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Ændringsforslag 14
Mojca Kleva

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Betragtning 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(1) Den hidtil usete verdensomspændende 
finansielle krise og økonomiske nedgang 
har i alvorlig grad skadet den økonomiske 
vækst og den finansielle stabilitet og 
forårsaget en kraftig forringelse af de 
finansielle og økonomiske forhold i flere 
medlemsstater.

(1) Den hidtil usete verdensomspændende 
finansielle krise og økonomiske nedgang 
har i alvorlig grad skadet den økonomiske 
vækst og den finansielle stabilitet og 
forårsaget en kraftig forringelse af de 
finansielle, økonomiske og sociale forhold 
i flere medlemsstater. 

Or. en

Ændringsforslag 15
Dimitar Stoyanov

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Betragtning 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(3) Baseret på traktatens artikel 122, stk. 2, 
ifølge hvilken Unionen kan yde finansiel 
støtte til en medlemsstat med 
vanskeligheder eller alvorlig risiko for 
store vanskeligheder som følge af 
usædvanlige begivenheder, som den ikke 
selv er herre over, er der med Rådets 
forordning (EU) nr. 407/2010 af 11. maj 
2010 om oprettelse af en europæisk 
finansiel stabiliseringsmekanisme etableret 
en sådan ordning med henblik på at 
bevare den finansielle stabilitet i Unionen.

(3) Baseret på traktatens artikel 122, stk. 2, 
og på Rådets forordning (EU) nr. 407/2010 
af 11. maj 2010 om oprettelse af en 
europæisk finansiel 
stabiliseringsmekanisme er der blevet 
skabt mulighed for at yde finansiel støtte 
til en medlemsstat, der lider under svære 
finansielle vanskeligheder som følge af 
den verdensomspændende økonomiske 
krise, med det formål at sikre Den 
Europæiske Unions finansielle stabilitet. 

Or. bg
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Ændringsforslag 16
Mojca Kleva

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Betragtning 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(4) Ved Rådets gennemførelsesafgørelse 
2011/77/EU og 2011/344/EU fik Irland og 
Portugal en sådan finansiel støtte.

(4) Ved Rådets gennemførelsesafgørelse 
2011/77/EU af 7. december 2010 og 
2011/344/EU af 30. maj 2011 fik Irland og 
Portugal en sådan finansiel støtte.

Or. en

Ændringsforslag 17
Mojca Kleva

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Betragtning 8

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(8) Ved Rådets gennemførelsesafgørelse 
2009/102/EF, 2009/290/EF og 
2009/459/EF fik Ungarn, Letland og 
Rumænien en sådan finansiel støtte. 

(8) Ved Rådets gennemførelsesafgørelse 
2009/102/EF af 4. november 2008, 
2009/290/EF af 20. januar 2009 og 
2009/459/EF af 6. maj 2009 fik Ungarn, 
Letland og Rumænien en sådan finansiel 
støtte. 

Or. en

Ændringsforslag 18
Danuta Maria Hübner

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Betragtning 9

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(9) Den 11. juli 2011 undertegnede 
finansministrene fra de 17 medlemsstater i 
euroområdet traktaten om oprettelse af den 
europæiske stabiliseringsmekanisme 

(9) Den 2. februar 2012 undertegnede de 
17 medlemsstater i euroområdet traktaten 
om oprettelse af den europæiske 
stabiliseringsmekanisme (ESM). Det 
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(ESM). Det forventes, at ESM senest i 
2013 påtager sig de opgaver, som nu 
varetages af den europæiske finansielle 
stabiliseringsfacilitet og den europæiske 
finansielle stabiliseringsmekanisme. Der 
bør derfor allerede tages højde for denne 
fremtidige mekanisme i denne forordning.

forventes, at ESM vil træde i kraft senest i 
juli 2012 og vil have påtaget sig de 
opgaver, som nu varetages af den 
europæiske finansielle 
stabiliseringsfacilitet og den europæiske 
finansielle stabiliseringsmekanisme. Der 
bør derfor tages højde for ESM i denne 
forordning.

