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KORT BEGRUNDELSE

Europa 2020-initiativet med projektobligationer skal lanceres som et pilotprojekt i 2012-2013 
med henblik på at øge den private sektors deltagelse i finansieringen af 
infrastrukturforanstaltninger på transport-, energi- og IKT-/bredbåndsområdet. På nuværende 
tidspunkt udgør EU-landenes infrastrukturinvesteringer mellem 0,5-2 % af BNP1. Fremover 
skal private investorer inddrages ved hjælp af offentlig-private partnerskaber. Europa 2020-
initiativet med projektobligationer vil udgøre et supplement til de eksisterende 
finansieringskilder.

Generelle bemærkninger

Finansieringen af projektobligationer i pilotfasen 2012-2013 vil blive garanteret og begrænset 
gennem en omlægning af de eksisterende budgetposter 06 03 03 TEN Transport (op til 200 
mio. EUR), 32 03 02 TEN Energi (op til 10 mio. EUR for TEN E-projekter) og 09 03 01 (op 
til 20 mio. EUR for IKT- og bredbåndsprojekter). 

Udvælgelsen af mellem 5 og 14 forskellige projekter vil blive foretaget af EIB på grundlag af 
TEN- og CIP-retningslinjerne. Det er vigtigt at undgå markedsforvridninger og kvasistøtte. 
Formålet med pilotfasen er at teste markedet og vurdere gennemførelsen. De indledende 
rapporter fra EIB til Kommissionen og Europa-Parlamentet om de indhøstede erfaringer med 
hensyn til anvendelsen og markedets accept af projektobligationer vil derfor spille en vigtig 
rolle. EIB er i henhold til den interinstitutionelle aftale forpligtet til at aflægge rapport til 
Kommissionen. Kommissionen skal fremsende disse årlige rapporter til Rådet og Europa-
Parlamentet. Anvendelsen af midler til en maksimal beløbsstørrelse på 230 mio. EUR kan 
fungere som en katalysator for gennemførelsen af infrastrukturforanstaltninger og have en 
multiplikatoreffekt på omkring 15-20 EUR for hver investeret euro fra EU-budgettet.

EIB skal imidlertid sikre, at finansieringen også reelt ydes til de projekter, som virkelig har 
brug for støtte. EIB skal således udvælge projekter, som ikke er kommercielt bæredygtige i 
sig selv, og som derfor kræver finansiering for overhovedet at kunne gennemføres. På denne 
baggrund kan der eventuelt fremsættes kritik af den omstændighed, at der i pilotfasen kun 
skal ydes medfinansiering i form af projektobligationer til projekter, som allerede er blevet 
gennemført, men har behov for refinansiering, eller til projekter, hvor arbejdet står for at blive 
indledt, eftersom den finansielle planlægning for disse projekter allerede er blevet foretaget 
forud for ikrafttrædelsen af initiativet med projektobligationer.

                                               
1 EIB Papers Volume 13/1 (2008).
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ÆNDRINGSFORSLAG

Udvalget om Industri, Forskning og Energi opfordrer Retsudvalget, som er korresponderende 
udvalg, til at optage følgende ændringsforslag i sin betænkning:

Ændringsforslag 1

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Betragtning 14

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(14) Derfor bør der indledes en forsøgsfase 
for Europa 2020-initiativet med 
projektobligationer i løbet af den 
nuværende finansielle ramme med henblik 
på at udvikle 
fremmedkapitalfinansieringen på 
infrastrukturområdet mere generelt og 
forøge det udbud af finansielle 
instrumenter, der i dag er adgang til til 
transportprojekter. 

(14) Derfor bør der indledes en forsøgsfase 
for Europa 2020-initiativet med 
projektobligationer i løbet af den 
nuværende finansielle ramme med henblik 
på at fastslå, hvorvidt og i hvilken 
udstrækning sådanne finansielle 
risikodelingsinstrumenter indebærer 
yderligere fordele på området for 
infrastrukturfinansiering. 

