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Ändringsförslag 21
Rolandas Paksas

Förslag till förordning
Skäl 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(6) Den 12 juli 2011 erinrade rådet om att 
finansieringsinstrument behöver utvärderas 
ytterligare när det gäller hävstångseffekter 
jämfört med de befintliga instrumenten, 
risker som skulle tillföras den offentliga 
sektorns balansräkningar och en eventuell 
utträngning av privata finansinstitut. 
Kommissionen behandlar dessa frågor i sitt 
meddelande om en pilotfas för 
Europa 2020-initiativet om 
projektobligationer och den åtföljande 
konsekvensanalysen, som grundas på 
resultaten av det offentliga samrådet.

(6) Den 12 juli 2011 erinrade rådet om att 
finansieringsinstrument behöver utvärderas 
ytterligare när det gäller hävstångseffekter 
jämfört med de befintliga instrumenten, 
risker som skulle tillföras den offentliga 
sektorns balansräkningar och en eventuell 
utträngning av privata finansinstitut. 
Kommissionen behandlar dessa frågor i sitt 
meddelande om en pilotfas för 
Europa 2020-initiativet om 
projektobligationer och den åtföljande 
konsekvensanalysen, som grundas på 
resultaten av det offentliga samrådet. Det 
är också nödvändigt att säkerställa att den 
föreslagna åtgärden är förenlig med 
politiska beslut och arbetsmarknadsavtal 
som utformats för att uppnå hållbara 
ekonomiska, miljömässiga och sociala 
mål.

Or. lt

Ändringsförslag 22
Rolandas Paksas

Förslag till förordning
Skäl 8

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(8) Projektobligationer kommer att bli det 
första finansiella instrumentet för 
infrastruktur med liknande 
finansieringsbehov inom flera olika 
sektorer, och kommer därför att ge större 

(8) Projektobligationer kommer att bli det 
första finansiella instrumentet för 
infrastruktur med liknande 
finansieringsbehov inom flera olika 
sektorer, och kommer därför att ge större 
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fördelar i form av marknadspåverkan, 
administrativ effektivitet och 
resursanvändning. Projektobligationerna 
kommer att vara ett konsekvent instrument 
för infrastrukturintressenter, såsom 
finansiärer, offentliga myndigheter, 
byggnadsföretag och operatörer.

fördelar i form av marknadspåverkan, 
administrativ effektivitet och 
resursanvändning. Projektobligationerna 
kommer att vara ett konsekvent instrument 
inte bara för institutionella investerare, 
utan även för infrastrukturintressenter som 
inte har lika stora reserver, såsom 
finansiärer, offentliga myndigheter, 
byggnadsföretag och operatörer. Denna 
finansiella åtgärd bör även skydda 
användarna mot alltför höga kostnader, 
särskilt om det inte finns någon annan 
infrastruktur.

Or. lt

Ändringsförslag 23
Maria Da Graça Carvalho

Förslag till förordning
Skäl 10

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(10) Unionens stöd skulle minska den 
inneboende risken med projektobligationer 
i en sådan utsträckning att aktörerna på 
kapitalmarknaderna är villiga att investera i 
projektobligationer för mer storskaliga 
infrastrukturprojekt än vad som skulle vara 
möjligt utan EU-stöd.

(10) Unionens stöd skulle minska den 
inneboende risken med projektobligationer 
i en sådan utsträckning att aktörerna på 
kapitalmarknaderna är villiga att investera i 
projektobligationer för mer storskaliga 
infrastrukturprojekt än vad som skulle vara 
möjligt utan EU-stöd. Projektobligationer 
bör utvidgas till att även omfatta 
innovations– och demonstrationsprojekt.