Or. en

Ændringsforslag 19
Danuta Maria Hübner

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Betragtning 11 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(11a) I erklæringen fra medlemmerne af 
Det Europæiske Råd af 30. januar 2012 
fastlagde stats- og regeringscheferne, at 
det haster med at gennemføre en 
foranstaltning til styrkelse af Den 
Europæiske Investeringsbanks støtte til 
infrastrukturen, og opfordrede Rådet, 
Kommissionen og Den Europæiske 
Investeringsbank til at overveje forskellige 
muligheder for at styrke 
Investeringsbankens vækstfremmende 
tiltag samt til at fremsætte 
hensigtsmæssige henstillinger, herunder 
muligheder for, hvordan EU-budgettet 
kan geare EIB-Gruppens 
finansieringskapacitet. Denne forordning 
har til formål at imødekomme denne 
erklæring som middel til at håndtere den 
nuværende krise.

Or. en

Ændringsforslag 20
Mojca Kleva
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Forslag til forordning – ændringsretsakt
Betragtning 13

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(13) For at afhjælpe disse problemer og 
fremskynde gennemførelsen af de 
operationelle programmer og projekter og 
for at styrke den økonomiske genopretning 
bør forvaltningsmyndighederne i de 
medlemsstater, der har oplevet alvorlige 
vanskeligheder med hensyn til finansiel 
stabilitet, og som har modtaget finansiel 
støtte i henhold til en af de finansielle 
støttemekanismer, der er omhandlet 
ovenfor, kunne bidrage med finansielle 
midler fra operationelle programmer til 
oprettelsen af risikodelingsinstrumenter, 
der yder lån eller garantier eller andre 
finansielle faciliteter, til støtte for projekter 
og operationer, der er planlagt i henhold til 
et operationelt program.

(13) For at afhjælpe disse problemer og 
fremskynde gennemførelsen af de 
operationelle programmer og projekter og 
for at styrke den økonomiske genopretning 
bør forvaltningsmyndighederne i de 
medlemsstater, der har oplevet alvorlige 
vanskeligheder med hensyn til finansiel 
stabilitet, og som har modtaget finansiel 
støtte i henhold til en af de finansielle 
støttemekanismer, der er omhandlet 
ovenfor, kunne bidrage med finansielle 
midler fra operationelle programmer til 
oprettelsen af risikodelingsinstrumenter, 
der yder lån eller garantier eller andre 
finansielle faciliteter, til støtte for projekter 
og operationer, der er planlagt i henhold til 
et operationelt program. Desuden kan der 
tillige ydes støtte til infrastruktur- og 
erhvervsinvesteringer med betydning for 
den økonomiske genopretning og 
jobskabelsen i de berørte medlemsstater 
og til indfrielsen af målene i 2020-
strategien.

Or. en

Ændringsforslag 21
Crescenzio Rivellini

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Betragtning 13

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(13) For at afhjælpe disse problemer og 
fremskynde gennemførelsen af de 
operationelle programmer og projekter og 
for at styrke den økonomiske genopretning 
bør forvaltningsmyndighederne i de
medlemsstater, der har oplevet alvorlige 
vanskeligheder med hensyn til finansiel 

(13) For at afhjælpe disse problemer og 
fremskynde gennemførelsen af de 
operationelle programmer og projekter og 
for at styrke den økonomiske genopretning 
bør forvaltningsmyndighederne i alle
medlemsstater kunne bidrage med 
finansielle midler fra operationelle 
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stabilitet, og som har modtaget finansiel 
støtte i henhold til en af de finansielle 
støttemekanismer, der er omhandlet 
ovenfor, kunne bidrage med finansielle 
midler fra operationelle programmer til 
oprettelsen af risikodelingsinstrumenter, 
der yder lån eller garantier eller andre 
finansielle faciliteter, til støtte for projekter 
og operationer, der er planlagt i henhold til 
et operationelt program.

programmer til oprettelsen af 
risikodelingsinstrumenter, der yder lån 
eller garantier eller andre finansielle 
faciliteter, til støtte for projekter og 
operationer, der er planlagt i henhold til et 
operationelt program. Desuden kan der 
tillige ydes støtte til infrastruktur- og 
SMV-projekter med betydning for den 
økonomiske genopretning og jobskabelsen 
i de pågældende medlemsstater.