Or. de

Ændringsforslag 2

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Betragtning 15

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(15) Med henblik på gennemførelsen af 
pilotfasen af Europa 2020-initiativet med 
projektobligationer bør afgørelse nr. 
1639/2006/EF og forordning (EF) nr. 
680/2007 ændres. Formålet med denne 
pilotfase er at yde støtte til 
infrastrukturprojekter med et kommercielt 
potentiale inden for sektorerne transport, 
energi og IKT, men efter 2013 kan 
initiativet udvides til også at omfatte 
andre sektorer. 

(15) Med henblik på gennemførelsen af 
pilotfasen af Europa 2020-initiativet med 
projektobligationer bør afgørelse nr. 
1639/2006/EF og forordning (EF) nr. 
680/2007 ændres. Formålet med denne 
pilotfase er at yde støtte til 
infrastrukturprojekter med et kommercielt 
potentiale inden for sektorerne transport, 
energi og IKT. 

Or. de
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Ændringsforslag 3

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Betragtning 16

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(16) Eftersom EIB har mange års erfaring 
på området, fungerer som 
hovedfinansieringsgiver i forbindelse med 
infrastrukturprojekter og udgør EU's 
finansielle organ i overensstemmelse med 
traktaten, bør Kommissionen involvere 
EIB i gennemførelsen af denne pilotfase. 
De nærmere betingelser knyttet til dette 
samarbejde, herunder risikodeling og EIB's 
vederlag, bør fastsættes i en aftale mellem 
Kommissionen og EIB. 

(16) Eftersom EIB har mange års erfaring 
på området, fungerer som 
hovedfinansieringsgiver i forbindelse med 
infrastrukturprojekter og udgør EU's 
finansielle organ i overensstemmelse med 
traktaten, bør Kommissionen involvere 
EIB i gennemførelsen af denne pilotfase. 
De nærmere betingelser knyttet til dette 
samarbejde, herunder risikodeling og EIB's 
vederlag, bør fastsættes i en aftale mellem 
Kommissionen og EIB og være i 
overensstemmelse med bestemmelserne 
om indførelsen af 
lånegarantiinstrumentet jf. artikel 6, stk. 
1, litra d), i Europa-Parlamentets og 
Rådets forordning (EF) nr. 680/2007 af 
20. juni 2007 om generelle regler for 
Fællesskabets finansielle støtte inden for 
de transeuropæiske transport- og 
energinet1 samt bilaget hertil.
Kommissionen underretter hurtigst muligt 
Europa-Parlamentet og Rådet om aftalens 
ordlyd.
____________
1 EUT L 162 af 22.6.2007, s. 1. 

Or. de

Ændringsforslag 4

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Betragtning 17

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(17) Pilotfasen af Europa 2020-initiativet 
med projektobligationer bør lanceres som 

(17) Pilotfasen af Europa 2020-initiativet 
med projektobligationer berører ikke 
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led i forberedelserne til Connecting 
Europe-faciliteten. Denne pilotfase vil 
bidrage til at bane vej for det finansielle 
risikodelingsinstrument under Connecting 
Europe-faciliteten.

afgørelsen om Unionens flerårige 
finansielle ramme (FFR) efter 2013 og 
navnlig Kommissionens forslag om 
etablering af Connecting Europe-
faciliteten.  Pilotfasen bør derfor lanceres 
for at teste, hvorvidt dette finansielle 
risikodelingsinstrument kan tilbyde en 
merværdi, som kan gennemføres under
den foreslåede Connecting Europe-
facilitet. Beslutningen om at fortsætte 
Europa 2020-initiativet med 
projektobligationer efter udløbet af 
pilotfasen vil først blive taget, når der er 
blevet foretaget en uafhængig evaluering 
af pilotfasen. Kommissionen bør hjemle 
mulighed for en tilbagetrædelse fra 
initiativet, såfremt den forudsete 
markedsudbredelse ikke forløber 
tilfredsstillende, eller hvis der stilles 
tilstrækkelig alternativ og langsigtet 
lånefinansiering til rådighed.