Or. en

Ändringsförslag 24
Claude Turmes
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Skäl 11
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(11) Genom projektobligationer blir det 
också möjligt att undvika att 
EU:s ekonomiska återhämtning äventyras 
till följd av ökad trafikträngsel, brist på 
energianslutningar och en avsaktning av 
bredbandsspridningen till följd av 
svårigheterna för infrastrukturprojekt att få 
långsiktig privat eller offentlig 
finansiering.

(11) Genom projektobligationer blir det 
också möjligt att undvika att 
EU:s ekonomiska återhämtning äventyras 
till följd av ökad trafikträngsel, brist på 
energianslutningar och en avsaktning av 
bredbandsspridningen till följd av 
svårigheterna för infrastrukturprojekt att få 
långsiktig privat eller offentlig 
finansiering. Initiativet om 
projektobligationer inom ramen för 
Europa 2020-partnerskapsavtalet bör 
tillhandahålla en tydlig ram för 
stödberättigande, som bör vara föremål 
för en förstärkt demokrati kontroll, som 
ett adekvat medel för att uppnå hållbara 
och kontracykliska investeringsprogram, 
som är förenliga med EU:s sociala mål 
och klimat- och miljömål, samtidigt som 
den fungerar som katalysator i syfte att 
dra till sig privat kapital för långsiktiga 
projekt. 

Or. en

Ändringsförslag 25
Edit Herczog

Förslag till förordning
Skäl 11

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(11) Genom projektobligationer blir det 
också möjligt att undvika att EU:s 
ekonomiska återhämtning äventyras till 
följd av ökad trafikträngsel, brist på 
energianslutningar och en avsaktning av 
bredbandsspridningen till följd av 
svårigheterna för infrastrukturprojekt att få 
långsiktig privat eller offentlig 
finansiering.

(11) Genom projektobligationer blir det 
också möjligt att undvika att EU:s 
ekonomiska återhämtning äventyras till 
följd av ökad trafikträngsel, föråldrade 
energisystem, brister i 
energiförsörjningen och en avsaktning av 
bredbandsspridningen samt bristfälliga 
telekommunikationstjänster till följd av 
svårigheterna för infrastrukturprojekt att få 
långsiktig privat eller offentlig 
finansiering.
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Or. en

Ändringsförslag 26
Claude Turmes
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Skäl 12

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(12) Medlemsstaterna omvärderar sina 
infrastrukturprogram till följd av 
budgetåtstramningar och strukturreformer, 
vilket gör det svårare att få fram de ökade 
infrastrukturinvesteringar som behövs. 
Bankernas långvariga utlåning för 
infrastrukturprojekt är dessutom 
fortfarande otillräcklig och lånen är dyra, 
vilket kräver alternativa och 
konkurrenskraftiga lånefinansieringskällor.

(12) Medlemsstaterna omvärderar sina 
infrastrukturprogram till följd av 
budgetåtstramningar och strukturreformer, 
vilket gör det svårare att få fram de ökade 
infrastrukturinvesteringar som behövs för 
att uppfylla de politiska målen i 
Europa 2020-strategin, särskilt en 
övergång till en resurseffektiv ekonomi 
med låga koldioxidutsläpp för att uppnå 
hållbar tillväxt, i enlighet med Europa 
2020-strategins flaggskeppsinitiativ för 
resurseffektivitet. Bankernas långvariga 
utlåning för infrastrukturprojekt är 
dessutom fortfarande otillräcklig och lånen 
är dyra, vilket kräver alternativa och 
konkurrenskraftiga lånefinansieringskällor.

Or. en

Ändringsförslag 27
Jürgen Creutzmann

Förslag till förordning
Skäl 14

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(14) Därför bör en pilotfas för 
Europa 2020-initiativet om 
projektobligationer inledas under den 
nuvarande budgetramen i syfte att utveckla 
kapitalmarknadens finansiering på 
infrastrukturområdet i stort och samtidigt 

(14) Därför bör en pilotfas för 
Europa 2020-initiativet om 
projektobligationer inledas under den 
nuvarande budgetramen i syfte att utveckla 
kapitalmarknadens finansiering på 
infrastrukturområdet i stort och samtidigt 
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öka antalet tillgängliga 
finansieringsinstrument för 
transportprojekt.