Or. en

Begrundelse

Muligheden for at etablere et risikodelingsinstrument bør ikke begrænses til de 
medlemsstater, "der opfylder en af betingelserne i artikel 77, stk. 2," dvs. som modtager 
finansiel bistand fra en af EU-mekanismerne.

Ændringsforslag 22
Andrea Cozzolino, Salvatore Caronna, Francesco De Angelis, Leonardo Domenici

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Betragtning 13 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(13a) Med henblik på at forebygge 
risikoen for, at andre medlemsstater 
geråder i en situation, der nødvendiggør, 
at de søger om adgang til de finansielle 
stabilitetsmekanismer, bør der indføres en 
undtagelse for stabilitets- og vækstpagten, 
der tillader national medfinansiering af 
projekter, der anses for værende af særlig 
relevans for den økonomiske 
genopretning og jobskabelsen.

Or. it

Begrundelse

Understregning af behovet for en strukturelt orienteret håndtering af mange medlemsstaters 
kroniske mangel på umiddelbart anvendelige midler med henblik på at tilsikre en forbedret 
anvendelse, der overflødiggør behovet for at ty til drastiske metoder, som kan risikere at 
udpine de til rådighed stående ressourcer i disse medlemsstater.
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Ændringsforslag 23
Mojca Kleva

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Betragtning 16

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(16) For at reagere hurtigt i forbindelse 
med den aktuelle økonomiske og
finansielle krise bør et sådant 
risikodelingsinstrument gennemføres af 
Kommissionen i overensstemmelse med 
artikel 54, stk. 2, i forordning (EF, 
Euratom) nr. 1605/2002.

(16) For at reagere hurtigt i forbindelse 
med den aktuelle økonomiske, finansielle 
og sociale krise bør et sådant 
risikodelingsinstrument gennemføres af 
Kommissionen i overensstemmelse med 
artikel 54, stk. 2, i forordning (EF, 
Euratom) nr. 1605/2002.

Or. en

Ændringsforslag 24
Danuta Maria Hübner

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Betragtning 16 b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(16b) En medlemsstat, som anmoder 
Kommissionen om støtte fra 
risikodelingsinstrumentet, skal i sin 
skriftlige anmodning tydeligt specificere, 
hvorfor medlemsstaten mener, at den 
opfylder en af betingelserne for 
støtteberettigelse i artikel 77, stk. 2, i 
forordning (EF) nr. 1083/2006, og den 
skal i sin anmodning vedlægge alle de 
oplysninger, som er påkrævet i henhold til 
forordning (EF) nr. 1083/2006, for at 
bevise, at den opfylder den specificerede 
betingelse for støtteberettigelse. Den 
anmodende medlemsstat skal i sin 
anmodning ligeledes angive de 
programmer (og samtidig vedlægge en 
konkret liste over foreslåede projekter og 
finansieringsbehov), som medfinansieres 
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af instrumenter under 
samhørighedspolitikken, og den del af 
bevillingerne til de pågældende 
programmer for 2012 og 2013, der ønskes 
taget ud af disse programmer og bevilget 
til risikodelingsinstrumentet. Det er 
følgelig nødvendigt, at medlemsstatens 
anmodning indgives til Kommissionen 
senest den 30. september 2013, med 
henblik på at Kommissionen senest den 
31. december 2013 kan træffe beslutning 
om, hvorvidt den anmodende medlemsstat 
kan deltage i et risikodelingsinstrument. 
Det er ligeledes nødvendigt, at de 
pågældende operationelle programmer 
under EFRU og Samhørighedsfonden 
forud for Kommissionens beslutning om 
medlemsstatens anmodning revideres og 
ændres i henhold til artikel 33, stk. 2, i 
forordning (EF) 1083/2006.

