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Ändringsförslag 1
Peter Skinner

Förslag till yttrande
Punkt 1

Förslag till yttrande Ändringsförslag

1. Europaparlamentet påpekar att 
mångfalden bland de finansiella 
instrumenten och de europeiska 
samfinansieringsprogrammen är en aspekt 
som skapar förvirring och osäkerhet hos de 
offentliga och privata parter som vill 
utnyttja dem. Parlamentet efterlyser därför 
rationalisering och samordning av dessa i 
syfte att främja en effektiv användning 
inom en enhetlig och samstämmig ram, där 
strukturfonderna ingår.

1. Europaparlamentet påpekar att 
mångfalden bland de finansiella 
instrumenten och de europeiska 
samfinansieringsprogrammen är en aspekt 
som skapar förvirring och osäkerhet hos de 
offentliga och privata parter som vill 
utnyttja dem. Parlamentet efterlyser en 
översyn för att fastställa den bästa formen 
för utbetalning till den sökande i syfte att 
främja en effektiv användning av dessa
instrument och strukturfonder inom en 
enhetlig och samstämmig ram.

Or. en

Ändringsförslag 2
Claude Turmes
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till yttrande
Punkt 1

Förslag till yttrande Ändringsförslag

1. Europaparlamentet påpekar att 
mångfalden bland de finansiella 
instrumenten och de europeiska 
samfinansieringsprogrammen är en aspekt 
som skapar förvirring och osäkerhet hos de 
offentliga och privata parter som vill 
utnyttja dem. Parlamentet efterlyser därför 
rationalisering och samordning av dessa i 
syfte att främja en effektiv användning 
inom en enhetlig och samstämmig ram, där 

1. Europaparlamentet påpekar att 
mångfalden bland de finansiella 
instrumenten och de europeiska 
samfinansieringsprogrammen är en aspekt 
som skapar förvirring och osäkerhet hos de 
offentliga och privata parter som vill 
utnyttja dem. Parlamentet efterlyser därför 
rationalisering och samordning av dessa i 
syfte att främja en effektiv användning 
inom en enhetlig och samstämmig ram, där 
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strukturfonderna ingår. strukturfonderna ingår. Parlamentet 
välkomnar i detta hänseende 
kommissionens förslag om tvärpolitisk 
gruppering av instrument, som Fonden 
för ett sammanlänkat Europa, för att 
skapa ett gemensamt instrument och 
utnyttja sektorsövergripande synergier. 
Parlamentet uppmanar kommissionen att 
se till sektorsövergripande projekt, som 
smarta energinät, prioriteras och att 
särskilda medel allokeras för att till fullo 
kunna dra nytta av ett 
sektorsövergripande finansiellt 
instrument.

Or. en

Ändringsförslag 3
Claude Turmes
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till yttrande
Punkt 1a (ny)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

1a. Europaparlamentet stödjer fullt ut 
kommissionens bedömning att innovativa 
finansiella instrument kan bidra till en 
ekonomi och ett samhälle som är 
klimattåliga genom att man kanaliserar 
investeringar för förbättrad 
energieffektivitet, förnybara energikällor 
och relaterad infrastruktur.

Or. en

Ändringsförslag 4
Antonio Cancian

Förslag till yttrande
Punkt 2
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Förslag till yttrande Ändringsförslag

2. Europaparlamentet påpekar att vissa 
finansiella instrument som redan används 
inom energisektorn, till exempel 
Europeiska fonden för energieffektivitet 
och Margueritefonden, uppvisar lägre 
resultat än väntat. Parlamentet noterar att 
Margueritefonden faktiskt bara har 
finansierat ett mycket begränsat antal 
projekt och att Europeiska fonden för 
energieffektivitet erbjuder dem som 
önskar att utnyttja den 
finansieringsvillkor som liknar, eller till 
och med är sämre än, de villkor som den 
vanliga marknaden kan erbjuda. 
Parlamentet anser därför att man vid 
inrättandet av framtida 
finansieringsinstrument bör dra lärdom av
dessa inte helt positiva fakta.

2. Europaparlamentet noterar att 
Margueritefonden bara har finansierat ett 
mycket begränsat antal projekt. 
Parlamentet uppmanar kommissionen att 
arbeta för att förbättra fondens 
effektivitet. Parlamentet anser att man vid 
inrättandet av framtida 
finansieringsinstrument bör dra lärdom av
denna inte helt positiva erfarenhet för att 
om möjligt kunna effektivisera de 
finansiella instrumenten.

Or. it

Ändringsförslag 5
Peter Skinner

Förslag till yttrande
Punkt 2

Förslag till yttrande Ändringsförslag

2. Europaparlamentet påpekar att vissa 
finansiella instrument som redan används 
inom energisektorn, till exempel 
Europeiska fonden för energieffektivitet 
och Margueritefonden, uppvisar lägre 
resultat än väntat. Parlamentet noterar att 
Margueritefonden faktiskt bara har 
finansierat ett mycket begränsat antal 
projekt och att Europeiska fonden för 
energieffektivitet erbjuder dem som 
önskar att utnyttja den 
finansieringsvillkor som liknar, eller till 
och med är sämre än, de villkor som den 
vanliga marknaden kan erbjuda. 

