativer for 
bistand til de forskellige regioner. 
Retningslinjerne bør forelægges Europa-
Parlamentet og Rådet inden for rammerne 
af Kommissionens årlige rapportering om 
EIB's eksterne mandat.

(23) De praktiske foranstaltninger til 
realisering af det generelle mandats mål vil 
blive beskrevet i de regionale operationelle 
retningslinjer vedrørende forskellige 
politikemner, som vil blive udformet af 
Kommissionen sammen med EIB og 
eventuelt efter høring af EEAS, hvis det er
passende. Disse retningslinjer bør tage 
udgangspunkt i EU's bredere politiske 
rammer for hver region, afspejle EU's 
landestrategier og tage sigte på at sikre, at 
EIB's finansiering fungerer som et 
supplement til EU's tilsvarende politikker, 
programmer og initiativer for bistand til de 
forskellige regioner. Retningslinjerne bør 
forelægges Europa-Parlamentet og Rådet 
inden for rammerne af Kommissionens 
årlige rapportering om EIB's eksterne 
mandat.

Or. en

Ændringsforslag 20

Forslag til afgørelse
Betragtning 24

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(24) EIB bør i samarbejde med 
Kommissionen udarbejde en vejledende 
flerårig programmering af den planlagte 
mængde af undertegnede EIB-
finansieringstransaktioner, så der kan 
opnås en passende budgetplanlægning for 
tilførsel af kapital til garantifonden. 
Kommissionen bør tage hensyn til denne 
planlægning i den almindelige 

(24) EIB bør udarbejde en vejledende 
flerårig programmering af den planlagte 
mængde af undertegnede EIB-
finansieringstransaktioner, så der kan 
opnås en passende budgetplanlægning for 
tilførsel af kapital til garantifonden. 
Kommissionen bør tage hensyn til denne 
planlægning i den almindelige 
budgetplanlægning, der forelægges 
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budgetplanlægning, der forelægges 
budgetmyndigheden.

budgetmyndigheden.

Or. en

Ændringsforslag 21

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 skal
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.

Or. en

Ændringsforslag 22

Forslag til afgørelse
Betragtning 26

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(26) EIB bør tilskyndes til at forøge 
antallet af transaktioner uden for EU 
uden at gøre brug af EU-garantien med 

udgår 
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det formål at understøtte EU's eksterne 
politikmålsætninger, især i 
førtiltrædelseslande og 
investeringsværdige lande i andre 
regioner, men også i lande med lavere 
kreditværdighed, når EIB har modtaget 
passende garantier fra tredjeparter. I 
samråd med Kommissionen bør EIB 
udforme en politik, der kan benyttes til at 
afgøre, om et projekt skal henføres til 
mandatet under EU-garantien eller til 
EIB-finansiering på egen risiko. En 
sådan politik vil navnlig tage hensyn til de 
pågældende landes og projekters 
kreditværdighed.

Or. en

Ændringsforslag 23

Forslag til afgørelse
Betragtning 27

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(27) EIB bør udvide udbuddet af nye og 
innovative finansieringsinstrumenter, 
bl.a. ved i højere grad at fokusere på 
udvikling af garantiinstrumenter. 
Desuden bør EIB opmuntres til at yde lån 
i lokale valutaer og udstede obligationer 
på lokale markeder, forudsat at 
partnerlandene gennemfører de 
nødvendige strukturreformer, især inden 
for finanssektoren, og træffer andre 
foranstaltninger til at lette EIB's 
aktiviteter.

udgår 

Or. en
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Ændringsforslag 24

Forslag til afgørelse
Betragtning 28

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(28) For at sikre, at EIB kan opfylde 
mandatets krav i de forskellige regioner 
og underregioner, vil der være behov for 
at afsætte tilstrækkelige menneskelige og 
finansielle ressourcer til EIB's eksterne 
aktiviteter. Der vil således navnlig være 
behov for at sikre, at EIB har 
tilstrækkelig kapacitet til at understøtte 
EU's målsætninger på 
udviklingssamarbejdsområdet, til at 
fokusere mere på de forudgående 
vurderinger af de miljømæssige, sociale 
og udviklingsmæssige aspekter af sine 
aktiviteter og til at føre effektivt tilsyn med 
projekterne i gennemførelsesfasen.

udgår

Or. en

Begrundelse

EIB skal bevare et tilstrækkeligt niveau af selvbestemmelse i gennemførelsen af projekterne 
under denne afgørelse. Desuden skal de projekter, der finansieres under denne afgørelse, 
gennemføres på en økonomisk bæredygtig måde.