öka antalet tillgängliga 
finansieringsinstrument för 
transportprojekt. Pilotfasen bör följas av 
en utvärdering som görs av kommissionen 
i samarbete med EIB. Kommissionen bör, 
efter samråd med de aktörer som deltar i 
projekt i pilotfasen, rapportera till 
Europaparlamentet och rådet i slutet av 
2013.

Or. en

Ändringsförslag 28
Krišjānis Kariņš

Förslag till förordning
Skäl 14a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(14a) Det bör emellertid noteras att 
projektvärdepapper endast kan 
komplettera befintliga 
finansieringsmodeller och inte ersätta 
dem helt och hållet.

Or. lv

Ändringsförslag 29
Claude Turmes
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Skäl 15

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(15) Beslut nr 1639/2006/EG och 
förordning (EG) nr 680/2007 bör ändras i 
syfte att genomföra pilotfasen för 
Europa 2020-initiativet om 
projektobligationer. Syftet med pilotfasen 
är att stödja infrastrukturprojekt med 
kommersiell potential inom transport-, 

(15) Beslut nr 1639/2006/EG och 
förordning (EG) nr 680/2007 bör ändras i 
syfte att genomföra pilotfasen för 
Europa 2020-initiativet om 
projektobligationer. Syftet med pilotfasen 
är att stödja infrastrukturprojekt med 
kommersiell potential och 
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energi- och IKT-sektorerna. Efter 2013 
kan initiativet även utvidgas till att omfatta 
andra sektorer.

socioekonomiska fördelar i linje med 
Europa 2020-strategin, särskilt 
flaggskeppsinitiativet för 
resurseffektivitet, inom transport-, energi-
och IKT-sektorerna. Efter 2013 bör
initiativet även utvidgas till att omfatta 
andra sektorer, särskilt på områdena 
förnybar energi och fastighetsrenovering.

Or. en

Ändringsförslag 30
Jürgen Creutzmann

Förslag till förordning
Skäl 15

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(15) Beslut nr 1639/2006/EG och 
förordning (EG) nr 680/2007 bör ändras i 
syfte att genomföra pilotfasen för 
Europa 2020-initiativet om 
projektobligationer. Syftet med pilotfasen 
är att stödja infrastrukturprojekt med 
kommersiell potential inom transport-, 
energi- och IKT-sektorerna. Efter 2013 kan 
initiativet även utvidgas till att omfatta 
andra sektorer.

(15) Beslut nr 1639/2006/EG och 
förordning (EG) nr 680/2007 bör ändras i 
syfte att genomföra pilotfasen för 
Europa 2020-initiativet om 
projektobligationer. Syftet med pilotfasen 
är att stödja infrastrukturprojekt av 
gemensamt europeiskt intresse med 
kommersiell potential inom transport-, 
energi- och IKT-sektorerna. Efter 2013 kan 
initiativet, under förutsättning att 
utvärderingen blir positiv, även utvidgas 
till att omfatta andra sektorer.

Or. en

Motivering

Initiativet om projektobligationer bör av subsidiaritetsskäl endast omfatta projekt av 
gemensamt intresse.

Ändringsförslag 31
Maria Da Graça Carvalho

Förslag till förordning
Skäl 16
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(16) Med tanke på Europeiska 
investeringsbankens (EIB) mångåriga 
sakkunskap, att EIB är den institution som 
finansierar flest infrastrukturprojekt och 
dessutom är EU:s finansiella organ enligt 
fördraget, bör EIB delta tillsammans med 
kommissionen i genomförandet av 
pilotfasen. De exakta villkoren och 
bestämmelserna för samarbetet, inklusive 
riskdelning och EIB:s ersättning, bör 
fastställas i ett avtal mellan kommissionen 
och EIB.