Or. en

Ændringsforslag 5

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 2 – litra a
Afgørelse nr. 1639/2006/EF
Artikel 31 – stk. 2 – afsnit 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Som et alternativ kan Unionen yde et 
finansielt bidrag til EIB til tilvejebringelse 
af kapital og kapitaltildeling med henblik 
på lån eller garantier, som EIB yder ud af 
egne midler under det 
risikodelingsinstrument, der er omhandlet i 
stk. 2a til 2d."

Som et alternativ kan Unionen i pilotfasen 
2012 og 2013 yde et finansielt bidrag til 
EIB til tilvejebringelse af kapital og 
kapitaltildeling med henblik på lån eller 
garantier, som EIB yder ud af egne midler 
under det risikodelingsinstrument, der er 
omhandlet i stk. 2a til 2d."

Or. de
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Ændringsforslag 6

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 2 – litra b
Afgørelse nr. 1639/2006/EF
Artikel 31 – stk. 2 a – litra c a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ca) den anvendes til at støtte ikke-
optimale investeringer, som ikke modtager 
tilstrækkelig finansiering fra markedet

Or. de

Ændringsforslag 7

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 2 – litra b
Afgørelse nr. 1639/2006/EF
Artikel 31 – stk. 2 a – litra c b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

cb) den er ikke en erstatning for 
finansiering fra medlemsstater eller 
private investorer

Or. de

Ændringsforslag 8

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 2 – litra b
Afgørelse nr. 1639/2006/EF
Artikel 31 – stk. 2 a – litra c a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

cc) den forvrider ikke konkurrencen på 
det europæiske indre marked

Or. de
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Ændringsforslag 9

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 2 – litra b
Afgørelse nr. 1639/2006/EF
Artikel 31 – stk. 2 a – litra c d (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

cd) den anvendes kun til projekter, som 
genererer en merværdi for Unionen, 
hvilket indebærer, at projekter kun bør 
gennemføres på europæisk plan, hvis 
anvendelsesområdet for og 
indvirkningerne af projektets 
gennemførelse er begrundet, og formålet 
med projektet bedre kan opfyldes på EU-
niveau end på nationalt niveau.

Or. de

Ændringsforslag 10

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 2 – litra b
Afgørelse nr. 1639/2006/EF
Artikel 31 – stk. 2 b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2b. Unionens risici i forbindelse med 
risikodelingsinstrumentet for 
projektobligationer, herunder 
administrationshonorarer og andre 
støtteberettigede udgifter, begrænses 
strengt til Unionens bidrag til 
risikodelingsinstrumentet for 
projektobligationer, og Unionens 
almindelige budget kan ikke påføres 
yderligere forpligtelser. Residualrisikoen 
ved alle operationer bæres af EIB. 

2b. Unionens risici i forbindelse med 
risikodelingsinstrumentet for 
projektobligationer, herunder 
administrationshonorarer og andre 
støtteberettigede udgifter, begrænses 
strengt til Unionens bidrag til 
risikodelingsinstrumentet for 
projektobligationer, og Unionens 
almindelige budget kan ikke påføres 
yderligere forpligtelser. Residualrisikoen 
ved alle operationer bæres af EIB. 
Bestemmelsernes nøjagtige udformning 
fastsættes i overensstemmelse med 
bestemmelserne om indførelsen af 
lånegarantiinstrumentet, jf. artikel 6, stk. 
1, litra d), i forordning (EF) nr. 680/2007 
samt bilaget hertil.
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Kommissionen underretter hurtigst muligt 
Europa-Parlamentet og Rådet om 
ordlyden i den i første afsnit nævnte 
aftale.