2. Europaparlamentet påpekar att vissa 
finansiella instrument som redan används 
inom energisektorn, till exempel 
Europeiska fonden för energieffektivitet 
och Margueritefonden, har haft begränsad 
framgång med hänsyn till antal projekt 
som har fått stöd. Parlamentet anser att 
man vid inrättandet av framtida 
finansieringsinstrument bör beakta detta i 
bedömningen av hur målet för denna typ 
av finansiering kan utvidgas. 



PE489.620v01-00 6/23 AM\902943SV.doc

SV

Parlamentet anser därför att man vid 
inrättandet av framtida 
finansieringsinstrument bör dra lärdom av 
dessa inte helt positiva fakta.

Or. en

Ändringsförslag 6
Claude Turmes
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till yttrande
Punkt 2

Förslag till yttrande Ändringsförslag

2. Europaparlamentet påpekar att vissa 
finansiella instrument som redan används 
inom energisektorn, till exempel 
Europeiska fonden för energieffektivitet 
och Margueritefonden, uppvisar lägre
resultat än väntat. Parlamentet noterar att 
Margueritefonden faktiskt bara har 
finansierat ett mycket begränsat antal 
projekt och att Europeiska fonden för 
energieffektivitet erbjuder dem som önskar 
att utnyttja den finansieringsvillkor som 
liknar, eller till och med är sämre än, de 
villkor som den vanliga marknaden kan 
erbjuda. Parlamentet anser därför att man 
vid inrättandet av framtida
finansieringsinstrument bör dra lärdom av 
dessa inte helt positiva fakta.

2. Europaparlamentet påpekar att vissa 
finansiella instrument som redan används 
inom energisektorn, till exempel 
Europeiska fonden för energieffektivitet 
och Margueritefonden, uppvisar lägre 
resultat än väntat. Parlamentet noterar att 
Margueritefonden faktiskt bara har 
finansierat ett mycket begränsat antal 
projekt och att Europeiska fonden för 
energieffektivitet erbjuder dem som önskar 
att utnyttja den finansieringsvillkor som 
liknar, eller till och med är sämre än, de 
villkor som den vanliga marknaden kan 
erbjuda. Parlamentet anser därför att dessa
finansieringsinstrument bör antas för att 
verkligen bli attraktiva.

Or. en

Ändringsförslag 7
Bendt Bendtsen

Förslag till yttrande
Punkt 2
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Förslag till yttrande Ändringsförslag

2. Europaparlamentet påpekar att vissa 
finansiella instrument som redan används 
inom energisektorn, till exempel 
Europeiska fonden för energieffektivitet 
och Margueritefonden, uppvisar lägre 
resultat än väntat. Parlamentet noterar att 
Margueritefonden faktiskt bara har 
finansierat ett mycket begränsat antal 
projekt och att Europeiska fonden för 
energieffektivitet erbjuder dem som önskar 
att utnyttja den finansieringsvillkor som 
liknar, eller till och med är sämre än, de 
villkor som den vanliga marknaden kan 
erbjuda. Parlamentet anser därför att man 
vid inrättandet av framtida 
finansieringsinstrument bör dra lärdom 
av dessa inte helt positiva fakta.

2. Europaparlamentet påpekar att vissa 
finansiella instrument som redan används 
inom energisektorn, till exempel 
Europeiska fonden för energieffektivitet 
och Margueritefonden, uppvisar lägre 
resultat än väntat. Parlamentet noterar att 
Margueritefonden faktiskt bara har 
finansierat ett mycket begränsat antal 
projekt och att Europeiska fonden för 
energieffektivitet erbjuder dem som önskar 
att utnyttja den finansieringsvillkor som 
liknar, eller till och med är sämre än, de 
villkor som den vanliga marknaden kan 
erbjuda. Parlamentet anser därför att
ytterligare medel bör tilldelas fonderna så 
att de blir tillgängliga för fler mottagare 
och så att slutprodukten blir mer 
konkurrenskraftig.

Or. en

Ändringsförslag 8
Antonio Cancian

Förslag till yttrande
Punkt 3

Förslag till yttrande Ändringsförslag

3. Europaparlamentet beklagar att 
kommissionen betraktar Europeiska 
fonden för energieffektivitet som ett 
bidrag, trots att den är ett finansiellt 
instrument, och därmed oförenlig med 
utnyttjandet av strukturfonder. 
Parlamentet understryker därför att det är 
nödvändigt att se till att framtida 
finansiella instrument är förenliga med 
strukturfonderna och EU:s andra 
tillgängliga instrument.