Or. en

Ændringsforslag 25
Elisabeth Schroedter, Nikos Chrysogelos

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Betragtning 16 b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(16b) En medlemsstat, som anmoder 
Kommissionen om støtte fra 
risikodelingsinstrumentet, skal i sin 
skriftlige anmodning tydeligt specificere, 
hvorfor den mener, at den opfylder en af 
betingelserne for støtteberettigelse i 
artikel 77, stk. 2, i forordning (EF) 
nr. 1083/2006, og den skal i sin 
anmodning vedlægge alle nødvendige 
oplysninger, som er påkrævet i henhold til 
denne forordning for at bevise, at den 
pågældende specificerede betingelse for 
støtteberettigelse opfyldes. For så vidt 
angår alle operationer, hvorom 
Kommissionen ikke har truffet beslutning, 
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jf. artikel 41 i forordning (EF) 
nr. 1083/2006, skal medlemsstaten i sin 
anmodning vedlægge de oplysninger, som 
er påkrævet i artikel 40 i forordning (EF) 
nr. 1083/2006. Anmodninger eller dele 
heraf vedrørende operationer, der ikke 
hører ind under en eller flere eksisterende 
programmer, og som medfinansieres af 
Den Europæiske Fond for 
Regionaludvikling eller 
Samhørighedsfonden, skal udarbejdes i 
samarbejde med de partnere, der er 
omhandlet i artikel 11 i forordning (EF) 
nr. 1083/2006. Den anmodende 
medlemsstat skal i sin anmodning 
ligeledes angive de programmer (og 
samtidig vedlægge en konkret liste over 
foreslåede projekter og 
finansieringsbehov), som medfinansieres 
af instrumenter under 
samhørighedspolitikken, og den del af 
bevillingerne til de pågældende 
programmer for 2012 og 2013, den ønsker 
at bevilge til risikodelingsinstrumentet. 
Det er følgelig nødvendigt, at 
medlemsstatens anmodning indgives til 
Kommissionen senest den 31. august 
2013, med henblik på at Kommissionen 
senest den 31. december 2013 kan træffe 
beslutning om, hvorvidt den anmodende 
medlemsstat kan deltage i et 
risikodelingsinstrument. Når 
Kommissionen har truffet beslutning om 
medlemsstatens anmodning, er det 
ligeledes nødvendigt, at de pågældende 
operationelle programmer under EFRU 
og Samhørighedsfonden revideres og 
ændres i henhold til artikel 33, stk. 2, i 
forordning (EF) 1083/2006.

Or. en

Begrundelse

Baseret på ordførerens ÆF 7.
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Ændringsforslag 26
Elisabeth Schroedter, Nikos Chrysogelos

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Betragtning 16 c (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(16c) De valgte operationer, som er 
berettigede i henhold til et 
risikodelingsinstrument, bør enten være 
store projekter, som Kommissionen 
allerede har truffet beslutning om i 
henhold til artikel 41 i forordning (EF) 
nr. 1083/2006, eller andre projekter, som 
medfinansieres af EFRU eller 
Samhørighedsfonden, og som er omfattet 
af et eller flere af deres operationelle 
programmer, i tilfælde hvor disse 
projekter mangler finansiering til 
dækning af investeringsomkostninger, der 
påhviler private investorer. Endvidere kan 
de udvalgte operationer også være 
operationer, som bidrager til målene for 
den anmodende medlemsstats nationale 
strategiske referencerammer og for 
Fællesskabets strategiske retningslinjer 
for samhørighed, og som i kraft af deres 
karakter kan være med til at fremme 
vækst og styrke den økonomiske 
genopretning, afhængigt af om der er 
midler til rådighed i henhold til 
risikodelingsinstrumentet. Endelig kan 
risikodelingsinstrumentet også bruges til 
at finansiere operationer, der følger af en 
omprogrammering af hele eller dele af de 
operationelle programmer, som 
medfinansieres af Den Europæiske Fond 
for Regionaludvikling eller 
Samhørighedsfonden under hensyntagen 
til de investeringsmuligheder, der er 
fastlagt i forordning (EF) nr. 397/2009
om ændring af forordning (EF) 
nr. 1080/2006 om Den Europæiske Fond 
for Regionaludvikling for så vidt angår 
støtteberettigede investeringer i 
energieffektivitet og vedvarende energi i 
boliger og i overensstemmelse med 
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forordning (EU) nr. 437/2010 om 
ændring af forordning (EF) 
nr. 1080/2006 om Den Europæiske Fond 
for Regionaludvikling, for så vidt angår 
støtteberettigelse for boligtiltag for 
marginaliserede befolkningsgrupper. De 
finansielle bevillinger, der står til 
rådighed for operationer, der ikke hører 
ind under nogen af de eksisterende 
operationelle programmer, som 
finansieres af Den Europæiske Fond for 
Regionaludvikling eller 
Samhørighedsfonden, bør begrænses til 
de beløb, der er tilovers efter 
finansieringen af de operationer, der 
indgår i sådanne operationelle 
programmer. 