Ændringsforslag 25

Forslag til afgørelse
Betragtning 29

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(29) I forbindelse med de af sine 
finansieringstransaktioner uden for EU, 
der falder inden for denne afgørelses 
anvendelsesområde, bør EIB i relevant 
omfang bestræbe sig på yderligere at 
udbygge koordinationen og samarbejdet 
med internationale finansieringsinstitutter 
og europæiske bilaterale 
finansieringsinstitutter, herunder eventuelt 

(29) I forbindelse med de af sine 
finansieringstransaktioner, der falder inden 
for denne afgørelses anvendelsesområde, 
bør EIB i relevant omfang bestræbe sig på 
yderligere at udbygge koordinationen og 
samarbejdet med internationale 
finansieringsinstitutter og europæiske 
bilaterale finansieringsinstitutter, herunder 
eventuelt samarbejdet om sektorbetingelser 
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samarbejdet om sektorbetingelser og 
gensidig tillid til procedurer, øget brug af 
samfinansiering og deltagelse i globale 
initiativer, der tager sigte på f.eks. at 
forbedre koordinationen og effektiviteten 
af støtte. Ovennævnte bestræbelser skal 
bygge på gensidighed mellem EIB og 
andre institutioner og fordrer en 
ligeværdig og effektiv indsats fra EIB og 
andre finansieringsinstitutter. Således er 
de nærmere bestemmelser vedrørende 
gennemførelsen af EIB's 
finansieringsaktiviteter i de østlige 
naboskabs- og partnerskabslande, 
Centralasien og Tyrkiet fastsat i et 
trepartsaftalememorandum mellem 
Kommissionen, EIB og Den Europæiske 
Bank for Genopbygning og Udvikling.

og gensidig tillid til procedurer, øget brug 
af samfinansiering og deltagelse i globale 
initiativer, der tager sigte på f.eks. at 
forbedre koordinationen og effektiviteten 
af støtte. Disse bestræbelser skal bygge på 
gensidighed. Således er de nærmere 
bestemmelser vedrørende gennemførelsen 
af EIB's finansieringsaktiviteter i de østlige 
naboskabs- og partnerskabslande, 
Centralasien og Tyrkiet fastsat i et 
trepartsaftalememorandum mellem 
Kommissionen, EIB og Den Europæiske 
Bank for Genopbygning og Udvikling.

Or. en

Ændringsforslag 26

Forslag til afgørelse
Betragtning 30

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(30) EIB's rapportering og formidling af 
oplysninger til Kommissionen bør styrkes 
for at give Kommissionen mulighed for at 
forbedre sin årlige beretning til Europa-
Parlamentet og Rådet om EIB's 
finansieringstransaktioner inden for 
rammerne af denne afgørelse. Beretningen 
skal navnlig indeholde en vurdering af, om 
EIB's finansieringstransaktioner er i 
overensstemmelse med denne afgørelse, 
hvad angår de operationelle 
retningslinjer, og indeholde afsnit om 
merværdi i overensstemmelse med EU-
politikker og afsnit om samarbejdet med 
Kommissionen, andre internationale 
finansieringsinstitutter og bilaterale 
donorer, herunder samfinansiering. Om 
nødvendigt skal beretningen indeholde 