3. Europaparlamentet noterar att
Europeiska fonden för energieffektivitet 
erbjuder dem som önskar ta del av den, 
finansieringsvillkor som liknar, eller till 
och med är sämre än, dem som den 
vanliga marknaden kan erbjuda. 
Parlamentet beklagar att kommissionen 
betraktar fonden som ett bidrag, trots att 
den är ett finansiellt instrument, och 
därmed oförenlig med utnyttjandet av 
strukturfonder. Parlamentet understryker 
därför att det är nödvändigt att se till att 
framtida finansiella instrument är förenliga 
med strukturfonderna och EU:s andra 
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tillgängliga instrument.

Or. it

Ändringsförslag 9
Claude Turmes
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till yttrande
Punkt 3

Förslag till yttrande Ändringsförslag

3. Europaparlamentet beklagar att 
kommissionen betraktar Europeiska fonden 
för energieffektivitet som ett bidrag, trots 
att den är ett finansiellt instrument, och 
därmed oförenlig med utnyttjandet av 
strukturfonder. Parlamentet understryker 
därför att det är nödvändigt att se till att 
framtida finansiella instrument är
förenliga med strukturfonderna och EU:s 
andra tillgängliga instrument.

3. Europaparlamentet beklagar att 
kommissionen betraktar Europeiska fonden 
för energieffektivitet som ett bidrag, trots 
att den är ett finansiellt instrument, och 
därmed oförenlig med utnyttjandet av 
strukturfonder. Parlamentet understryker 
därför att det är nödvändigt att i framtiden
se till att denna fond blir en fond som 
automatiskt förnyas och som erbjuder 
verkliga möjligheter för direkta eller 
indirekta investeringar, via finansinstitut, 
i småskaliga projekt som rör 
energieffektivitet och förnybar energi och 
att den blir förenlig med strukturfonderna 
och EU:s andra tillgängliga instrument.

Or. en

Ändringsförslag 10
Evžen Tošenovský

Förslag till yttrande
Punkt 3

Förslag till yttrande Ändringsförslag

3. Europaparlamentet beklagar att 
kommissionen betraktar Europeiska fonden 
för energieffektivitet som ett bidrag, trots 
att den är ett finansiellt instrument, och 

3. Europaparlamentet beklagar att 
kommissionen betraktar Europeiska fonden 
för energieffektivitet som ett bidrag, trots 
att den är ett finansiellt instrument, och 
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därmed oförenlig med utnyttjandet av 
strukturfonder. Parlamentet understryker 
därför att det är nödvändigt att se till att 
framtida finansiella instrument är 
förenliga med strukturfonderna och EU:s 
andra tillgängliga instrument.

därmed oförenlig med utnyttjandet av 
strukturfonder.

Or. en

Ändringsförslag 11
Bendt Bendtsen

Förslag till yttrande
Punkt 3a (ny)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

3a. Europaparlamentet noterar att 
välfungerande finansiella instrument 
inom området för energieffektivitet 
kommer att ge snabba resultat när det 
gäller nya arbetstillfällen, eftersom de inte 
kräver lika mycket byråkrati som vissa 
infrastrukturprojekt inom transport- och 
energisektorn.

Or. en

Ändringsförslag 12
Marian-Jean Marinescu

Förslag till yttrande
Punkt 3a (ny)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

3a. Europaparlamentet betonar att 
inkomsterna från alla typer av innovativ 
EU-samordnad beskattning som rör 
klimatförändringar bör öronmärkas för 
finansiering av FoU och åtgärder som 
syftar till att minska koldioxidutsläppen 
genom att stimulera energieffektivitet och 
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förbättra energiinfrastrukturen i EU.

Or. en

Ändringsförslag 13
Silvia-Adriana Ţicău

Förslag till yttrande
Punkt 3a (ny)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

3a. Inför genomförandet av EU:s 
politiska mål, framför allt när det gäller 
ökad energieffektivitet, ber 
Europaparlamentet kommissionen att 
utarbeta och offentliggöra 
rekommendationer och riktlinjer för EU:s 
fonder och innovativa finansiella 
instrument inom ramen för ökad 
energieffektivitet.

Or. ro

Ändringsförslag 14
Evžen Tošenovský

Förslag till yttrande
Punkt 4

Förslag till yttrande Ändringsförslag

4. Europaparlamentet gläds åt den 
uppmärksamhet som har riktats till stödet 
för små och medelstora företag genom 
instrument för deltagande för kapital och 
lån genom programmen COSME och 
Horisont 2020. Parlamentet anser dock att 
man bör överväga möjligheten att höja 
taket för lånegarantin (Loan Guarantee 
Facility) inom COSME (150 000 euro), 
för att kunna göra en mer exakt 
utvärdering av de europeiska små och 
medelstora företagens verkliga behov av 

4. Europaparlamentet gläds åt den 
uppmärksamhet som har riktats till stödet 
för små och medelstora företag genom 
instrument för deltagande för kapital och 
lån genom programmen COSME och 
Horisont 2020.
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lån.