Or. en

Begrundelse

Baseret på ordførerens ÆF 8. Operationer, som er en del af de eksisterende programmer 
under EFRU og Samhørighedsfonden bør gives præferenceadgang til finansiering inden for 
risikodelingsinstrumentet. Endvidere bør projekter, der er et resultat af omprogrammering af 
operationelle programmer sættes i stand til at opnå støtte fra instrumentet i betragtning af, at 
investeringsmuligheder inden for vedvarende energi, energieffektivitet og socialt boligbyggeri 
kan bidrage til opnåelsen af Europa 2020-målene.

Ændringsforslag 27
Elisabeth Schroedter, Nikos Chrysogelos

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Betragtning 16 e (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(16e) Kommissionen bør undersøge, om 
de oplysninger, som den anmodende 
medlemsstat har indgivet, er rigtige, og 
om medlemsstatens anmodning følgelig er 
berettiget, og Kommissionen bør have 
beføjelse til inden for fire måneder at 
træffe beslutning om de konkrete vilkår 
og betingelser for den anmodende 
medlemsstats deltagelse i 
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risikodelingsinstrumentet. Det bør 
imidlertid sikres, at kun projekter med 
påviselig gavnlig effekt for lokale 
økonomier og arbejdsmarkeder, og 
hvorom der er truffet en positiv 
finansieringsbeslutning af – alt efter 
omstændighederne – Den Europæiske 
Investeringsbank eller nationale eller 
internationale offentlige organer eller 
privatretlige organer med offentlige 
tjenesteydelsesopgaver, skal være 
berettiget til støtte fra et etableret 
risikodelingsinstrument. Kommissionens 
beslutning bør af hensyn til 
gennemsigtighed og retssikkerhed 
offentliggøres i Den Europæiske Unions 
Tidende.

Or. en

Begrundelse

Baseret på ordførerens ÆF 10. Det bør sikres, at projekter der støttes af 
risikodelingsinstrumentet på positiv vis bidrager til udviklingen af lokale økonomier og 
arbejdsmarkeder.

Ændringsforslag 28
Mojca Kleva

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Betragtning 16 f (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(16f) På grund af 
risikodelingsinstrumentets 
krisestyringsorienterede formål og 
karakter, som er indført ved denne 
forordning, såvel som den hidtil usete 
krise på de internationale markeder og 
den økonomiske nedgang, som har skadet 
den finansielle stabilitet i flere 
medlemsstater alvorligt, hvilket 
nødvendiggør en hurtig indsats for at 
imødegå virkningerne på realøkonomien, 
arbejdsmarkedet og borgerne, er det 
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hensigtsmæssigt, at denne forordning 
træder i kraft dagen efter 
offentliggørelsen i Den Europæiske 
Unions Tidende.

Or. en

Ændringsforslag 29
Elisabeth Schroedter, Nikos Chrysogelos

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Betragtning 16 g (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(16g) I tråd med forordning (EF) nr. 
397/2009 om ændring af forordning (EF) 
nr. 1080/2006 om Den Europæiske Fond 
for Regionaludvikling for så vidt angår 
støtteberettigede investeringer i 
energieffektivitet og vedvarende energi i 
boliger og i tråd med forordning (EU) 
nr. 437/2010 om ændring af forordning 
(EF) nr. 1080/2006 om Den Europæiske 
Fond for Regionaludvikling, for så vidt 
angår støtteberettigelse for boligtiltag for 
marginaliserede befolkningsgrupper og 
endvidere i lyset af punkt 1.1.3. i Rådets 
beslutning 2006/702/EF om 
Fællesskabets strategiske retningslinjer 
for samhørighed bør projekter, der består 
i boligtiltag til gavn for marginaliserede 
befolkningsgrupper, og projekter til 
fremme af energieffektivitet, eksempelvis i 
bygninger, udbredelse af 
udviklingsmodeller for lav energiintensitet 
og vedvarende energi, som kan give de 
pågældende medlemsstater et forspring og 
dermed styrke deres konkurrencemæssige 
position, samtidig med at de bidrager til 
opnåelsen af Europa 2020-strategien for 
intelligent, bæredygtig og inklusiv vækst, 
gives præferenceadgang til finansiering 
gennem risikodelingsinstrumenter;

