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KORTFATTAD MOTIVERING

1. BAKGRUND

Europeiska unionen tillhandahåller Europeiska investeringsbanken (EIB) en budgetgaranti 
som täcker politiska risker och statsrisker i samband med bankens lån och lånegarantier till 
projekt som genomförs utanför EU till stöd för EU:s utrikespolitiska mål. EU-garantin för 
EIB:s externa transaktioner är ett effektivt sätt att kombinera EU:s budgetmedel (genom 
inbetalningar till garantifonden för åtgärder avseende tredjeland, som understöder 
EU-garantin) med EIB:s egna medel genom att utnyttja EIB:s finansiella styrka och samtidigt 
se till att EIB:s finansiella situation inte påverkas.

Följande nya inslag införs i det nya beslutet:

Aktivering av det ”villkorade mandat” på 2 miljarder euro som avsattes som reserv genom 
beslutet. Detta villkorade mandat ska inte aktiveras som en ökning av enskilda regionala tak, 
utan är avsett för projekt som bidrar till kampen mot klimatförändringen i alla regioner som 
omfattas av beslutet. 

Det nuvarande systemet med regionala mål för transaktioner inom ramen för EU-garantin 
ersätts med övergripande mål för alla regioner som omfattas av det externa mandatet. Dessa 
övergripande mål införs i artikeldelen i förslaget till beslut och avser klimatförändringen, 
social och ekonomisk infrastruktur samt utveckling av den lokala privata sektorn.

Kommissionen ska tillsammans med EIB och i samråd med Europeiska utrikestjänsten ta 
fram operativa riktlinjer för varje region som omfattas av det externa mandatet för att skapa 
en starkare länk mellan genomförandet av EIB:s verksamhet i linje med de övergripande 
målen enligt det externa mandatet och EU:s regionala strategier.

EIB:s kapacitet stärks för att främja EU:s utvecklingsmål genom att EIB:s externa mandat 
aktiveras för Island, Vitryssland, Libyen, Irak och Kambodja.

2. RÄTTSLIGA ASPEKTER

Förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut bygger på en dubbel rättslig grund, 
nämligen artiklarna 209 och 212 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt.

3. FÖRESLAGNA ÄNDRINGAR

EIB inrättades genom Romfördraget 1958 som Europeiska unionens bank för långsiktiga lån. 
EIB är framför allt en bank, som bör fungera enligt normala principer för kommersiell 
verksamhet och bankverksamhet. Enligt den operativa strategin för EIB ska banken 
1) finansiera livskraftiga större projekt och 2) låna på kapitalmarknaden för att finansiera 
dessa projekt. 

EU:s garanti till banken är klart och tydligt ett undantag från denna strategi. Man måste se till 
att garantin inte föranleder några avsteg från sund ekonomisk förvaltning av 
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EIB:s verksamhet och att banken själv har kommersiell självständighet när det gäller att 
utvärdera och välja vilka projekt som den finansierar. 

Dessutom måste Europas skattebetalare bli medvetna om den riskexponering som unionens 
budget utsätts för genom dessa ofta mycket komplexa finansieringsbeslut. Det måste också 
förtydligas att bankens operativa strategi måste respekteras och att inga utvecklingsfonder får 
ta skepnad av EIB-finansiering.

ÄNDRINGSFÖRSLAG

Utskottet för internationell handel uppmanar budgetutskottet att som ansvarigt utskott infoga 
följande ändringsförslag i sitt betänkande:

Ändringsförslag 1

Förslag till beslut
Skäl 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(1) Utöver sin huvuduppgift att finansiera 
investeringar i EU har Europeiska 
investeringsbanken (EIB) sedan 1963 
finansierat verksamhet utanför EU för att 
stödja EU:s politik för yttre förbindelser. 
Härigenom kan de EU-budgetmedel som är 
tillgängliga för externa regioner 
kompletteras med EIB:s finansiella styrka, 
till nytta för mottagarländerna. 

(1) Utöver sin huvuduppgift att finansiera 
investeringar i EU har 
Europeiska investeringsbanken (EIB) 
sedan 1963 finansierat verksamhet utanför 
EU för att stödja EU:s politik för yttre 
förbindelser. Härigenom kan de 
EU-budgetmedel som är tillgängliga för 
externa regioner kompletteras med 
EIB:s finansiella styrka, till nytta för 
mottagarländerna. EIB:s verksamhet till 
stöd för unionens politik för yttre 
förbindelser måste genomföras enligt 
principen om sund ekonomisk 
förvaltning.

Or. en

Motivering

Den verksamhet som genomförs enligt detta mandat är bankverksamhet som garanteras 
genom medel från Europas skattebetalare. Oavsett de politiska målen måste beslutet 
innehålla ett krav på att dessa garantier och därtill kopplad EIB-verksamhet förvaltas på ett 
finansiellt hållbart och kommersiellt ansvarsfullt sätt.

Ändringsförslag 2

Förslag till beslut
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Skäl 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(2) För att stödja EU:s externa åtgärder 
och möjliggöra för EIB att finansiera 
investeringar utanför EU utan att påverka 
sin kreditvärdighet har majoriteten av 
EIB:s verksamhet i externa regioner 
åtnjutit en EU-budgetgaranti som förvaltas 
av kommissionen.

(2) För att möjliggöra för EIB att finansiera 
investeringar utanför EU utan att påverka 
sin kreditvärdighet har majoriteten av 
EIB:s verksamhet i externa regioner 
åtnjutit en EU-budgetgaranti som förvaltas 
av kommissionen.

Or. en

Ändringsförslag 3

Förslag till beslut
Skäl 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(7) De belopp som täcks av EU-garantin i 
respektive region bör fortsätta att utgöra 
tak för finansiering genom EIB inom 
ramen för EU-garantin, och de bör således 
inte utgöra mål som EIB måste uppnå. 

(7) De belopp som täcks av EU-garantin i 
respektive region måste fortsätta att utgöra 
tak för finansiering genom EIB inom 
ramen för EU-garantin, och de bör således 
inte utgöra mål som EIB måste uppnå. 

Or. en

Motivering

Det måste vara tydligt att de nämnda mandaten är tak.

Ändringsförslag 4

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 

(8) Utöver de regionala taken bör det 
villkorade mandatet på två miljarder euro
aktiveras för att stödja 
EIB:s finansieringsverksamhet som täcks 
av mandatet. EIB kan bidra med sina 
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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
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. 