(16) Med tanke på Europeiska 
investeringsbankens (EIB) mångåriga 
sakkunskap, att EIB är den institution som 
finansierar flest infrastrukturprojekt och 
dessutom är EU:s finansiella organ enligt 
fördraget, bör EIB delta tillsammans med 
kommissionen i genomförandet av 
pilotfasen. EIB bör också i allt större 
utsträckning användas för 
innovationsprojekt. De exakta villkoren 
och bestämmelserna för samarbetet, 
inklusive riskdelning och EIB:s ersättning, 
bör fastställas i ett avtal mellan 
kommissionen och EIB.

Or. en

Ändringsförslag 32
Edit Herczog

Förslag till förordning
Skäl 16

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(16) Med tanke på Europeiska 
investeringsbankens (EIB) mångåriga 
sakkunskap, att EIB är den institution som 
finansierar flest infrastrukturprojekt och 
dessutom är EU:s finansiella organ enligt 
fördraget, bör EIB delta tillsammans med 
kommissionen i genomförandet av 
pilotfasen. De exakta villkoren och 
bestämmelserna för samarbetet, inklusive 
riskdelning och EIB:s ersättning, bör 
fastställas i ett avtal mellan kommissionen 
och EIB.

(16) Med tanke på Europeiska 
investeringsbankens (EIB) mångåriga 
sakkunskap, att EIB är den institution som 
finansierar flest infrastrukturprojekt och 
dessutom är EU:s finansiella organ enligt 
fördraget, bör EIB delta tillsammans med 
kommissionen i genomförandet av 
pilotfasen. De exakta villkoren och 
bestämmelserna för samarbetet, inklusive 
riskdelning och EIB:s ersättning, bör 
fastställas i ett avtal mellan kommissionen 
och EIB och meddelas rådet och 
Europaparlamentet.

Or. en
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Ändringsförslag 33
Jürgen Creutzmann

Förslag till förordning
Skäl 16

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(16) Med tanke på Europeiska 
investeringsbankens (EIB) mångåriga 
sakkunskap, att EIB är den institution som 
finansierar flest infrastrukturprojekt och 
dessutom är EU:s finansiella organ enligt 
fördraget, bör EIB delta tillsammans med 
kommissionen i genomförandet av 
pilotfasen. De exakta villkoren och 
bestämmelserna för samarbetet, inklusive 
riskdelning och EIB:s ersättning, bör 
fastställas i ett avtal mellan kommissionen 
och EIB.

(16) Med tanke på Europeiska 
investeringsbankens (EIB) mångåriga 
sakkunskap, att EIB är den institution som 
finansierar flest infrastrukturprojekt och 
dessutom är EU:s finansiella organ enligt 
fördraget, bör EIB delta tillsammans med 
kommissionen i genomförandet av 
pilotfasen. De exakta villkoren och 
bestämmelserna för samarbetet, inklusive 
riskdelning och EIB:s ersättning, bör 
fastställas i ett avtal mellan kommissionen 
och EIB, vilket ska överlämnas till 
Europaparlamentet och rådet.

Or. en

Ändringsförslag 34
Edit Herczog

Förslag till förordning
Skäl 17

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(17) Pilotfasen för Europa 2020-initiativet 
om projektobligationer bör inledas som en 
förberedelse för den föreslagna fonden för 
ett sammankopplat Europa. Pilotfasen 
kommer på så sätt att bana väg för fondens 
finansiella riskdelningsinstrument.

(17) Pilotfasen för Europa 2020-initiativet 
om projektobligationer bör inledas som en 
förberedelse för den föreslagna fonden för 
ett sammankopplat Europa. Pilotfasen 
kommer på så sätt att bana väg för fondens 
finansiella riskdelningsinstrument.
Beslutet om förlängning av 
Europa 2020-initiativet om 
projektobligationer efter pilotfasens slut 
bör fattas efter att en grundlig 
utvärdering gjorts av pilotfasen.