Or. en

Ändringsförslag 15
Bendt Bendtsen

Förslag till yttrande
Punkt 4

Förslag till yttrande Ändringsförslag

4. Europaparlamentet gläds åt den 
uppmärksamhet som har riktats till stödet 
för små och medelstora företag genom 
instrument för deltagande för kapital och 
lån genom programmen COSME och 
Horisont 2020. Parlamentet anser dock att 
man bör överväga möjligheten att höja 
taket för lånegarantin (Loan Guarantee 
Facility) inom COSME (150 000 euro), för 
att kunna göra en mer exakt utvärdering av 
de europeiska små och medelstora 
företagens verkliga behov av lån.

4. Europaparlamentet gläds åt den 
uppmärksamhet som har riktats till stödet 
för små och medelstora företag genom 
instrument för deltagande för kapital och 
lån genom programmen COSME och 
Horisont 2020. Parlamentet anser dock att 
man bör överväga möjligheten att höja 
taket för lånegarantin (Loan Guarantee 
Facility) inom COSME (150 000 euro), för 
att kunna göra en mer exakt utvärdering av 
de europeiska små och medelstora 
företagens verkliga behov av lån. 
Parlamentet anser att en höjning av 
tröskeln inte bör ske på bekostnad av 
antalet små och medelstora företag som 
utnyttjar garantin och efterlyser därför en 
höjning för lånegarantin.

Or. en

Ändringsförslag 16
Peter Skinner

Förslag till yttrande
Punkt 4

Förslag till yttrande Ändringsförslag

4. Europaparlamentet gläds åt den
uppmärksamhet som har riktats till stödet 
för små och medelstora företag genom 
instrument för deltagande för kapital och 

4. Europaparlamentet anser att mer
uppmärksamhet bör riktas till stödet för 
små och medelstora företag genom 
instrument för deltagande för kapital och 
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lån genom programmen COSME och 
Horisont 2020. Parlamentet anser dock att 
man bör överväga möjligheten att höja 
taket för lånegarantin (Loan Guarantee 
Facility) inom COSME (150 000 euro), för 
att kunna göra en mer exakt utvärdering av 
de europeiska små och medelstora 
företagens verkliga behov av lån.

lån genom programmen COSME och 
Horisont 2020. Parlamentet anser dock att 
man bör överväga möjligheten att höja 
taket för lånegarantin (Loan Guarantee 
Facility) inom COSME (150 000 euro), för 
att kunna göra en mer exakt utvärdering av 
de europeiska små och medelstora 
företagens verkliga behov av lån.

Or. en

Ändringsförslag 17
Claude Turmes
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till yttrande
Punkt 4

Förslag till yttrande Ändringsförslag

4. Europaparlamentet gläds åt den 
uppmärksamhet som har riktats till stödet 
för små och medelstora företag genom 
instrument för deltagande för kapital och 
lån genom programmen COSME och
Horisont 2020. Parlamentet anser dock att 
man bör överväga möjligheten att höja 
taket för lånegarantin (Loan Guarantee 
Facility) inom COSME (150 000 euro), för 
att kunna göra en mer exakt utvärdering av 
de europeiska små och medelstora 
företagens verkliga behov av lån.

4. Europaparlamentet gläds åt den 
uppmärksamhet som har riktats till stödet 
för små och medelstora företag genom 
instrument för deltagande för kapital och 
lån genom programmen COSME och 
Horisont 2020. Parlamentet anser dock att 
man bör överväga möjligheten att höja 
taket för lånegarantin (Loan Guarantee 
Facility) inom COSME (150 000 euro), för 
att kunna göra en mer exakt utvärdering av 
de europeiska små och medelstora 
företagens verkliga behov av lån, såväl 
som att öka den planerade stödnivån inom 
fonden.

Or. en

Ändringsförslag 18
Bendt Bendtsen

Förslag till yttrande
Punkt 4a (ny)
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Förslag till yttrande Ändringsförslag

4a. Europaparlamentet anser att 
kommissionen bör undersöka sätt att 
förbättra den europeiska marknaden för 
sekundärt eget kapital, särskilt 
mezzaninfinansiering. Parlamentet 
rekommenderar att kommissionen 
undersöker hur kan 
Europeiska investeringsfondens 
mezzaninfond för tillväxt kan förstärkas 
och hur nya mezzaninprodukter, till 
exempel en garanti för mezzaninlån ska 
hanteras. Parlamentet rekommenderar 
vidare att data och analyser som rör de 
finansiella instrumenten bör 
tillhandahållas för att minska hindren för 
finansiella förmedlare som kan vilja 
upptäcka lånemarknaden för 
mezzaninkapital i EU.