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 får
EIB-medlen 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. Med tanke på detta är 
det lämpligt att kommissionens årsrapport 
till Europaparlamentet innehåller en 
detaljerad redogörelse för vilka 
finansiella instrument som har använts 
för att finansiera dessa projekt, med 
garantibelopp enligt det villkorade 
mandatet samt bidrags- och lånebelopp. 

Or. en

Motivering

Garantier och annan finansiering kan kombineras Därför är det viktigt att 
Europaparlamentet får en årlig översikt över all finansiering som hänför sig till detta beslut.

Ändringsförslag 5

Förslag till beslut
Skäl 9

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(9) För att möjliggöra en snabb och 
effektiv användning av tillgänglig 
finansiering inom treårsperioden 
2011−2013 bör viss flexibilitet medges i 
fråga om den regionala fördelningen inom 
ramen för klimatförändringsmandatet. Om 
det totala beloppet av 
finansieringstransaktioner under 
behandling överskrider det tillgängliga 
taket på två miljarder euro, bör 
kommissionen och EIB eftersträva en 

(9) För att möjliggöra en snabb och 
effektiv användning av tillgänglig 
finansiering inom treårsperioden 
2011−2013 bör viss flexibilitet medges i 
fråga om den regionala fördelningen inom 
ramen för klimatförändringsmandatet. 
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balanserad fördelning mellan de olika 
regionerna på grundval av fastställda 
prioriteringar för det externa biståndet 
inom ramen för det allmänna mandatet.

Or. en

Motivering

Det skulle strida mot det föreslagna beslutet att överskrida det maximala beloppet för 
klimatförändringsmandatet. 

Ändringsförslag 6

Förslag till beslut
Skäl 10

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(10) Vid utvärderingen konstaterades 
också att även om EIB:s verksamhet under 
utvärderingsperioden (2000–2009) allmänt 
sett låg i linje med EU:s politik för yttre 
förbindelser bör kopplingen mellan EU:s 
politiska mål och EIB:s omsättning av 
dem i praktiken förstärkas och bli 
tydligare och mer strukturerad.

(10) Vid utvärderingen konstaterades att 
EIB:s verksamhet under 
utvärderingsperioden (2000–2009) allmänt 
sett låg i linje med EU:s politik för yttre 
förbindelser. Det är lämpligt att se till att 
verksamheten genomförs på ett 
ekonomiskt hållbart sätt och i enlighet 
med principen om sund ekonomisk 
förvaltning. Därför bör EIB ha fortsatt 
stor självständighet vid genomförandet av 
de projekt som täcks av dess externa 
mandat.

Or. en

Motivering

EIB bör ha en fortsatt sund grad av självbestämmande vid genomförandet av projekten i 
enlighet med detta beslut.

Ändringsförslag 7

Förslag till beslut
Skäl 11

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(11) För att skapa ett mera 
sammanhängande mandat, fokusera 

(11) För att skapa ett mera 
sammanhängande mandat, och skapa 



PE448.767v02-00 8/31 PA\831993SV.doc

SV

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 
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.

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 
banken har väl dokumenterad erfarenhet. 
Följaktligen bör EIB i alla de regioner som 
omfattas av detta beslut finansiera social 
och ekonomisk infrastruktur (särskilt för 
transport, 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 utgöra ett bakomliggande 
mål för EIB:s finansieringsverksamhet.

Or. en

Ändringsförslag 8

Förslag till beslut
Skäl 12

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(12) EIB:s finansiering bör vidare bidra till 
uppfyllandet av de allmänna principer som 
vägleder EU:s yttre åtgärder i enlighet med 
artikel 21 i fördraget om Europeiska 
unionen, dvs. främjande och befästande av 
demokrati och rättsstatliga principer, 
mänskliga rättigheter och grundläggande 
friheter. Finansieringen bör också bidra till 
genomförandet av de internationella 
miljöavtal där EU är en part. När det gäller 

(12) EIB:s finansiering bör vidare bidra till 
uppfyllandet av de allmänna principer som 
vägleder EU:s yttre åtgärder i enlighet med 
artikel 21 i fördraget om Europeiska 
unionen, dvs. främjande och befästande av 
demokrati och rättsstatliga principer och 
grundläggande friheter. Finansieringen bör 
också bidra till genomförandet av de 
internationella miljöavtal där EU är en part. 
När det gäller i synnerhet 
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i synnerhet utvecklingsländer bör 
EIB:s finansieringsverksamhet främja en 
hållbar ekonomisk, social och miljövänlig 
utveckling, särskilt i de minst gynnade av 
dem, en smidig och gradvis integrering i 
världsekonomin, kampen mot fattigdom 
och uppfyllandet av de mål som EU antagit 
inom ramen för Förenta nationerna och 
andra behöriga internationella 
organisationer. EIB bör gradvis bygga upp 
lämpliga medel för att uppfylla dessa krav 
på ett adekvat sätt.

utvecklingsländer bör 
EIB:s finansieringsverksamhet främja en 
hållbar ekonomisk, social och miljövänlig 
utveckling, särskilt i de minst gynnade av 
dem, en smidig och gradvis integrering i 
världsekonomin, kampen mot fattigdom 
och uppfyllandet av de mål som EU antagit 
inom ramen för Förenta nationerna och 
andra behöriga internationella 
organisationer. EIB bör gradvis bygga upp 
lämpliga medel för att uppfylla dessa krav 
på ett adekvat sätt.

Or. en

Ändringsförslag 9

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 
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 

(13) Inom ramen för detta beslut bör EIB 
följa principerna i det europeiska 
samförståndet om utveckling.Detta bör 
genomföras med hjälp av ett antal konkreta 
åtgärder, särskilt förstärkning av EIB:s 
kapacitet att bedöma projektens sociala och 
utvecklingsrelaterade aspekter, däribland 
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. 
infrastruktur, särskilt vatten och avlopp, 
hållbara transporter och begränsning av 
klimatförändringens effekter, särskilt i 
fråga om energi. EIB bör även successivt 
stärka sin verksamhet för att stödja hälso-
och sjukvård samt utbildning, vid behov i 
samarbete med andra internationella 
finansinstitut och europeiska bilaterala 
finansinstitut. Detta förutsätter tillgång till 
subventionerade medel och en tillräckligt 
stor personal som arbetar med 



PE448.767v02-00 10/31 PA\831993SV.doc

SV

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.