Or. en
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Ändringsförslag 35
Claude Turmes
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Skäl 18

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(18) Stödansökningar, urval och 
genomförande av alla projekt ska ske enligt 
EU-lagstiftningen, särskilt bestämmelserna 
om statligt stöd, och ska undvika att skapa 
nya eller öka befintliga snedvridningar av 
marknaden.

(18) Stödansökningar, urval och 
genomförande av alla projekt ska vara i 
linje med unionens långsiktiga politiska 
mål och ske enligt EU-lagstiftningen, 
särskilt bestämmelserna om statligt stöd, 
transparens och naturskydd, och ska 
sträva efter att undvika att skapa nya eller 
öka befintliga snedvridningar av 
marknaden.

Or. en

Ändringsförslag 36
Krišjānis Kariņš

Förslag till förordning
Skäl 18

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(18) Stödansökningar, urval och 
genomförande av alla projekt ska ske 
enligt EU-lagstiftningen, särskilt 
bestämmelserna om statligt stöd, och ska 
undvika att skapa nya eller öka befintliga 
snedvridningar av marknaden.

(18) Stödansökningar, urval och 
genomförande av alla projekt bör ske på
lika villkor för alla projekt och enligt
EU-lagstiftningen, särskilt bestämmelserna 
om statligt stöd, och ska undvika att skapa 
nya eller öka befintliga snedvridningar av 
marknaden.

Or. lv

Ändringsförslag 37
Rolandas Paksas
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Förslag till förordning
Skäl 18a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(18a) Skuldkriterierna för offentlig-
privata partnerskapsprojekt bör vara 
desamma som för traditionella projekt, 
som inleds inom ramen för förfarandena 
för offentlig upphandling, för att 
garantera nödvändig budgettransparens, 
undvika ytterligare budgetrisker och 
garantera att berörda myndigheter kan 
välja fritt mellan offentlig-privata 
partnerskapsprojekt och traditionellt 
finansierade projekt. 

Or. lt

Ändringsförslag 38
Claude Turmes
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Skäl 19

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(19) Pilotfasen bör finansieras genom 
återanvändning av medel från budgetarna 
för åren 2012 och 2013, och tas från 
befintliga transport-, energi och 
telekommunikationsprogram. I detta syfte 
får högst 200 miljoner euro från 
TEN-T-budgeten, högst 20 miljoner euro 
från budgeten för ramprogrammet för 
konkurrenskraft och innovation (CIP) och 
högst 10 miljoner euro från 
TEN-E-budgeten återanvändas för detta 
initiativ. De tillgängliga budgetmedlen 
begränsar både initiativets omfattning och 
antalet projekt som kan stödjas.

(19) Pilotfasen bör finansieras genom 
återanvändning av medel från budgetarna 
för åren 2012 och 2013, och tas från 
befintliga transport-, energi och 
telekommunikationsprogram. I detta syfte 
får högst 200 miljoner euro från 
TEN-T-budgeten, högst 20 miljoner euro 
från budgeten för ramprogrammet för 
konkurrenskraft och innovation (CIP) och 
högst 10 miljoner euro från 
TEN-E-budgeten återanvändas för detta 
initiativ. De tillgängliga budgetmedlen 
begränsar både initiativets omfattning och 
antalet projekt som kan stödjas, och 
prioritet bör därför ges till de mer 
innovativa infrastrukturprojekten, där 
användning av ny och hållbar teknik 
skapar en högre riskprofil eller där 
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socioekonomiska fördelar i linje med 
Europa 2020-flaggskeppsinitiativen inte 
återspeglas i tillräckligt hög grad i 
projektinkomsterna.