(30) EIB's rapportering og formidling af 
oplysninger bør styrkes for at give 
Kommissionen mulighed for at forbedre 
sin årlige beretning til Europa-Parlamentet 
og Rådet om EIB's 
finansieringstransaktioner inden for 
rammerne af denne afgørelse. Beretningen 
skal navnlig indeholde en vurdering af, om 
EIB’s finansieringstransaktioner er i 
overensstemmelse med denne afgørelse, og 
indeholde afsnit om merværdi og om 
samarbejdet med Kommissionen, andre 
internationale finansieringsinstitutter og 
bilaterale donorer, herunder 
samfinansiering. Om nødvendigt skal 
beretningen indeholde henvisninger til 
væsentlige forandringer i 
omstændighederne, der måtte 
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henvisninger til væsentlige forandringer i 
omstændighederne, der måtte 
retfærdiggøre yderligere ændringer af 
mandatet inden periodens udgang.

retfærdiggøre yderligere ændringer af 
mandatet inden periodens udgang. Denne 
beretning bør navnlig indeholde en 
detaljeret oversigt over alle finansielle 
ressourcer i EU, der bruges i kombination 
med EIB-finansiering og andre donorer, 
hvorved der gives et detaljeret overblik 
over de økonomiske risici forbundet med 
de finansielle transaktioner.

Or. en

Begrundelse
Det er væsentligt, at Europa-Parlamentet modtager en årlig oversigt over alle former for 
finansiering i relation til denne afgørelse.

Ændringsforslag 27

Forslag til afgørelse
Betragtning 31

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(31) EIB's finansieringstransaktioner bør
fortsat forvaltes i henhold til EIB's egne 
regler og procedurer, herunder passende 
kontrolforanstaltninger og 
foranstaltninger mod skatteunddragelse,
samt i henhold til de relevante regler og 
procedurer vedrørende Revisionsretten og 
Det Europæiske Kontor for Bekæmpelse af 
Svig (OLAF),

(31) EIB's finansieringstransaktioner skal
fortsat forvaltes i henhold til EIB's egne 
regler og procedurer samt i henhold til de 
relevante regler og procedurer vedrørende 
Revisionsretten og Det Europæiske Kontor 
for Bekæmpelse af Svig (OLAF),

Or. en
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Ændringsforslag 28

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 politiske målsætning om at yde støtte 
til projekter til modvirkning og tilpasning, 
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 
samarbejde med Kommissionen, og hvor 
det er muligt, kombineres EIB's 
finansiering med EU-budgetmidler.

Or. en

Ændringsforslag 29

Forslag til afgørelse
Artikel 2 – stk. 5 a (nyt) 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5a. Både det generelle mandat og 
klimaforandringsmandatet skal forvaltes i 
overensstemmelse med principperne om 
forsvarlig økonomisk forvaltning.



PE448.767v02-00 26/34 PA\831993DA.doc

DA

Or. en

Ændringsforslag 30

Forslag til afgørelse
Artikel 3 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Regional integration blandt partnerlande, 
herunder økonomisk integration mellem 
førtiltrædelseslande, nabolande og EU, er 
et af de underliggende formål med EIB's 
finansieringstransaktioner på de i stk. 1 
nævnte områder.

2. Regional integration blandt partnerlande 
er et af de underliggende formal med EIB’s 
finansieringstransaktioner på de i stk. 1 
nævnte områder.

Or. en

Ændringsforslag 31

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 
sociale sektorer såsom sundhed og 
uddannelse.

Or. en

Ændringsforslag 32

Forslag til afgørelse
 Artikel 4 – stk. 3 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. EU-garantien dækker kun EIB-
finansieringstransaktioner, der 
gennemføres i finansieringsberettigede 
lande, som har indgået en rammeaftale med 

3. EU-garantien skal kun dække EIB-
finansieringstransaktioner, der 
gennemføres i finansieringsberettigede 
lande, som har indgået en rammeaftale med 
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EIB, der fastsætter de retlige betingelser, 
hvorunder sådanne transaktioner skal 
gennemføres.

EIB, der fastsætter de retlige betingelser, 
hvorunder sådanne transaktioner skal 
gennemføres.