EIB:s externa verksamhet. Bankens 
verksamhet bör vidare komplettera 
prioriteringar avseende 
institutionsuppbyggnad och 
sektorsreformer. Slutligen måste EIB 
fastställa indikatorer knutna till projektens 
utvecklingsaspekter och resultat.

Or. en

Ändringsförslag 10

Förslag till beslut
Skäl 14

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(14) Med ikraftträdandet av 
Lissabonfördraget inrättades en unionens 
höga representant för utrikes frågor och 
säkerhetspolitik, som samtidigt är 
kommissionens vice ordförande med 
ansvar för yttre förbindelser, med syftet att 
göra EU:s yttre förbindelser mera 
verkningsfulla och samstämmiga. En ny 
europeisk avdelning för yttre åtgärder 
kommer att inrättas under ledning av den 
höga representanten. Under senare år har 
också EU:s politik för yttre förbindelser 
breddats och förstärkts. Detta gäller
särskilt föranslutningsstrategin, den 
europeiska grannskapspolitiken, 
EU-strategin för Centralasien, de förnyade 
partnerskapen med Latinamerika och 
Sydostasien samt EU:s strategiska 
partnerskap med Ryssland, Kina och 
Indien. Det gäller även EU:s politik för 
utvecklingssamarbete, som nu har 
utvidgats till att omfatta samtliga 
utvecklingsländer. Med början i 2007 har 
EU:s yttre förbindelser fått stöd av nya 

(14) Med ikraftträdandet av 
Lissabonfördraget inrättades en unionens 
höga representant för utrikes frågor och 
säkerhetspolitik, som samtidigt är 
kommissionens vice ordförande med 
ansvar för yttre förbindelser. En ny 
europeisk avdelning för yttre åtgärder 
kommer att inrättas under ledning av den 
höga representanten. Under senare år har 
också EU:s politik för yttre förbindelser 
expanderat, särskilt vad gäller 
föranslutningsstrategin, den europeiska 
grannskapspolitiken, EU-strategin för 
Centralasien, de förnyade partnerskapen 
med Latinamerika och Sydostasien samt 
EU:s strategiska partnerskap med 
Ryssland, Kina och Indien. Det gäller även 
EU:s politik för utvecklingssamarbete, som 
nu har utvidgats till att omfatta samtliga 
utvecklingsländer. Med början i 2007 har 
EU:s yttre förbindelser fått stöd av nya 
finansieringsorgan, dvs. instrumentet för 
stöd inför anslutningen, det europeiska 
grannskaps- och partnerskapsinstrumentet, 
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finansieringsorgan, dvs. instrumentet för 
stöd inför anslutningen, det europeiska 
grannskaps- och partnerskapsinstrumentet, 
finansieringsinstrumentet för 
utvecklingssamarbete, det europeiska 
instrumentet för demokrati och mänskliga 
rättigheter och stabilitetsinstrumentet

finansieringsinstrumentet för 
utvecklingssamarbete, det europeiska 
instrumentet för demokrati och mänskliga 
rättigheter och stabilitetsinstrumentet.

Or. en

Ändringsförslag 11

Förslag till beslut
Skäl 15

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(15) EIB:s verksamhet i 
föranslutningsländerna bör ske inom ramen 
för anslutningspartnerskapen och de 
europeiska partnerskapen, som anger 
prioriteringarna för respektive land och, i 
fråga om Kosovo, inom ramen för Förenta 
nationernas säkerhetsråds resolution 1244 
(1999). Härigenom förs dessa länder 
närmare EU, och dessa partnerskap och 
FN:s resolution utgör en ram för EU:s 
stöd. Stabiliserings- och 
associeringsprocessen utgör EU:s politiska 
ram för samarbetet med västra Balkan. Det 
baseras på progressiva partnerskap, där EU 
erbjuder handelsmedgivanden, ekonomiskt 
och finansiellt stöd och avtalsbaserade 
förbindelser i form av stabiliserings- och 
associeringsavtal. Det ekonomiska stödet 
inför anslutningen, via instrumentet för 
stöd inför anslutningen, hjälper 
kandidatländer och potentiella 
kandidatländer att förbereda sig för de 
skyldigheter och utmaningar som följer av 
ett medlemskap i EU. Detta stöd 
underlättar reformprocessen, inbegripet 
förberedelser för ett slutligt medlemskap. 
Det är inriktat på institutionsuppbyggnad, 
anpassning till EU:s regelverk och 
förberedelser för att administrera 
EU:s strategier och instrument.

(15) EIB:s verksamhet i 
föranslutningsländerna sker inom ramen 
för anslutningspartnerskapen och de 
europeiska partnerskapen, som anger 
prioriteringarna för respektive land och, i 
fråga om Kosovo, inom ramen för Förenta 
nationernas säkerhetsråds resolution 1244 
(1999), som utgör en ram för EU:s stöd. 
Stabiliserings- och associeringsprocessen 
utgör EU:s politiska ram för samarbetet 
med västra Balkan. Det baseras på 
partnerskap, där EU erbjuder 
handelsmedgivanden, ekonomiskt och 
finansiellt stöd och avtalsbaserade 
förbindelser i form av stabiliserings- och 
associeringsavtal. Det ekonomiska stödet 
inför anslutningen, via instrumentet för 
stöd inför anslutningen, hjälper 
kandidatländer och potentiella 
kandidatländer att förbereda sig för de 
skyldigheter och utmaningar som följer av 
ett medlemskap i EU. Detta stöd 
underlättar reformprocessen, inbegripet 
förberedelser för ett slutligt medlemskap. 
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Or. en

Ändringsförslag 12

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 
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 

(16) EIB:s verksamhet i EU:s grannländer 
sker 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. Unionen för 
Medelhavsområdet, det östliga 
partnerskapet och Svartahavssynergin 
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 
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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. 