Or. en

Ändringsförslag 39
Claude Turmes
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Skäl 20

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(20) Budgetmedlen ska begäras av EIB på 
grundval av ett urval projekt som EIB 
anser vara passande och genomförbara. 
Alla ansökningar ska inlämnas senast 
31 december 2013. Storskaliga 
infrastrukturprojekt är komplexa, och det 
faktiska godkännandet av ett projekt får 
därför ske ett annat datum, men senast den 
31 december 2014.

(20) Budgetmedlen ska begäras av EIB på 
grundval av ett urval projekt som EIB 
anser vara passande och genomförbara, 
samt i linje med unionens långsiktiga 
politiska mål. Alla ansökningar ska 
inlämnas senast 31 december 2013. 
Storskaliga infrastrukturprojekt är 
komplexa, och det faktiska godkännandet 
av ett projekt får därför ske ett annat 
datum, men senast den 31 december 2014.

Or. en

Ändringsförslag 40
Krišjānis Kariņš

Förslag till förordning
Skäl 21

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(21) För att de åtgärder som fastställs i 
denna förordning ska vara effektiva bör 
förordningen träda i kraft dagen efter det 
att den offentliggörs.

(Berör inte den svenska versionen.)

Or. lv
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Ändringsförslag 41
Claude Turmes
on behalf of the Verts/ALE Group

Förslag till förordning
Artikel 1 – punkt 1 – led 2 – led a
Beslut nr 1639/2006/EG
Artikel 31 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Projekten ska vara inriktade på 
främjande av innovation, tekniköverföring 
och spridning av ny teknik som är mogen 
att introduceras på marknaden.

2. Projekten ska vara inriktade på 
främjande av innovation, tekniköverföring 
och spridning av ny teknik som är mogen 
att introduceras på marknaden, varvid 
integrering av förnybar energi och 
miljömässigt hållbara transporter ska 
prioriteras.

Or. en

Ändringsförslag 42
Jürgen Creutzmann

Förslag till förordning
Artikel 1 – punkt 1 – led 2 – led b
Beslut nr 1639/2006/EG
Artikel 31 – punkt 2a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. De ska ha formen av ett lån eller en 
garanti som har beviljats av EIB för 
finansiering av projekt på IKT- och 
bredbandsområdet.

2a. De ska ha formen av ett lån eller en 
garanti som har beviljats av EIB för 
finansiering av projekt av gemensamt 
europeiskt intresse på IKT- och 
bredbandsområdet.

Or. en

Motivering

Av subsidiaritetsskäl bör endast projekt av gemensamt intresse omfattas.
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Ändringsförslag 43
Jürgen Creutzmann

Förslag till förordning
Artikel 1 – punkt 1 – led 2 – led b
Beslut nr 1639/2006/EG
Artikel 31 – punkt 2c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2c. Närmare villkor och bestämmelser för 
genomförandet av riskdelningsinstrumentet 
för projektobligationer, inklusive 
övervakning och kontroll, ska fastställas i 
ett delegeringsavtal mellan kommissionen 
och EIB.

2c. Närmare villkor och bestämmelser för 
genomförandet av riskdelningsinstrumentet 
för projektobligationer, inklusive 
övervakning och kontroll, ska fastställas i 
ett delegeringsavtal mellan kommissionen 
och EIB, vilket ska överlämnas till 
Europaparlamentet och rådet.

Or. en

Ändringsförslag 44
Silvia-Adriana Ţicău

Förslag till förordning
Artikel 1 – punkt 1 – led 2 – led b
Beslut 1639/2006/EG
Artikel 31 – punkt 2da (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2da. Kommissionen ska varje år lämna en 
rapport till Europaparlamentet vilken ska 
innehålla en uppdelning per projekt av de 
belopp som avses i punkt 2d. Rapporten 
ska också innehålla information om 
resultatet avseende 
riskdelningsinstrumentet för 
projektobligationer samt 
rekommendationer om hur dess 
effektivitet kan förbättras.