Or. en

Ändringsförslag 19
Claude Turmes
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till yttrande
Punkt 5

Förslag till yttrande Ändringsförslag

5. Europaparlamentet välkomnar de 
åtgärder som vidtas för beviljande av 
garantier till initiativtagare i syfte att 
underlätta deras tillgång till lån, i enlighet 
med det system som har föreslagits inom 
finansieringsinstrumentet för riskdelning.

5. Europaparlamentet välkomnar de 
åtgärder som vidtas för beviljande av 
garantier till initiativtagare i syfte att 
underlätta deras tillgång till lån, i enlighet 
med det system som har föreslagits inom 
finansieringsinstrumentet för riskdelning. 
Parlamentet stöder tilldelningen av en 
stor mängd andelar av 
Horisont 2020-fonden till små och 
medelstora företag, som tilldelas genom 
en fond för forskning och innovation, i 
enlighet med granskningen som har gjorts 
av experterna för finansieringsinstrument 
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för riskdelning.

Or. en

Ändringsförslag 20
Peter Skinner

Förslag till yttrande
Punkt 6

Förslag till yttrande Ändringsförslag

6. Europaparlamentet stöder de insatser 
som har gjorts för att främja forskning och 
innovation i små och medelstora företag 
inom Horisont 2020-programmet. 
Parlamentet framhåller också att 
finansiering genom riskkapital inte är det 
enda sättet att uppnå detta mål. 
Parlamentet uppmanar därför 
kommissionen och de andra 
intressenterna att utvärdera de möjliga 
följderna med ett tilldelningssystem för 
kontrakt till små och medelstora företag 
för sådan teknisk utveckling som 
EU-institutionerna är intresserade av, så 
att de europeiska medlen finansierar 
utvecklingen av teknik som är användbar 
för institutionerna.

6. Europaparlamentet stöder de insatser 
som har gjorts för att främja forskning och 
innovation i små och medelstora företag 
inom Horisont 2020-programmet. 
Parlamentet framhåller också att 
finansiering genom riskkapital inte är det 
enda sättet att uppnå detta mål. Med tanke 
på handlingsplanen för riskkapital 
[SEC(1998)552] anser dock parlamentet 
att kommissionens mål bör vara att 
uppmuntra denna finansieringsform. 
Parlamentet anser också att en återgång 
till öronmärkning av finansiering från 
och tillgång på riskkapital bör övervägas.

Or. en

Ändringsförslag 21
Claude Turmes
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till yttrande
Punkt 6

Förslag till yttrande Ändringsförslag

6. Europaparlamentet stöder de insatser 
som har gjorts för att främja forskning och 

6. Europaparlamentet stöder de insatser 
som har gjorts för att främja forskning och 
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innovation i små och medelstora företag 
inom Horisont 2020-programmet. 
Parlamentet framhåller också att 
finansiering genom riskkapital inte är det 
enda sättet att uppnå detta mål. Parlamentet 
uppmanar därför kommissionen och de 
andra intressenterna att utvärdera de 
möjliga följderna med ett 
tilldelningssystem för kontrakt till små och 
medelstora företag för sådan teknisk 
utveckling som EU-institutionerna är 
intresserade av, så att de europeiska 
medlen finansierar utvecklingen av teknik 
som är användbar för institutionerna.

innovation i små och medelstora företag 
inom Horisont 2020-programmet. 
Parlamentet framhåller också att 
finansiering genom riskkapital inte är det 
enda sättet att uppnå detta mål. Parlamentet 
uppmanar därför kommissionen och de 
andra intressenterna att utvärdera de 
möjliga följderna med ett 
tilldelningssystem för kontrakt till små och 
medelstora företag för sådan öppen teknisk 
utveckling som institutionerna i EU och 
medlemsstaterna är intresserade av, så att 
de europeiska medlen finansierar 
utvecklingen av teknik som är användbar 
för institutionerna och som kan utvecklas 
till att få andra användningsområden och 
generera innovation. Parlamentet stödjer 
därför allokeringen av en stor del av 
Horisont 2020-medlen till genomförandet 
av det nya instrumentet för små och 
medelstora företag.

Or. en

Ändringsförslag 22
Marian-Jean Marinescu

Förslag till yttrande
Punkt 6a (ny)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

6a. Europaparlamentet anser att 
innovativa finansiella instrument bör 
användas för att stödja offentlig-privata 
partnerskap och bör övervägas som ett 
alternativ till enbart offentliga utgifter 
som ett sätt att lyfta fram fonder och 
belysa marknadsmisslyckandet.