Or. en

Ændringsforslag 33

Forslag til afgørelse
 Artikel 5 – stk. 1 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kommissionen udformer sammen med EIB 
regionale operationelle retningslinjer for 
EIB-finansiering i henhold til denne 
afgørelse. Ved opstillingen af disse 
retningslinjer konsulterer Kommissionen 
og EIB om nødvendigt EU's
Udenrigstjeneste (EEAS) angående 
politiske spørgsmål. De operationelle 
retningslinjer tjener til at sikre, at EIB-
finansieringen understøtter EU-politikker, 
og tager udgangspunkt i EU's bredere 
regionalpolitiske rammer, som er blevet 
fastlagt af Kommissionen og eventuelt 
EEAS. De operationelle retningslinjer vil 
navnlig sikre, at EIB-finansieringen 
supplerer de tilsvarende politiker, 
programmer og instrumenter for EU-
bistand i de forskellige regioner under 
hensyntagen til Europa-Parlamentets 
beslutninger og Rådets afgørelser og 
konklusioner. Kommissionen underretter 
Europa-Parlamentet og Rådet om de 
opstillede retningslinjer. Inden for 
rammerne af de operationelle retningslinjer 
udformer EIB tilsvarende 
finansieringsstrategier og sikrer, at de 
gennemføres.

1. Kommissionen udformer sammen med 
EIB regionale operationelle retningslinjer 
for EIB-finansiering i henhold til denne 
afgørelse. Ved opstillingen af disse 
retningslinjer kan Kommissionen og EIB 
om nødvendigt konsultere EU's 
Udenrigstjeneste (EEAS) angående 
politiske spørgsmål. de operationelle 
retningslinjer tjener til at sikre, at EIB-
finansieringen understøtter EU-politikker, 
og tager udgangspunkt i EU's bredere 
regionalpolitiske rammer, som er blevet 
fastlagt af Kommissionen og eventuelt 
EEAS. De operationelle retningslinjer vil 
navnlig sikre, at EIB-finansieringen 
supplerer de tilsvarende politiker, 
programmer og instrumenter for EU-
bistand i de forskellige regioner under 
hensyntagen til Europa-Parlamentets 
beslutninger og Rådets afgørelser og 
konklusioner. Kommissionen underretter 
Europa-Parlamentet og Rådet om de 
opstillede retningslinjer. Inden for 
rammerne af de operationelle retningslinjer 
udformer EIB tilsvarende 
finansieringsstrategier og sikrer, at de 
gennemføres.

Or. en
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Ændringsforslag 34

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 skal med rettidig omhu undersøge 
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. 

Or. en

Ændringsforslag 35

Forslag til afgørelse
Artikel 6 – stk. 1 – afsnit 2 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

I påkommende tilfælde skal vurderingen 
også omfatte en evaluering af, hvordan 
kapaciteten hos dem, der begunstiges af 
EIB-finansiering, kan forstærkes over hele 
projektforløbet ved hjælp af teknisk 
bistand.

I påkommende tilfælde skal vurderingen 
evaluere, hvordan kapaciteten hos dem, der 
begunstiges af EIB-finansiering, kan 
forstærkes over hele projektforløbet ved 
hjælp af teknisk bistand.

Or. en
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Ændringsforslag 36

Forslag til afgørelse
Artikel 7 – stk. 1 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Sammenhængen mellem EIB's eksterne 
aktiviteter og EU's eksterne 
politikmålsætninger forstærkes med det 
formål at maksimere synergien mellem 
EIB's finansiering og EU's budgetmidler, 
særlig gennem opstilling af de i artikel 5 
nævnte operationelle retningslinjer og 
gennem en regelmæssig og systematisk 
dialog og tidlig udveksling af oplysninger 
om:

1. Sammenhængen mellem EIB’s eksterne 
aktiviteter og EU’s eksterne 
politikmålsætninger maksimerer synergien 
mellem EIB’s finansiering og EU’s 
budgetmidler, særlig gennem opstilling af 
de i artikel 5 nævnte operationelle 
retningslinjer og gennem en regelmæssig 
og systematisk dialog og tidlig udveksling 
af oplysninger om:

Or. en

Ændringsforslag 37

Forslag til afgørelse
Artikel 8 – stk. 1 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. EIB's finansieringstransaktioner 
gennemføres, hvor det er relevant, i større 
og større udstrækning i samarbejde med 
andre internationale finansieringsinstitutter 
eller europæiske bilaterale 
finansieringsinstitutter for at maksimere 
synergieffekten, samarbejdet og 
effektiviteten og for at sikre en rimelig 
risikodeling og sammenhængende projekt-
og sektorbetingelser.