Or. ro
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Ändringsförslag 45
Jürgen Creutzmann

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 1 – led 3 – led b
Förordning (EG) nr 680/2007
Artikel 6 – punkt 1 – led g

Kommissionens förslag Ändringsförslag

g) Finansiellt bidrag för reserver och 
kapitaltilldelning gällande de garantier som 
ska utfärdas av EIB ur dess egna medel 
inom ramen för riskdelningsinstrumentet 
för projektobligationer på området för 
TEN-T och TEN-E. Unionens 
riskexponering när det gäller 
riskdelningsinstrumentet för 
projektobligationer, inklusive 
förvaltningsarvoden och andra 
stödberättigande kostnader, ska vara strikt 
begränsad till det belopp som utgör 
unionens bidrag till 
riskdelningsinstrumentet för 
projektobligationer och det ska inte 
föreligga någon ytterligare 
betalningsskyldighet för Europeiska 
unionens allmänna budget. Den risk som är 
förbunden med alla operationer ska bäras 
av EIB. Närmare villkor och bestämmelser 
för genomförandet av 
riskdelningsinstrumentet för 
projektobligationer, inklusive övervakning 
och kontroll, ska fastställas i ett 
delegeringsavtal mellan kommissionen och 
EIB. Under åren 2012 och 2013 får ett 
belopp på högst 210 miljoner euro, av 
vilket högst 200 miljoner euro får anslås 
för transportprojekt och högst 
10 miljoner euro får anslås för 
energiprojekt, återanvändas för 
riskdelningsinstrumentet för 
projektobligationer i enlighet med det 
förfarande som avses i artikel 15.2 från 
budgetposterna för TEN-T (LGTT) 
respektive TEN-E. 
Riskdelningsinstrumentet för 
projektobligationer får återanvända 

g) Finansiellt bidrag för reserver och 
kapitaltilldelning gällande de garantier som 
ska utfärdas av EIB ur dess egna medel 
inom ramen för riskdelningsinstrumentet 
för projektobligationer på området för 
TEN-T och TEN-E. Unionens 
riskexponering när det gäller 
riskdelningsinstrumentet för 
projektobligationer, inklusive 
förvaltningsarvoden och andra 
stödberättigande kostnader, ska vara strikt 
begränsad till det belopp som utgör 
unionens bidrag till 
riskdelningsinstrumentet för 
projektobligationer och det ska inte 
föreligga någon ytterligare 
betalningsskyldighet för Europeiska 
unionens allmänna budget. Den risk som är 
förbunden med alla operationer ska bäras 
av EIB. Närmare villkor och bestämmelser 
för genomförandet av 
riskdelningsinstrumentet för 
projektobligationer, inklusive övervakning 
och kontroll, ska fastställas i ett 
delegeringsavtal mellan kommissionen och 
EIB, vilket ska överlämnas till 
Europaparlamentet och rådet. Under åren 
2012 och 2013 får ett belopp på högst 
210 miljoner euro, av vilket högst 
200 miljoner euro får anslås för 
transportprojekt och högst 10 miljoner euro 
får anslås för energiprojekt, återanvändas 
för riskdelningsinstrumentet för 
projektobligationer i enlighet med det 
förfarande som avses i artikel 15.2 från 
budgetposterna för TEN-T (LGTT) 
respektive TEN-E. 
Riskdelningsinstrumentet för 



AM\893954SV.doc 17/17 PE483.729v01-00

SV

eventuella inkomster som genererats under 
investeringsperioden till nya lån och 
garantier.

projektobligationer får återanvända 
eventuella inkomster som genererats under 
investeringsperioden till nya lån och 
garantier.

Or. en

Ändringsförslag 46
Jürgen Creutzmann

Förslag till förordning
Artikel 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Kommissionen ska i samarbete med 
EIB utvärdera pilotfasen och, efter 
samråd med de aktörer som deltar i 
projekt i pilotfasen, rapportera till 
Europaparlamentet och rådet senast den 
31 december 2013.

Or. en