”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 13

Förslag till beslut
Skäl 17

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(17) EIB:s verksamhet i Latinamerika bör 
ske inom ramen för det strategiska 
partnerskapet mellan EU, Latinamerika och 
Västindien. Som det framgår av 
kommissionens meddelande från 
september 2009 ”Europeiska unionen och 
Latinamerika: Globala aktörer i 
partnerskap” är EU:s prioriteringar inom 
utvecklingssamarbetet med Latinamerika 
främjande av regional integration,
utrotning av fattigdom och bekämpning av 
sociala orättvisor, med syftet att främja en 
hållbar ekonomisk och social utveckling. 
Vid främjandet av dessa mål bör man 
beakta de olika utvecklingsnivåerna i de 
latinamerikanska länderna. En bilateral 
dialog bör föras på områden av gemensamt 
intresse för EU och Latinamerika, 
däribland miljö, klimatförändring,
katastrofriskreducering, energi, vetenskap, 
forskning, högre utbildning, teknik och 
innovation.

(17) EIB:s verksamhet i Latinamerika sker
inom ramen för det strategiska 
partnerskapet mellan EU, Latinamerika och 
Västindien. Som framgår av 
kommissionens meddelande från 
september 2009 ”Europeiska unionen och 
Latinamerika: Globala aktörer i 
partnerskap” är EU:s prioriteringar inom 
utvecklingssamarbetet med Latinamerika 
främjande av regional integration och
utrotning av fattigdom med syftet att 
främja en hållbar ekonomisk och social 
utveckling. Vid främjandet av dessa mål 
bör man beakta de olika 
utvecklingsnivåerna i de latinamerikanska 
länderna. En bilateral dialog bör föras på 
områden av gemensamt intresse för EU 
och Latinamerika, däribland miljö, 
katastrofriskreducering, energi, vetenskap, 
forskning, högre utbildning, teknik och 
innovation.

Or. en
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Ändringsförslag 14

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 är aktiv i Asien. 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 samt öka 
den politiska och sociala stabiliteten. 
Strategier införs gemensamt för att ta itu 
med gemensamma utmaningar, som hållbar 
utveckling, säkerhet och stabilitet, god 
förvaltning samt förebyggande av och 
hantering av naturkatastrofer och 
katastrofer skapade av människan. 

Or. en

Ändringsförslag 15

Förslag till beslut
Skäl 19

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(19) Genom den EU-strategi för ett nytt 
partnerskap med Centralasien som antogs 
av Europeiska rådet i juni 2007 har den 
regionala och bilaterala dialogen och 
EU:s samarbete med länderna i 

(19) Genom den EU-strategi för ett nytt 
partnerskap med Centralasien som antogs 
av Europeiska rådet i juni 2007 har man 
nått goda resultat i fråga om mänskliga 
rättigheter, rättsstatliga principer, god 
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Centralasien förstärkts när det gäller 
viktiga problem för denna region, såsom 
minskning av fattigdom, hållbar 
utveckling och stabilitet. Genomförandet 
av strategin har nått goda resultat i fråga 
om mänskliga rättigheter, rättsstatliga 
principer, god förvaltning och demokrati, 
utbildning, ekonomisk utveckling, handel 
och investeringar, energi, transport och 
miljöpolitik.

förvaltning och demokrati, utbildning, 
ekonomisk utveckling, handel och 
investeringar, energi, transport och 
miljöpolitik.

Or. en

Ändringsförslag 16

Förslag till beslut
Skäl 20

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(20) EIB:s verksamhet i Sydafrika bör äga
rum inom ramen för 
EU:s landstrategidokument för Sydafrika. 
Huvudområdena enligt dokumentet är 
skapande av sysselsättning och 
kapacitetsuppbyggnad för 
tillhandahållande av tjänster och social 
sammanhållning. EIB:s verksamhet i 
Sydafrika har i hög grad kompletterat 
kommissionens program för 
utvecklingssamarbete, genom att banken 
inriktat sig på stöd till den privata sektorn 
och investeringar för att bygga ut 
infrastruktur och samhällstjänster 
(bostäder, elförsörjning och kommunal 
infrastruktur). I halvtidsöversynen av 
landstrategidokumentet föreslogs att 
arbetet i fråga om klimatförändring skulle 
förstärkas genom åtgärder för att stimulera 
skapandet av ”gröna jobb”.

(20) EIB:s verksamhet i Sydafrika äger
rum inom ramen för 
EU:s landstrategidokument för Sydafrika. 
Huvudområdena enligt dokumentet är 
skapande av sysselsättning och 
kapacitetsuppbyggnad för 
tillhandahållande av tjänster och social 
sammanhållning. EIB:s verksamhet i 
Sydafrika har varit inriktad på stöd till den 
privata sektorn och investeringar för att 
bygga ut infrastruktur och samhällstjänster 
(bostäder, elförsörjning och kommunal 
infrastruktur). I halvtidsöversynen av 
landstrategidokumentet föreslogs att 
arbetet i fråga om klimatförändring skulle 
förstärkas genom åtgärder för att stimulera 
skapandet av ”gröna jobb”.

Or. en

Ändringsförslag 17
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Förslag till beslut
Skäl 21

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(21) För att öka samstämmigheten i 
EU:s övergripande stöd till de berörda 
regionerna bör man undersöka 
möjligheterna att i lämpliga fall kombinera 
EIB-finansiering med EU:s budgetmedel, 
exempelvis garantier, riskkapital, 
räntesubventioner och samfinansiering av 
investeringar i kombination med tekniskt 
bistånd till utarbetande och genomförande 
av projekt, genom instrumentet för stöd 
inför anslutningen, det europeiska 
grannskaps- och partnerskapsinstrumentet, 
stabilitetsinstrumentet, det europeiska 
instrumentet för demokrati och mänskliga 
rättigheter och finansieringsinstrumentet 
för utvecklingssamarbete. 

(21) För att öka samstämmigheten i 
EU:s övergripande stöd till de berörda 
regionerna kan man undersöka 
möjligheterna att i lämpliga fall kombinera 
EIB-finansiering med EU:s budgetmedel, 
exempelvis garantier, riskkapital, 
räntesubventioner och samfinansiering av 
investeringar i kombination med tekniskt 
bistånd till utarbetande och genomförande 
av projekt, genom instrumentet för stöd 
inför anslutningen, det europeiska 
grannskaps- och partnerskapsinstrumentet, 
stabilitetsinstrumentet, det europeiska 
instrumentet för demokrati och mänskliga 
rättigheter och finansieringsinstrumentet 
för utvecklingssamarbete. Närhelst en 
sådan kombination av EIB-finansiering 
och andra EU-budgetresurser äger rum 
ska det i varje finansieringsbeslut anges 
vilka resurser som ska användas. 
Kommissionens årsrapport till 
Europaparlamentet måste innehålla en 
detaljerad särredovisning av de 
budgetmedel och finansiella instrument 
som har använts i kombination med 
EIB:s finansiering. 