Or. en

Ändringsförslag 23
Peter Skinner
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Förslag till yttrande
Punkt 7

Förslag till yttrande Ändringsförslag

7. Europaparlamentet betonar att dessa 
finansiella instrument måste användas för 
att genomföra de projekt som anses 
nödvändiga för att kunna uppnå målen i 
Europeiska unionens strategi för en smart 
och hållbar tillväxt för alla. Parlamentet 
uppmanar därför kommissionen och 
särskilt Europeiska investeringsbanken, 
men även alla de andra organ som är 
direkt eller indirekt inblandade, att 
särskilt i början stödja initiativtagarna till 
dessa projekt mycket mer aktivt.

7. Europaparlamentet betonar att dessa 
finansiella instrument måste användas för 
att genomföra de projekt som anses 
nödvändiga för att kunna uppnå målen i 
Europeiska unionens strategi för en smart 
och hållbar tillväxt för alla. Parlamentet 
uppmanar därför kommissionen och 
särskilt Europeiska investeringsbanken att 
främja dessa projekt genom hela 
genomförandefasen och att kontinuerligt 
göra utvärderingar för att se till att 
medlen används på ett effektivt sätt.

Or. en

Ändringsförslag 24
Claude Turmes
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till yttrande
Punkt 7

Förslag till yttrande Ändringsförslag

7. Europaparlamentet betonar att dessa 
finansiella instrument måste användas för 
att genomföra de projekt som anses 
nödvändiga för att kunna uppnå målen i 
Europeiska unionens strategi för en smart 
och hållbar tillväxt för alla. Parlamentet 
uppmanar därför kommissionen och 
särskilt Europeiska investeringsbanken, 
men även alla de andra organ som är direkt 
eller indirekt inblandade, att särskilt i 
början stödja initiativtagarna till dessa 
projekt mycket mer aktivt.

7. Europaparlamentet betonar att dessa 
finansiella instrument måste användas för 
att genomföra de projekt som anses 
nödvändiga för att kunna uppnå målen i 
Europeiska unionens strategi för en smart 
och hållbar tillväxt för alla som bygger på 
gemensamma ansträngningar och 
kollektivt deltagande. Parlamentet 
uppmanar därför kommissionen och 
särskilt Europeiska investeringsbanken, 
men även alla de andra organ som är direkt 
eller indirekt inblandade, att särskilt i 
början stödja initiativtagarna till dessa 
projekt mycket mer aktivt.
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Or. en

Ändringsförslag 25
Antonio Cancian

Förslag till yttrande
Punkt 7

Förslag till yttrande Ändringsförslag

7. Europaparlamentet betonar att dessa 
finansiella instrument måste användas för 
att genomföra de projekt som anses 
nödvändiga för att kunna uppnå målen i 
Europeiska unionens strategi för en smart 
och hållbar tillväxt för alla. Parlamentet 
uppmanar därför kommissionen och 
särskilt Europeiska investeringsbanken, 
men även alla de andra organ som är direkt 
eller indirekt inblandade, att särskilt i 
början stödja initiativtagarna för dessa 
projekt mycket mer aktivt.

7. Europaparlamentet betonar att dessa 
finansiella instrument måste användas för 
att genomföra de projekt som anses 
nödvändiga för att kunna uppnå målen i 
Europeiska unionens strategi för en smart 
och hållbar tillväxt för alla. Parlamentet 
uppmanar därför kommissionen och 
särskilt Europeiska investeringsbanken, 
men även alla de andra organ som är direkt 
eller indirekt inblandade, att särskilt i 
början stödja initiativtagarna för dessa 
projekt mycket mer aktivt. I detta 
hänseende måste framgångsrika 
erfarenheter som dem från 
Elenainstrumentet lyftas fram.

Or. it

Ändringsförslag 26
Claude Turmes
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till yttrande
Punkt 8a (ny)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

8a. Europaparlamentet noterar dock att 
offentlig-privata partnerskap i många fall 
saknar transparens, då det ofta går 
alldeles för lång tid mellan den offentliga 
investeringen och resultatet av hur väl 
investeringen föll ut. Parlamentet 
efterlyser bättre metoder för en 
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kontinuerlig, transparent utvärdering av 
användningen av offentliga medel i 
offentlig-privata partnerskap på ett sätt 
som tillåter granskning, framför allt av 
det offentliga instans som finansierar 
projekt samt andra tredje parter, som till 
exempel forskare.

Or. en

Ändringsförslag 27
Antonio Cancian

Förslag till yttrande
Punkt 9

Förslag till yttrande Ändringsförslag

9. Europaparlamentet ser fram emot den 
positiva effekt på Europas ekonomi som 
följer av en mer strategisk användning av 
de finansiella instrumenten, men anser att 
användningen tyvärr kommer att begränsas 
till kort- eller medelsiktiga projekt. 
Parlamentet befarar att investeringar i 
projekt som är nödvändiga för att uppnå 
målen i Europeiska unionens strategi för en 
smart och hållbar tillväxt för alla inte 
kommer att kunna genomföras eftersom 
investerarna anser att de är för riskfyllda på 
grund av bristen på offentliga medel. 