1. EIB's finansieringstransaktioner 
gennemføres, hvor det er relevant, i større 
og større udstrækning i samarbejde med 
andre internationale finansieringsinstitutter 
eller europæiske bilaterale 
finansieringsinstitutter for at maksimere 
synergieffekten, samarbejdet og 
effektiviteten og for at sikre en forsigtig og 
rimelig risikodeling og sammenhængende 
projekt- og sektorbetingelser.

Or. en
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Ændringsforslag 38

Forslag til afgørelse
Artikel 9 – stk. 1 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. For EIB-finansieringstransaktioner, der 
indgås med eller garanteres af en stat, samt 
for andre EIB-finansieringstransaktioner, 
der indgås med regionale eller lokale 
myndigheder eller statsejede og/eller 
statskontrollerede offentlige virksomheder 
eller institutioner, og hvor disse andre EIB-
finansieringstransaktioner har en passende 
EIB-kreditrisikovurdering, der tager 
hensyn til kreditrisikoen i det pågældende 
land, dækker EU-garantien alle udeblevne, 
men forfaldne betalinger til EIB 
("totalgaranti").

1. For EIB-finansieringstransaktioner, der 
indgås med eller garanteres af en stat, samt 
for andre EIB-finansieringstransaktioner, 
der indgås med regionale eller lokale 
myndigheder eller statsejede og/eller 
statskontrollerede offentlige virksomheder 
eller institutioner, og hvor disse andre EIB-
finansieringstransaktioner har en passende 
EIB-kreditrisikovurdering, der tager 
hensyn til kreditrisikoen i det pågældende 
land, skal EU-garantien dække alle 
udeblevne, men forfaldne betalinger til EIB 
("totalgaranti").

Or. en

Ændringsforslag 39

Forslag til afgørelse
Artikel 9 – stk. 4 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. EIB udformer i samråd med 
Kommissionen en klar og gennemsigtig 
fordelingspolitik for beslutninger om 
finansieringskilden til transaktioner, der 
både kan dækkes af EU-garantien og 
finansieres af EIB for egen risiko.

4. EIB udformer en klar og gennemsigtig 
fordelingspolitik for beslutninger om 
finansieringskilden til transaktioner, der 
både kan dækkes af EU-garantien og 
finansieres af EIB for egen risiko.

Or. en
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Ændringsforslag 40

Forslag til afgørelse
Artikel 10 – stk. 1 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Kommissionen aflægger rapport årligt til 
Europa-Parlamentet og Rådet om EIB-
finansieringstransaktioner, der 
gennemføres i medfør af denne afgørelse. 
Rapporten skal omfatte en vurdering af 
EIB-finansieringstransaktionerne på 
projekt-, sektor-, lande- og regionsplan 
samt af EIB-finansieringstransaktionernes 
bidrag til opfyldelse af EU's politiske og 
strategiske målsætninger i forhold til 
tredjelande. Rapporten skal især omfatte en 
vurdering af EIB-
finansieringstransaktionernes 
overensstemmelse med denne afgørelse 
under hensyntagen til de i artikel 5 nævnte 
operationelle retningslinjer og skal 
indeholde afsnit om merværdien for 
opfyldelsen af EU's politiske 
målsætninger og om samarbejdet med 
Kommissionen og andre internationale 
finansieringsinstitutter og bilaterale 
finansieringsinstitutter, herunder om 
samfinansiering.