Or. en

Motivering

Det mycket viktigt att Europaparlamentet får en årlig översikt över all finansiering som 
hänför sig till detta beslut.

Ändringsförslag 18

Förslag till beslut
Skäl 22

Kommissionens förslag Ändringsförslag
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(22) Det bör på alla nivåer, från tidig 
strategisk planering till projektutformning 
på fältet, säkerställas att EIB:s externa 
finansieringsverksamhet överensstämmer 
med och stöder EU:s politik för yttre 
förbindelser och de övergripande mål som 
anges i detta beslut. För att öka 
samstämmigheten i EU:s yttre åtgärder 
bör dialogen om politik och strategier 
mellan kommissionen, den europeiska 
avdelningen för yttre åtgärder och EIB 
stärkas ytterligare. I samma syfte bör man 
ha ett utökat samarbete och ett tidigt 
informationsutbyte mellan EIB och 
kommissionen på operativ nivå. Det är 
särskilt viktigt att det i lämpliga fall finns 
ett tidigt åsiktsutbyte mellan EIB, 
kommissionen och den europeiska 
avdelningen för yttre åtgärder när det 
gäller utarbetande av programdokument, 
så att synergieffekterna mellan 
EIB:s verksamhet och kommissionens 
åtgärder maximeras.

utgår

Or. en

Motivering

EIB måste ha en fortsatt sund grad av självbestämmande vid genomförandet av projekten i 
enlighet med detta beslut.

Ändringsförslag 19

Förslag till beslut
Skäl 23

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(23) Åtgärderna för att omsätta målen 
enligt det allmänna mandatet i praktiken 
kommer att anges i regionala operativa 
riktlinjer som utformas av kommissionen 
och EIB, varvid samråd vid behov sker 
med avdelningen för yttre åtgärder 
angående policyfrågor. Dessa riktlinjer bör 
utgå från EU:s bredare policyram för 
respektive region, återspegla 

(23) Åtgärderna för att omsätta målen 
enligt det allmänna mandatet i praktiken 
kommer att anges i regionala operativa 
riktlinjer som utformas av kommissionen 
och EIB, varvid samråd vid behov sker 
med avdelningen för yttre åtgärder 
angående policyfrågor. Dessa riktlinjer bör 
utgå från den bredare policyramen för 
respektive region, återspegla 
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EU:s landstrategier och sträva efter att 
EIB:s finansiering kompletterar 
EU:s motsvarande politik, program och 
instrument för stöd till respektive region. 
Dessa riktlinjer bör läggas fram för 
Europaparlamentet och rådet i samband 
med kommissionens årliga rapportering om 
EIB:s externa mandat.

EU:s landstrategier och sträva efter att 
EIB:s finansiering kompletterar 
EU:s motsvarande politik, program och 
instrument för stöd till respektive region. 
Dessa riktlinjer bör läggas fram för 
Europaparlamentet och rådet i samband 
med kommissionens årliga rapportering om 
EIB:s externa mandat.

Or. en

Ändringsförslag 20

Förslag till beslut
Skäl 24

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(24) EIB bör i samråd med kommissionen
utarbeta ett vägledande flerårigt program 
för den planerade volymen av tecknade 
avtal om finansiering från EIB, i syfte att 
säkerställa en lämplig budgetplanering för 
avsättning av medel till garantifonden. 
Kommissionen bör ta hänsyn till denna 
plan i den ordinarie budgetplanering som 
läggs fram för budgetmyndigheten.

(24) EIB bör utarbeta ett vägledande 
flerårigt program för den planerade 
volymen av tecknade avtal om finansiering 
från EIB, i syfte att säkerställa en lämplig 
budgetplanering för avsättning av medel 
till garantifonden. Kommissionen bör ta 
hänsyn till denna plan i den ordinarie 
budgetplanering som läggs fram för 
budgetmyndigheten.

Or. en

Ändringsförslag 21

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 

(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 
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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.

utanför EU. Härvid måste 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.

Or. en

Ändringsförslag 22

Förslag till beslut
Skäl 26

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(26) I syfte att stödja målen för EU:s yttre 
förbindelser bör EIB uppmuntras att 
utvidga sin verksamhet utanför EU, utan 
att EU-garantin används, i synnerhet i 
föranslutningsländer, EU:s grannländer 
och länder med hög kreditvärdighet i 
andra regioner, men också i länder med 
lägre kreditvärdighet när EIB har 
lämpliga garantier från tredje part. 
Banken bör i samråd med kommissionen 
utforma en policy för att fördela projekten 
till antingen mandatet inom ramen för 
EU-garantin eller till EIB:s finansiering 
på egen risk. En sådan policy skulle 
särskilt beakta ländernas och projektens 
kreditvärdighet.

utgår 

Or. en

Ändringsförslag 23

Förslag till beslut
Skäl 27
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(27) EIB bör utvidga sitt sortiment av nya 
och innovativa finansieringsinstrument, 
bl.a. genom större inriktning på att 
utveckla garantiinstrument. EIB bör 
också uppmuntras att ge lån i lokal valuta 
och emittera obligationer på lokala 
marknader, förutsatt att partnerländerna 
genomför nödvändiga strukturreformer, i 
synnerhet för finanssektorn, samt andra 
åtgärder som underlättar bankens 
verksamhet.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 24

Förslag till beslut
Skäl 28

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(28) För att banken ska kunna fullgöra 
sitt mandat i alla regioner och 
underregioner krävs att tillräcklig 
personal och tillräckliga finansiella medel 
ställs till förfogande för EIB:s externa 
verksamhet. Detta inbegriper särskilt 
tillräcklig kapacitet för att främja 
EU:s mål med utvecklingssamarbetet, en 
ökad inriktning på förhandsbedömningar 
av verksamhetens miljö- och 
utvecklingsaspekter och sociala aspekter 
och en effektiv projektövervakning under 
genomförandet.