9. Europaparlamentet ser fram emot den 
positiva effekt på Europas ekonomi som 
följer av en mer strategisk användning av 
de finansiella instrumenten, men anser att 
användningen tyvärr kommer att begränsas 
till kort- eller medelsiktiga projekt. 
Parlamentet befarar att investeringar i 
projekt som är nödvändiga för att uppnå 
målen i Europeiska unionens strategi för en 
smart och hållbar tillväxt för alla inte 
kommer att kunna genomföras eftersom 
investerarna anser att de är för riskfyllda på 
grund av bristen på offentliga medel. 
Europaparlamentet betonar därför den 
katalysatorroll för privat kapital som de 
finansiella instrumenten kan spela, 
genom inrättandet av 
riskdelningsinstrument och minskningen 
av investerarnas oro för riskerna.

Or. it

Ändringsförslag 28
Claude Turmes
för Verts/ALE-gruppen
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Förslag till yttrande
Punkt 9

Förslag till yttrande Ändringsförslag

9. Europaparlamentet ser fram emot den 
positiva effekt på Europas ekonomi som 
följer av en mer strategisk användning av 
de finansiella instrumenten, men anser att 
användningen tyvärr kommer att begränsas 
till kort- eller medelsiktiga projekt. 
Parlamentet befarar att investeringar i 
projekt som är nödvändiga för att uppnå 
målen i Europeiska unionens strategi för en 
smart och hållbar tillväxt för alla inte 
kommer att kunna genomföras eftersom 
investerarna anser att de är för riskfyllda på 
grund av bristen på offentliga medel.

9. Europaparlamentet ser fram emot den 
positiva effekt på Europas ekonomi som 
följer av en mer strategisk användning av 
de finansiella instrumenten, men anser att 
användningen tyvärr kommer att begränsas 
till kort- eller medelsiktiga projekt. 
Parlamentet befarar att investeringar i 
projekt som är nödvändiga för att uppnå 
målen i Europeiska unionens långsiktiga 
strategi för en smart och hållbar tillväxt för 
alla inte kommer att kunna genomföras 
eftersom investerarna anser att de är för 
riskfyllda på grund av bristen på offentliga 
medel. Parlamentet betonar i detta 
avseende behovet av att prioritera de mer 
innovativa projekten vilka kommer att 
bidra till Europeiska unionens långsiktiga 
politiska mål, men där införandet av ny 
och mer hållbar teknologi skapar en 
högre riskprofil.

Or. en

Ändringsförslag 29
Peter Skinner

Förslag till yttrande
Punkt 9

Förslag till yttrande Ändringsförslag

9. Europaparlamentet ser fram emot den 
positiva effekt på Europas ekonomi som 
följer av en mer strategisk användning av 
de finansiella instrumenten, men anser att 
användningen tyvärr kommer att begränsas 
till kort- eller medelsiktiga projekt. 
Parlamentet befarar att investeringar i 
projekt som är nödvändiga för att uppnå 
målen i Europeiska unionens strategi för en 
smart och hållbar tillväxt för alla inte 

9. Europaparlamentet ser fram emot den 
positiva effekt i Europeiska unionen som 
följer av en mer strategisk användning av 
de finansiella instrumenten, men anser att 
användningen tyvärr kommer att begränsas 
till kort- eller medelsiktiga projekt. 
Parlamentet befarar att investeringar i 
projekt som är nödvändiga för att uppnå 
målen i Europeiska unionens strategi för en 
smart och hållbar tillväxt för alla inte 
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kommer att kunna genomföras eftersom 
investerarna anser att de är för riskfyllda på 
grund av bristen på offentliga medel.

kommer att kunna genomföras eftersom 
investerarna anser att de är för riskfyllda på 
grund av bristen på offentliga medel.

Or. en

Ändringsförslag 30
Marian-Jean Marinescu

Förslag till yttrande
Punkt 9a (ny)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

9a. Europaparlamentet välkomnar de 
europeiska obligationer som ska omfatta
flera länder och betonar att dessa 
instrument genom ett synsätt som bygger 
på solidaritet kommer att möjliggöra 
finansiering för kritisk EU-infrastruktur, 
inbegripet energiinfrastruktur.

Or. en

Ändringsförslag 31
Evžen Tošenovský

Förslag till yttrande
Punkt 10

Förslag till yttrande Ändringsförslag

10. Europaparlamentet uppmanar därför till 
att man omgående genomför initiativet för 
obligationslån för finansieringen av projekt 
(project bond) och att man noggrant
överväger möjligheten till ett nytt initiativ 
för emission av europeiska obligationer 
för infrastruktur, med Europeiska 
unionens direkta deltagande i form av 
kapital till infrastrukturprojekt av allmänt 
intresse och med stort mervärde för 
Europa, genom offentlig emission av 

10. Europaparlamentet uppmanar därför till 
att man endast genomför initiativet för 
obligationslån om pilotfasen har visat sig 
effektiv när det gäller de ursprungliga 
målen enligt en oberoende analys och 
utvärdering. Om utvärderingen visar att 
pilotfasen inte har varit lyckad bör 
initiativet avbrytas.
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europeiska obligationer.