Or. de

Ændringsforslag 11

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 2 – litra b
Afgørelse nr. 1639/2006/EF
Artikel 31 – stk. 2 c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2c. De nærmere betingelser og vilkår for 
gennemførelsen af 
risikodelingsinstrumentet for 
projektobligationer, herunder overvågning 
af og kontrol med instrumentet, fastsættes i 
en uddelegeringsaftale mellem 
Kommissionen og EIB.

2c. De nærmere betingelser og vilkår for 
gennemførelsen af 
risikodelingsinstrumentet for 
projektobligationer, herunder overvågning 
af og kontrol med instrumentet, fastsættes i 
en uddelegeringsaftale mellem 
Kommissionen og EIB og fremlægges for 
Rådet og Europa-Parlamentet. 
Risikovurderingen, som foretages af EIB, 
garanteres i overensstemmelse med 
bankdirektiverne.

Or. de

Ændringsforslag 12

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Artikel 2 – nr. 1
Forordning (EF) nr. 680/2007
Artikel 2 – stk. 14 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

14. en kreditforbedring i forbindelse med 
projekter af fælles interesse. 
Risikodelingsinstrumentet for 
projektobligationer dækker 
gældsbetjeningsrisikoen ved et projekt og 
mindsker kreditrisikoen for 

14. en kreditforbedring i forbindelse med 
projekter af fælles interesse. 
Risikodelingsinstrumentet for 
projektobligationer dækker 
gældsbetjeningsrisikoen ved et projekt og 
mindsker kreditrisikoen for 
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obligationsejere. Det benyttes kun ved 
projekter, hvis finansielle levedygtighed er 
baseret på projektindtægter.

obligationsejere. Det benyttes kun:

Or. de

Ændringsforslag 13

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Artikel 2 – nr. 1
Forordning (EF) nr. 680/2007
Artikel 2 – stk. 14 – litra a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) til projekter, hvis finansielle 
bæredygtighed er baseret på 
projektindtægter

Or. de

Ændringsforslag 14

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Artikel 2 – nr. 1
Forordning (EF) nr. 680/2007
Artikel 2 – stk. 14 – litra b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) til at støtte ikke-optimale investeringer, 
som ikke modtager tilstrækkelig 
finansiering fra markedet

Or. de

Ændringsforslag 15

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Artikel 2 – nr. 1
Forordning (EF) nr. 680/2007
Artikel 2 – stk. 14 – litra c (nyt)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) når den ikke udgør en erstatning for 
finansiering fra medlemsstater eller 
private investorer

Or. de

Ændringsforslag 16

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Artikel 2 – nr. 1
Forordning (EF) nr. 680/2007
Artikel 2 – stk. 14 – litra d (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) når den ikke forvrider konkurrencen 
på det europæiske indre marked

Or. de

Ændringsforslag 17

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Artikel 2 – nr. 1
Forordning (EF) nr. 680/2007
Artikel 2 – stk. 14 – litra e (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

e) til projekter, som genererer en 
merværdi for Unionen, hvilket indebærer, 
at projekter kun bør gennemføres på 
europæisk plan, hvis anvendelsesområdet 
for og indvirkningerne af projektets 
gennemførelse er begrundet, og formålet 
med projektet bedre kan opfyldes på EU-
niveau end på nationalt niveau.