utgår

Or. en

Motivering

EIB måste ha en fortsatt sund grad av självbestämmande vid genomförandet av projekten i 
enlighet med detta beslut. Dessutom måste de projekt som finansieras i enlighet med detta 
beslut genomföras på ett ekonomiskt hållbart sätt.
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Ändringsförslag 25

Förslag till beslut
Skäl 29

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(29) I den finansieringsverksamhet utanför 
EU som ingår i tillämpningsområdet för 
detta beslut bör EIB i relevanta fall sträva 
efter att ytterligare förbättra samordningen 
och samarbetet med internationella 
finansinstitut och europeiska bilaterala 
finansinstitut. Detta inbegriper vid behov 
samarbete om sektorsvillkor och ömsesidig 
tillit till förfaranden, användning av 
samfinansiering och deltagande i globala 
initiativ, exempelvis sådana som främjar 
stödets samordning och effektivitet. Detta
bör baseras på ömsesidighet mellan EIB 
och andra institutioner och likvärdiga, 
effektivt genomförda, insatser från 
bankens respektive andra finansinstituts 
sida. I synnerhet bör de närmare villkoren 
för finansiering från EIB i de östra 
grannländerna och partnerskapsländerna, 
Centralasien och Turkiet anges i 
samförståndsavtal som ingås mellan de tre 
parterna kommissionen, EIB och 
Europeiska banken för återuppbyggnad och 
utveckling.

(29) I den finansieringsverksamhet som 
ingår i tillämpningsområdet för detta beslut 
bör EIB i relevanta fall sträva efter att 
ytterligare förbättra samordningen och 
samarbetet med internationella 
finansinstitut och europeiska bilaterala 
finansinstitut. Detta inbegriper vid behov 
samarbete om sektorsvillkor och ömsesidig 
tillit till förfaranden, användning av 
samfinansiering och deltagande i globala 
initiativ, exempelvis sådana som främjar 
stödets samordning och effektivitet. Dessa 
ansträngningar bör baseras på 
ömsesidighet. I synnerhet bör de närmare 
villkoren för finansiering från EIB i de 
östra grannländerna och 
partnerskapsländerna, Centralasien och 
Turkiet anges i samförståndsavtal som 
ingås mellan de tre parterna kommissionen, 
EIB och Europeiska banken för 
återuppbyggnad och utveckling.

Or. en

Ändringsförslag 26

Förslag till beslut
Skäl 30

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(30) EIB:s rapportering och 
uppgiftslämnande till kommissionen bör 
stärkas så att kommissionen kan förbättra 
sin årliga rapport till Europaparlamentet 
och rådet om den EIB-finansiering som 

(30) EIB:s rapportering och 
uppgiftslämnande bör stärkas så att 
kommissionen kan förbättra sin årliga 
rapport till Europaparlamentet och rådet 
om den EIB-finansiering som genomförs 
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genomförs inom ramen för detta beslut. 
Denna rapport bör särskilt innehålla en 
bedömning av hur bankens 
finansieringsverksamhet uppfyller kraven i 
detta beslut med hänsyn till de operativa 
riktlinjerna, avsnitt om mervärde i linje 
med EU:s politik och avsnitt om 
samarbetet med kommissionen, andra 
internationella finansinstitut och bilaterala 
givare, inbegripet samfinansiering. Vid 
behov bör rapporten hänvisa till viktiga 
förändringar av omständigheterna som 
motiverar ytterligare ändringar av mandatet 
före löptidens utgång.

inom ramen för detta beslut. Denna rapport 
bör särskilt innehålla en bedömning av hur 
bankens finansieringsverksamhet uppfyller 
kraven i detta beslut samt avsnitt om 
mervärde och om samarbetet med 
kommissionen, andra internationella 
finansinstitut och bilaterala givare, 
inbegripet samfinansiering. Vid behov bör 
rapporten hänvisa till viktiga förändringar 
av omständigheterna som motiverar 
ytterligare ändringar av mandatet före 
löptidens utgång. Denna rapport bör 
särskilt innehålla en detaljerad 
särredovisning av alla finansiella 
unionsresurser som har använts, 
tillsammans med finansiering från EIB 
och andra givare, och härigenom ge en 
detaljerad översikt över den finansierade 
verksamhetens finansiella exponering.

Or. en

Motivering

Det mycket viktigt att Europaparlamentet får en årlig översikt över all finansiering som 
hänför sig till detta beslut.

Ändringsförslag 27

Förslag till beslut
Skäl 31

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(31) EIB:s finansieringsverksamhet bör
fortsätta att förvaltas i enlighet med 
bankens egna regler och förfaranden, 
inklusive lämpliga kontrollåtgärder och 
åtgärder för att motverka 
skatteundandragande, och i enlighet med 
relevanta regler och förfaranden som avser 
revisionsrätten och Europeiska byrån för 
bedrägeribekämpning (Olaf).

(31) EIB:s finansieringstransaktioner måste
även fortsättningsvis förvaltas i enlighet 
med EIB:s egna regler och förfaranden, 
och i enlighet med relevanta regler och 
förfaranden som avser revisionsrätten och 
Europeiska byrån för bedrägeribekämpning 
(Olaf).

Or. en
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Ändringsförslag 28

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 stödja projekt för 
begränsning av och anpassning. 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 samarbete med 
kommissionen och vid behov kombinera 
EIB-finansiering med EU-budgetmedel.

Or. en

Ändringsförslag 29

Förslag till beslut
Artikel 2 – punkt 5a (ny) 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5a. Både det allmänna mandatet och 
klimatförändringsmandatet måste 
hanteras enligt principen om sund 
ekonomisk förvaltning.

Or. en
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Ändringsförslag 30

Förslag till beslut
Artikel 3 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Regional integrering mellan 
partnerländer, inbegripet ekonomisk 
integration mellan föranslutningsländer, 
angränsande länder och EU, ska utgöra 
ett bakomliggande mål för 
EIB-finansiering på de områden som avses 
i punkt 1.

2. Regional integrering mellan 
partnerländer ska utgöra ett bakomliggande 
mål för EIB-finansiering på de områden 
som avses i punkt 1.

Or. en

Ändringsförslag 31

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, exempelvis hälso- och 
sjukvård och utbildning.