1. Kommissionen aflægger rapport årligt til 
Europa-Parlamentet og Rådet om EIB-
finansieringstransaktioner, der 
gennemføres i medfør af denne afgørelse. 
Rapporten skal omfatte en vurdering af 
EIB-finansieringstransaktionerne på 
projekt-, sektor-, lande- og regionsplan 
samt af EIB-finansieringstransaktionernes 
bidrag til opfyldelse af EU's politiske og 
strategiske målsætninger i forhold til 
tredjelande. Rapporten skal især omfatte en 
vurdering af EIB-
finansieringstransaktionernes 
overensstemmelse med denne afgørelse 
under hensyntagen til de i artikel 5 nævnte 
operationelle retningslinjer og skal 
indeholde afsnit om merværdien og om 
samarbejdet med Kommissionen og andre 
internationale finansieringsinstitutter og 
bilaterale finansieringsinstitutter, herunder 
om samfinansiering. Denne beretning 
indeholder navnlig en detaljeret oversigt 
over alle finansielle ressourcer i EU, der 
bruges i kombination med EIB-
finansiering og andre donorer, hvorved 
der gives et detaljeret overblik over de 
økonomiske risici forbundet med de 
finansielle transaktioner under denne 
afgørelse.

Or. en
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Ændringsforslag 41

Forslag til afgørelse
Artikel 10 – stk. 3 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. EIB forsyner Kommissionen med de 
statistiske, finansielle og 
regnskabsmæssige data om hver af EIB's 
finansieringstransaktioner, som 
Kommissionen har brug for for at kunne 
opfylde sine rapporteringsforpligtelser eller 
besvare henvendelser fra Revisionsretten, 
samt med en revisionserklæring om 
udestående beløb i EIB's 
finansieringstransaktioner.

3. EIB skal forsyne Kommissionen med de 
statistiske, finansielle og 
regnskabsmæssige data om hver af EIB's 
finansieringstransaktioner, som 
Kommissionen har brug for for at kunne 
opfylde sine rapporteringsforpligtelser eller 
besvare henvendelser fra Revisionsretten, 
samt med en revisionserklæring om 
udestående beløb i EIB's 
finansieringstransaktioner.

Or. en

Ændringsforslag 42

Forslag til afgørelse
Artikel 10 – stk. 4 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Med henblik på Kommissionens 
regnskabsføring og rapportering af de 
risici, der dækkes af totalgarantien, 
forsyner EIB Kommissionen med EIB’s 
risikovurdering og 
kreditvurderingsoplysninger vedrørende 
EIB's finansieringstransaktioner med andre 
låntagere eller garanterede debitorer end 
stater.

4. Med henblik på Kommissionens 
regnskabsføring og rapportering af de 
risici, der dækkes af totalgarantien, skal
EIB forsyne Kommissionen med EIB’s 
risikovurdering og 
kreditvurderingsoplysninger vedrørende 
EIB's finansieringstransaktioner med andre 
låntagere eller garanterede debitorer end 
stater.

Or. en
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Ændringsforslag 43

Forslag til afgørelse
Bilag I – afsnit efter pkt. D

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Inden for det generelle mandats regionale 
lofter kan EIB's styrende organer beslutte 
at omfordele op til 10 % af det regionale 
loft mellem de vejledende regionale 
underlofter.

Inden for det generelle mandats regionale 
lofter kan EIB's styrende organer beslutte 
at omfordele op til 20 % af det regionale 
loft mellem de vejledende regionale 
underlofter.

Or. en

Ændringsforslag 44

Forslag til afgørelse
Bilag II - Overskrift A – nr. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Kandidatlande 
Kroatien, Tyrkiet, Den Tidligere 
Jugoslaviske Republik Makedonien. 

1. Kandidatlande 
Kroatien, Den Tidligere Jugoslaviske 
Republik Makedonien. 

Or. en

Ændringsforslag 45

Forslag til afgørelse
Bilag II – Overskrift B – nr. 2 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Østeuropa, Sydkaukasus og Rusland 
Østeuropa: Republikken Moldova, 
Ukraine, Belarus 
Sydkaukasus: Armenien, Aserbajdsjan, 
Georgien 
Rusland.

2. Østeuropa, Sydkaukasus og Rusland 
Østeuropa: Republikken Moldova, 
Ukraine, Belarus 
Sydkaukasus: Armenien, Aserbajdsjan, 
Georgien 
Rusland (herunder Kaliningrad).

Or. en
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