Or. de
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Ændringsforslag 18

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Artikel 2 – nr. 1
Forordning (EF) nr. 680/2007
Artikel 2 – stk. 15

Kommissionens forslag Ændringsforslag

15. "kreditforbedring": anvendelse af et 
EIB-lån eller en EIB-garanti til 
forbedring af projektgældens 
kreditkvalitet."

udgår

Or. de

Ændringsforslag 19

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Artikel 2 – nr. 3 – litra b
Forordning (EF) nr. 680/2007
Artikel 6 – stk. 1 – litra g

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(g) "g) et finansielt bidrag til EIB til 
tilvejebringelse af kapital og 
kapitaltildeling med henblik på lån eller 
garantier, der udstedes af EIB via egne 
midler under risikodelingsinstrumentet for 
projektobligationer inden for TEN-T og 
TEN-E. Unionens risici i forbindelse med 
risikodelingsinstrumentet, herunder 
administrationshonorarer og andre 
støtteberettigede udgifter, begrænses 
strengt til Unionens bidrag til 
risikodelingsinstrumentet for 
projektobligationer, og Unionens 
almindelige budget kan ikke påføres 
yderligere forpligtelser. Residualrisikoen 
ved alle operationer bæres af EIB. De 
nærmere betingelser og vilkår for 
gennemførelsen af 
risikodelingsinstrumentet for 
projektobligationer, herunder overvågning 
af og kontrol med instrumentet, fastsættes i 
en uddelegeringsaftale mellem 

"g) et finansielt bidrag til EIB til 
tilvejebringelse af kapital og 
kapitaltildeling med henblik på lån eller 
garantier, der udstedes af EIB via egne 
midler under risikodelingsinstrumentet for 
projektobligationer inden for TEN-T og 
TEN-E. Unionens risici i forbindelse med 
risikodelingsinstrumentet, herunder 
administrationshonorarer og andre 
støtteberettigede udgifter, begrænses 
strengt til Unionens bidrag til 
risikodelingsinstrumentet for 
projektobligationer, og Unionens 
almindelige budget kan ikke påføres 
yderligere forpligtelser. Residualrisikoen 
ved alle operationer bæres af EIB. De 
nærmere betingelser og vilkår for 
gennemførelsen af 
risikodelingsinstrumentet for 
projektobligationer, herunder overvågning 
af og kontrol med instrumentet, fastsættes i 
en uddelegeringsaftale mellem 
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Kommissionen og EIB. I 2012 og 2013 kan 
der omlægges op til 210 mio. EUR, heraf 
op til 200 mio. EUR til transportprojekter 
og op til 10 mio. EUR til energiprojekter, 
til risikodelingsinstrumentet for 
projektobligationer i overensstemmelse 
med proceduren i artikel 15, stk. 2, fra 
budgetposterne TEN-T (LGTT) og TEN-E. 
Risikodelingsinstrumentet for 
projektobligationer kan genanvende 
indtægter, som er modtaget i løbet af 
investeringsperioden, til nye lån og 
garantier."

Kommissionen og EIB og fremlægges for 
Rådet og Europa-Parlamentet. I 2012 og 
2013 kan der omlægges op til 210 mio. 
EUR, heraf op til 200 mio. EUR til 
transportprojekter og op til 10 mio. EUR til 
energiprojekter, til 
risikodelingsinstrumentet for 
projektobligationer i overensstemmelse 
med proceduren i artikel 15, stk. 2, fra 
budgetposterne TEN-T (LGTT) og TEN-E.

Bestemmelsernes nøjagtige udformning 
fastsættes i overensstemmelse med 
bestemmelserne om indførelsen af 
lånegarantiinstrumentet, jf. artikel 6, stk. 
1, litra d), i forordning (EF) nr. 680/2007 
samt bilaget hertil. Kommissionen 
underretter hurtigst muligt Europa-
Parlamentet og Rådet om ordlyden i disse 
bestemmelser.

Risikodelingsinstrumentet for 
projektobligationer kan genanvende 
indtægter, som er modtaget i løbet af 
investeringsperioden, til nye lån og 
garantier."

Or. de

Ændringsforslag 20

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Artikel 2 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 2a
Kommissionen aflægger hvert år rapport 
til Europa-Parlamentet og Rådet om de 
gennemførelsesrapporter, som EIB har 
fremsendt, i overensstemmelse med artikel 
49 i den interinstitutionelle aftale af 17. 
maj 2006.
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