Or. en

Ändringsförslag 32

Förslag till beslut
Artikel 4 – punkt 3 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. EU-garantin ska bara täcka 
EIB-finansiering som genomförs i 
berättigade länder som har ingått ett 
ramavtal med EIB om de rättsliga villkoren 
för sådan finansiering.

3. EU-garantin måste bara täcka 
EIB-finansiering som genomförs i 
berättigade länder som har ingått ett 
ramavtal med EIB om de rättsliga villkoren 
för sådan finansiering.
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Or. en

Ändringsförslag 33

Förslag till beslut
Artikel 5 – punkt 1 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Kommissionen ska tillsammans med 
EIB utforma regionala operativa riktlinjer 
för EIB-finansiering enligt detta beslut. 
Vid utformningen av dessa riktlinjer ska
kommissionen och EIB vid behov samråda 
med den europeiska avdelningen för yttre 
åtgärder angående policyfrågor. De 
operativa riktlinjerna ska syfta till att 
EIB-finansieringen främjar EU:s politiska 
mål och ska utgå från den vidare ram för 
EU:s politik för respektive region som 
fastställs av kommissionen och den 
europeiska avdelningen för yttre åtgärder. 
De operativa riktlinjerna ska särskilt 
säkerställa att EIB-finansieringen 
kompletterar EU:s motsvarande politik, 
program och instrument för stöd till de 
olika regionerna, med hänsyn till 
Europaparlamentets resolutioner och rådets 
beslut och slutsatser. Kommissionen ska 
informera Europaparlamentet och rådet om 
de fastställda riktlinjerna. Inom ramen för 
de operativa riktlinjerna ska EIB fastställa 
motsvarande finansieringsstrategier och se 
till att de genomförs.

1. Kommissionen ska tillsammans med 
EIB utforma regionala operativa riktlinjer 
för EIB-finansiering enligt detta beslut. 
Vid utformningen av dessa riktlinjer får
kommissionen och EIB vid behov samråda 
med den europeiska avdelningen för yttre 
åtgärder angående policyfrågor. De 
operativa riktlinjerna ska syfta till att 
EIB-finansieringen främjar EU:s politiska 
mål och ska utgå från den vidare ram för 
EU:s politik för respektive region som 
fastställs av kommissionen och den 
europeiska avdelningen för yttre åtgärder. 
De operativa riktlinjerna ska särskilt 
säkerställa att EIB-finansieringen 
kompletterar EU:s motsvarande politik, 
program och instrument för stöd till de 
olika regionerna, med hänsyn till 
Europaparlamentets resolutioner och rådets 
beslut och slutsatser. Kommissionen ska 
informera Europaparlamentet och rådet om 
de fastställda riktlinjerna. Inom ramen för 
de operativa riktlinjerna ska EIB fastställa 
motsvarande finansieringsstrategier och se 
till att de genomförs.

Or. en

Ändringsförslag 34

Förslag till beslut
Artikel 6 – punkt 1 

Kommissionens förslag Ändringsförslag



PE448.767v02-00 26/31 PA\831993SV.doc

SV

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 måste 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 är hållbara får stöd 
enligt detta beslut. 

Or. en

Ändringsförslag 35

Förslag till beslut
Artikel 6 – punkt 1 – stycke 2 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Vid behov ska granskningen innefatta en 
bedömning av hur kapaciteten hos 
mottagarna av EIB-finansiering kan stärkas 
under projektcykeln med hjälp av tekniskt 
bistånd.

Vid behov ska granskningen bedöma hur 
kapaciteten hos mottagarna av 
EIB-finansiering kan stärkas under 
projektcykeln med hjälp av tekniskt 
bistånd.

Or. en

Ändringsförslag 36

Förslag till beslut
Artikel 7 – punkt 1 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Överensstämmelsen mellan 
EIB:s externa verksamhet och målen för 
EU:s politik för yttre förbindelser ska 
stärkas i syfte att maximera 
synergieffekterna mellan EIB-finansiering 
och EU-budgetmedel, särskilt genom 
fastställande av de operativa riktlinjer som 
avses i artikel 5 och genom en regelbunden 

1. Överensstämmelsen mellan 
EIB:s externa verksamhet och målen för 
EU:s politik för yttre förbindelser ska 
maximera synergieffekterna mellan 
EIB-finansiering och EU-budgetmedel, 
särskilt genom fastställande av de operativa 
riktlinjer som avses i artikel 5 och genom 
en regelbunden och systematisk dialog och 
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och systematisk dialog och tidigt 
informationsutbyte om följande:

tidigt informationsutbyte om följande:

Or. en

Ändringsförslag 37

Förslag till beslut
Artikel 8 – punkt 1 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Om så är lämpligt ska 
EIB:s finansieringstransaktioner i allt 
större utsträckning genomföras i samarbete 
med andra internationella finansinstitut 
eller europeiska bilaterala finansinstitut, för 
att maximera synergieffekter, samverkan 
och effektivitet och säkerställa en rimlig 
riskdelning och samstämmiga projekt- och 
sektorsvillkor.

1. Om så är lämpligt ska 
EIB:s finansieringstransaktioner i allt 
större utsträckning genomföras i samarbete 
med andra internationella finansinstitut 
eller europeiska bilaterala finansinstitut, för 
att maximera synergieffekter, samverkan 
och effektivitet och säkerställa en försiktig 
och rimlig riskdelning och samstämmiga 
projekt- och sektorsvillkor.

Or. en

Ändringsförslag 38

Förslag till beslut
Artikel 9 – punkt 1 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. EU-garantin ska täcka alla betalningar 
som EIB inte har mottagit men som 
förfallit till betalning (nedan kallad 
totalgaranti) för finansieringstransaktioner 
som EIB inlett med en stat eller som 
garanteras av en stat och för övriga 
finansieringstransaktioner som EIB inlett 
med regionala eller lokala myndigheter 
eller statligt ägda och/eller kontrollerade 
offentliga företag eller institutioner, där 
EIB för dessa övriga EIB-
finansieringstransaktioner gjort en lämplig 
riskanalys med beaktande av 

1. EU-garantin måste täcka alla betalningar 
som EIB inte har mottagit men som 
förfallit till betalning (nedan kallad 
totalgaranti) för finansieringstransaktioner 
som EIB inlett med en stat eller som 
garanteras av en stat och för övriga 
finansieringstransaktioner som EIB inlett 
med regionala eller lokala myndigheter 
eller statligt ägda och/eller kontrollerade 
offentliga företag eller institutioner, där 
EIB för dessa övriga EIB-
finansieringstransaktioner gjort en lämplig 
riskanalys med beaktande av 
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kreditrisksituationen i det berörda landet. kreditrisksituationen i det berörda landet.