Or. en
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Ændringsforslag 30
Danuta Maria Hübner

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 2
Forordning (EF) nr. 1083/2006
Artikel 36 – stk. 2a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2) I artikel 36 indsættes følgende som stk. 
2a:

2) Følgende artikel indsættes:

"Artikel 36a
Risikodelingsinstrument

1. I denne artikel forstås ved et 
risikodelingsinstrument et finansielt 
instrument (lån, garantier og andre 
finansielle faciliteter), som garanterer 
fuldstændig eller delvis dækning af en 
bestemt risiko, i påkommende tilfælde 
mod en aftalt godtgørelse.

"2a. Medlemsstater, der opfylder en af 
betingelserne i artikel 77, stk. 2, kan med 
en del af de finansielle tildelinger 
omhandlet i artikel 19 eller 20 bidrage til et 
risikodelingsinstrument, som oprettes af 
Kommissionen efter aftale med Den 
Europæiske Investeringsbank eller efter 
aftale med nationale eller internationale 
offentligretlige organer eller privatretlige 
organer med offentlige 
tjenesteydelsesopgaver, som stiller 
tilstrækkelige garantier, jf. artikel 54, stk. 
2, litra c), i forordning (EF, Euratom) nr. 
1605/2002, på samme vilkår og betingelser 
som dem, der gælder for og anvendes af 
EIB, til dækning af tilvejebringelse af og 
kapitalallokering til garantier og lån samt 
andre finansielle faciliteter, der ydes via 
risikodelingsinstrumentet.

2. Medlemsstater, der opfylder en af 
betingelserne i artikel 77, stk. 2, kan med 
en del af de finansielle tildelinger 
omhandlet i artikel 19 eller 20 bidrage til et 
risikodelingsinstrument, som oprettes af 
Kommissionen efter aftale med Den 
Europæiske Investeringsbank eller efter 
aftale med nationale eller internationale 
offentligretlige organer eller privatretlige 
organer med offentlige 
tjenesteydelsesopgaver, som stiller 
tilstrækkelige garantier, jf. artikel 54, stk. 
2, litra c), i forordning (EF, Euratom) nr. 
1605/2002, på samme vilkår og betingelser 
som dem, der gælder for og anvendes af 
EIB, til dækning af tilvejebringelse af og 
kapitalallokering til garantier og lån samt 
andre finansielle faciliteter, der ydes via 
risikodelingsinstrumentet.

3. Den i stk. 2 nævnte samarbejdsaftale 
skal navnlig indeholde regler om: 
a) den samlede størrelse af Unionens 
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bidrag og tidsplanen for, hvordan dette 
stilles til rådighed
b) forvaltningskontoens betingelser, som 
fastsættes af det kontraherende 
eksekutivorgan
c) støtteberettigelseskriterierne for 
anvendelse af Unionens bidrag, detaljerne 
for den specifikke risikodeling (herunder 
gearingsgraden), der skal sikres, og de 
garantier, der skal stilles af det 
kontraherende eksekutivorgan
d) prisfastsættelsen for instrumentet, 
baseret på risikomargenen og dækningen 
af samtlige administrative omkostninger 
forbundet med instrumentet
e) ansøgnings- og 
godkendelsesproceduren for de 
projektforslag, som er omfattet af 
instrumentet
f) instrumentets rådighedsperiode og 
rapporteringskrav.
Den specifikke risikodeling 
(gearingsgraden), som det kontraherende 
eksekutivorgan påtager sig i 
samarbejdsaftalen, skal gennemsnitligt 
sættes til at være mindst 1,5 gange så stor 
som Unionens bidrag til 
risikodelingsinstrumentet.
Betalinger til risikodelingsinstrumentet 
sker i rater i overensstemmelse med den 
planlagte anvendelse af 
risikodelingsinstrumentet til långivning 
og garantistillelse til finansiering af 
specifikke operationer.

Sådanne risikodelingsinstrumenter
anvendes udelukkende til lån og garantier 
samt andre finansielle faciliteter med 
henblik på finansielle operationer, der 
medfinansieres af EFRU eller 
Samhørighedsfonden, vedrørende udgifter, 
der ikke er omfattet af artikel 56.