Or. en

Ändringsförslag 32
Claude Turmes
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till yttrande
Punkt 10

Förslag till yttrande Ändringsförslag

10. Europaparlamentet uppmanar därför till 
att man omgående genomför initiativet för 
obligationslån för finansieringen av projekt 
(project bond) och att man noggrant 
överväger möjligheten till ett nytt initiativ 
för emission av europeiska obligationer för 
infrastruktur, med Europeiska unionens 
direkta deltagande i form av kapital till 
infrastrukturprojekt av allmänt intresse och 
med stort mervärde för Europa, genom 
offentlig emission av europeiska 
obligationer.

10. Europaparlamentet uppmanar därför till 
att man omgående genomför initiativet för 
obligationslån för finansieringen av projekt 
(project bond) och att man noggrant 
överväger möjligheten till ett nytt initiativ 
för emission av europeiska obligationer för 
infrastruktur, med Europeiska unionens 
direkta deltagande i form av kapital till 
infrastrukturprojekt av allmänt intresse och 
med stort mervärde för Europa, genom 
offentlig emission av europeiska 
obligationer. Parlamentet noterar i detta 
hänseende att initiativet för obligationslån
enligt EU:s partnerskapsavtal 2020 ska 
tillhandahålla ett strikt ramverk för 
stödberättigande som genomgår ökad 
demokratisk kontroll i syfte att uppnå 
hållbara och konjunkturutjämnande 
investeringsprogram som överensstämmer 
med EU:s sociala mål och klimat- och 
miljömål och spelar en katalysatorroll för 
långsiktiga projekt. Parlamentet anser att 
initiativet för obligationslån bör utvidgas 
så att det omfattar andra sektorer, särskilt 
inom förnybar energi och 
byggnadsrenovering.

Or. en

Ändringsförslag 33
Antonio Cancian
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Förslag till yttrande
Punkt 10

Förslag till yttrande Ändringsförslag

10. Europaparlamentet uppmanar därför till 
att man omgående genomför initiativet för 
obligationslån för finansieringen av projekt 
(project bond) och att man noggrant 
överväger möjligheten till ett nytt initiativ 
för emission av europeiska obligationer för 
infrastruktur, med Europeiska unionens 
direkta deltagande i form av kapital till 
infrastrukturprojekt av allmänt intresse och 
med stort mervärde för Europa, genom 
offentlig emission av europeiska 
obligationer. 

10. Europaparlamentet uppmanar därför till 
att man omgående genomför initiativet för 
obligationslån för finansieringen av projekt 
(project bond) och att man noggrant 
överväger möjligheten till ett nytt särskilt
initiativ för emission av europeiska 
obligationer för infrastruktur, med 
Europeiska unionens direkta deltagande i 
form av kapital till infrastrukturprojekt av 
allmänt intresse och med stort mervärde för 
Europa, genom offentlig emission av 
europeiska obligationer. 

Or. it

Ändringsförslag 34
Claude Turmes
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till yttrande
Punkt 11

Förslag till yttrande Ändringsförslag

11. Europaparlamentet anser att 
Europeiska unionens deltagande, själv eller 
tillsammans med andra medlemsstater, 
genom att bidra med kapital till 
infrastrukturprojekt (som karakteriseras av 
en långsiktig avkastning från 
investeringarna) skulle sända en kraftfull 
signal till offentliga och privata investerare 
såväl som till finansmarknaderna. 
Parlamentet anser att EU i rollen som 
investerare skulle erbjuda en garanti för 
projektets förverkligande och därmed 
skapa en stark katalysator- och 
hävstångseffekt.

11. Europaparlamentet anser att 
Europeiska unionens deltagande, själv eller 
tillsammans med andra medlemsstater, 
genom att bidra med kapital till 
infrastrukturprojekt (som karakteriseras av 
en långsiktig avkastning från 
investeringarna) skulle sända en kraftfull 
signal till offentliga och privata investerare 
såväl som till finansmarknaderna. 
Parlamentet anser att EU i rollen som 
investerare bör följa EU:s långsiktiga 
politiska mål och skulle erbjuda en garanti 
för projektets förverkligande och därmed 
skapa en stark katalysator- och 
hävstångseffekt.
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Or. en

Ändringsförslag 35
Krišjānis Kariņš

Förslag till yttrande
Punkt 11a (ny)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

11a. Europaparlamentet begär att lika 
villkor införs för tillåtna kostnader, 
revision och kontroll och anser att större 
effektivitet kan uppnås om 
medlemsstaternas ansvar för 
genomförande och förvaltning av dessa 
finansiella instrument klart fastställs.

Or. lv