Or. en

Ändringsförslag 39

Förslag till beslut
Artikel 9 – punkt 4 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. EIB ska i samråd med kommissionen
utforma en tydlig och öppen politik för 
uppdelning på finansieringskällor för de 
transaktioner som är berättigade både till 
täckning genom EU-garantin och 
EIB-finansiering på egen risk.

4. EIB ska utforma en tydlig och öppen 
politik för uppdelning på 
finansieringskällor för de transaktioner 
som är berättigade både till täckning 
genom EU-garantin och EIB-finansiering 
på egen risk.

Or. en

Ändringsförslag 40

Förslag till beslut
Artikel 10 – punkt 1 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Kommissionen ska varje år lämna en 
rapport till Europaparlamentet och rådet
om EIB-finansiering som genomförs enligt 
detta beslut. Rapporten ska innehålla en 
granskning av 
EIB-finansieringstransaktionerna 
uppdelade på projekt, sektorer, länder och 
regioner och av i vilken utsträckning 
EIB-finansieringen har bidragit till 
uppnåendet av målen för EU:s politik för 
yttre förbindelser och EU:s strategiska mål. 
Rapporten ska särskilt bedöma i vilken 
mån EIB-finansieringen uppfyller villkoren 
i detta beslut, med beaktande av de 
operativa riktlinjer som avses i artikel 5, 
och ska innehålla avsnitt om mervärde i 
fråga om uppnåendet av EU:s politiska 

1. Kommissionen ska varje år lämna en 
rapport till Europaparlamentet och rådet 
om EIB-finansiering som genomförs enligt 
detta beslut. Rapporten ska innehålla en 
granskning av 
EIB-finansieringstransaktionerna 
uppdelade på projekt, sektorer, länder och 
regioner och av i vilken utsträckning 
EIB-finansieringen har bidragit till 
uppnåendet av målen för EU:s politik för 
yttre förbindelser och EU:s strategiska mål. 
Rapporten ska särskilt bedöma i vilken 
mån EIB-finansieringen uppfyller villkoren 
i detta beslut, med beaktande av de 
operativa riktlinjer som avses i artikel 5,
och ska innehålla avsnitt om mervärde och 
om samarbetet med kommissionen och 
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mål och om samarbetet med kommissionen 
och andra internationella finansinstitut och 
bilaterala institut, inbegripet 
samfinansiering.

andra internationella finansinstitut och 
bilaterala institut, inbegripet 
samfinansiering. Denna rapport ska 
särskilt innehålla en detaljerad 
särredovisning av alla finansiella 
unionsresurser som har använts, 
tillsammans med finansiering från EIB 
och andra givare, och härigenom ge en 
detaljerad översikt över den finansiella 
exponeringen för den verksamhet som 
finansieras i enlighet med detta beslut.

Or. en

Ändringsförslag 41

Förslag till beslut
Artikel 10 – punkt 3 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. EIB ska till kommissionen lämna de 
statistiska, finansiella och 
räkenskapsmässiga uppgifter om var och 
en av EIB:s finansieringstransaktioner som 
krävs för att uppfylla kommissionens 
rapporteringsskyldigheter eller besvara 
förfrågningar från 
Europeiska revisionsrätten, samt ett 
revisionsintyg om utestående belopp 
avseende EIB:s finansieringstransaktioner.

3. EIB måste till kommissionen lämna de 
statistiska, finansiella och 
räkenskapsmässiga uppgifter om var och 
en av EIB:s finansieringstransaktioner som 
krävs för att uppfylla kommissionens 
rapporteringsskyldigheter eller besvara 
förfrågningar från 
Europeiska revisionsrätten, samt ett 
revisionsintyg om utestående belopp 
avseende EIB:s finansieringstransaktioner.

Or. en

Ändringsförslag 42

Förslag till beslut
Artikel 10 – punkt 4 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Med tanke på kommissionens 
räkenskaper och rapportering om de risker 
som täcks av totalgarantin ska EIB till 

4. Med tanke på kommissionens 
räkenskaper och rapportering om de risker 
som täcks av totalgarantin måste EIB till 
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kommissionen lämna sin riskanalys och 
sina kreditvärderingsuppgifter avseende 
EIB-finansieringstransaktioner när det 
gäller andra låntagare eller garanterade 
gäldenärer än stater.

kommissionen lämna sin riskanalys och 
sina kreditvärderingsuppgifter avseende 
EIB-finansieringstransaktioner när det 
gäller andra låntagare eller garanterade 
gäldenärer än stater.

Or. en

Ändringsförslag 43

Förslag till beslut
Bilaga I – punkt D – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Inom de regionala taken för det allmänna 
mandatet får EIB:s styrelse besluta om att 
mellan de preliminära regionala deltaken 
omfördela ett belopp upp till 10 % av det 
regionala taket.

Inom de regionala taken för det allmänna 
mandatet får EIB:s styrelse besluta om att 
mellan de preliminära regionala deltaken 
omfördela ett belopp upp till 20 % av det 
regionala taket.

Or. en

Ändringsförslag 44

Förslag till beslut
 Bilaga II – rubrik A – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Kandidatländer 
Kroatien, Turkiet och 
f.d. jugoslaviska republiken Makedonien 

1. Kandidatländer 
Kroatien och 
före detta jugoslaviska republiken 
Makedonien. 

Or. en

Ändringsförslag 45

Förslag till beslut
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Bilaga II – rubrik B – punkt 2 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Östeuropa, södra Kaukasien och 
Ryssland
Östeuropa: Moldavien, Ukraina och 
Vitryssland. 
Södra Kaukasien: Armenien, Azerbajdzjan 
och Georgien.
Ryssland.

2. Östeuropa, södra Kaukasien och 
Ryssland
Östeuropa: Moldavien, Ukraina och 
Vitryssland. 
Södra Kaukasien: Armenien, Azerbajdzjan 
och Georgien. 
Ryssland (inklusive Kaliningrad).

Or. en