4. Risikodelingsinstrumentet anvendes til 
at finansiere operationer, der 
medfinansieres af EFRU eller 
Samhørighedsfonden, vedrørende 
investeringsudgifter, som i kraft af en 
undtagelse fra artikel 54, stk. 5, ikke kan 
betragtes som støtteberettigede udgifter, jf. 
artikel 55, eller som offentlige udgifter 
som defineret i artikel 2, stk. 5, jf. EU-
bestemmelserne om statsstøtte.
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Det kan ligeledes anvendes til at 
finansiere operationer, som bidrager til at 
nå målene for den anmodende 
medlemsstats nationale strategiske 
referencerammer, samt Fællesskabets 
strategiske retningslinjer for 
samhørighed, og som skaber størst 
merværdi til Unionens strategi for 
intelligent, bæredygtig og inklusiv vækst.

Risikodelingsinstrumentet gennemføres af 
Kommissionen som led i indirekte central 
forvaltning i overensstemmelse med artikel 
54, stk. 2, i forordning (EF, Euratom) 
1605/2002.

5. Risikodelingsinstrumentet gennemføres 
af Kommissionen som led i indirekte 
central forvaltning i overensstemmelse 
med artikel 54 og artikel 56, i forordning 
(EF, Euratom) 1605/2002. 

Betalinger til risikodelingsinstrumentet 
sker i rater i overensstemmelse med den 
planlagte anvendelse af 
risikodelingsinstrumentet til långivning 
og garantistillelse, som finansierer 
særlige operationer.

6. En støtteberettiget medlemsstat, som 
ønsker at modtage støtte fra et 
risikodelingsinstrument, indgiver en 
skriftlig anmodning til Kommissionen 
senest den 31. august 2013. I sin 
anmodning angiver medlemsstaten alle de 
oplysninger, der er nødvendige for at:
a) fastslå, at den opfylder en af de 
betingelser, som er omhandlet i artikel 77, 
stk. 2, litra a), b) eller c) ved henvisning til 
en afgørelse fra Rådet eller til andre 
retsakter, som dokumenterer dette
b) opstille listen over de programmer, som 
medfinansieres af enten EFRU eller 
Samhørighedsfonden, og den andel af 
bevillingerne for 2012 og 2013 til sådanne 
programmer, som ønskes taget ud af disse 
programmer og bevilget til 
risikodelingsinstrumentet
c) opstille listen over foreslåede projekter, 
jf. stk. 4, og den andel af bevillingerne for 
2012 og 2013, som ønskes taget ud af 
programmerne for at bevilge dem til 
risikodelingsinstrumentet
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d) fastslå det beløb, medlemsstaten har 
eksklusiv råderet over inden for dens 
finansielle bevilling under 
samhørighedspolitikken, jf. artikel 18, 
stk. 2, og en angivelse af det beløb, som vil 
kunne øremærkes til 
risikodelingsinstrumentets mål 
udelukkende fra de EU-
forpligtelsesbevillinger, som endnu ikke er 
gennemført i år 2012 og 2013, jf. artikel 
75, stk. 1.

Den pågældende medlemsstat indgiver en 
anmodning til Kommissionen, som
vedtager en afgørelse i form af en 
gennemførelsesretsakt, der beskriver det 
system, der er oprettet for at garantere, at 
det disponible beløb udelukkende anvendes 
til den medlemsstat, der har tilvejebragt det 
inden for sin samhørighedspolitiske 
finansielle tildeling, jf. artikel 18, stk. 2, 
samt de vilkår og betingelser, der gælder 
for et sådant risikodelingsinstrument.
Disse vilkår og betingelser skal som et 
minimum omfatte følgende:

7. Når Kommissionen har verificeret, at 
medlemsstatens anmodning er berettiget, 
vedtager den inden fire måneder en 
afgørelse i form af en 
gennemførelsesretsakt, der beskriver det 
system, der er oprettet for at garantere, at 
det disponible beløb udelukkende anvendes 
til den medlemsstat, der har tilvejebragt det 
inden for sin samhørighedspolitiske 
finansielle tildeling, jf. artikel 18, stk. 2, 
samt omhandler de konkrete vilkår og 
betingelser for den anmodende 
medlemsstats deltagelse i 
risikodelingsinstrumentet. De konkrete
vilkår og betingelser skal navnlig omfatte 
følgende:

a) sporbarhed og regnskabsførelse, 
oplysninger om anvendelsen af midlerne 
samt overvågnings- og kontrolsystemer og

a) sporbarhed og regnskabsførelse, 
oplysninger om anvendelsen af midlerne,
betalingsbetingelser samt overvågnings-
og kontrolsystemer 

b) strukturen af gebyrer og andre 
administrations- og 
forvaltningsomkostninger.

b) strukturen af gebyrer og andre 
administrations- og 
forvaltningsomkostninger. 

c) en vejledende liste over 
finansieringsberettigede projekter og
d) maksimumsbeløbet for Unionens 
bidrag, som kan bevilges til et 
risikodelingsinstrument fra 
medlemsstatens disponible bevillinger, og 
afdragene forbundet med den praktiske 
gennemførelse.
Kommissionens beslutning offentliggøres 
i Den Europæiske Unions Tidende.
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Når Kommissionen træffer beslutning om 
medlemsstatens anmodning, sikrer den, at 
kun projekter, som der er truffet en positiv 
finansieringsbeslutning om, af enten EIB, 
af et nationalt eller internationalt 
offentligt organ eller privatretligt organ 
med offentlige tjenesteydelsesopgaver, 
accepteres som berettiget til finansiering 
fra et etableret risikodelingsinstrument
8. Forud for den i stk. 7 omtalte 
beslutning fra Kommissionen revideres de 
berørte operationelle programmer under 
EFRU og Samhørighedsfonden i 
overensstemmelse med artikel 33, stk. 2.

Loftet for de finansielle tildelinger til 
risikodelingsinstrumentet må ikke 
overskrides, og tildelingerne må ikke 
medføre eventualforpligtelser for EU-
budgettet eller den pågældende 
medlemsstat.

9. Loftet for de finansielle tildelinger til 
risikodelingsinstrumentet må ikke 
overskrides og må ikke overstige 10 % af 
den vejledende samlede bevilling fra 
EFRU og Samhørighedsfonden til den 
anmodende medlemsstat for perioden 
2007-2013, som er godkendt i henhold til 
artikel 28, stk. 3, litra b). Den finansielle 
bevilling, der er til rådighed til 
projekterne i stk. 4, andet afsnit, i denne 
artikel, er begrænset til de beløb, som er 
tilovers efter finansiering af de i stk. 4, 
første afsnit, nævnte operationer. Ud over 
Unionens samlede bidrag til 
risikodelingsinstrumentet, som er 
godkendt ved den i stk. 7 omhandlede 
beslutning, må Unionens deltagelse i et 
risikodelingsinstrument ikke medføre 
nogen yderligere eventualforpligtelser 
hverken for EU-budgettet eller for den 
pågældende medlemsstat.

Eventuelle beløb, der resterer efter 
fuldførelsen af en operation, der er omfattet 
af risikodelingsinstrumentet, kan efter 
anmodning fra den pågældende 
medlemsstat genanvendes inden for 
risikodelingsinstrumentet, såfremt 
medlemsstaten fortsat opfylder en af 
betingelserne i artikel 77, stk. 2. Hvis 
medlemsstaten ikke længere opfylder 
betingelserne, betragtes det resterende 
beløb som formålsbestemte indtægter som 
omhandlet i artikel 18 i 

10. Eventuelle tilbageførsler eller beløb, 
der resterer efter fuldførelsen af en 
operation, der er omfattet af 
risikodelingsinstrumentet, kan efter 
anmodning fra den pågældende 
medlemsstat genanvendes inden for 
risikodelingsinstrumentet, såfremt 
medlemsstaten fortsat opfylder en af 
betingelserne i artikel 77, stk. 2, litra a), b) 
og c). Hvis medlemsstaten ikke længere 
opfylder nogen af betingelserne, betragtes 
det resterende beløb eller tilbageførslen 
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finansforordningen. Efter anmodning fra 
den pågældende medlemsstat føjes 
supplerende forpligtelsesbevillinger, som 
disse formålsbestemte indtægter medfører, 
til den pågældende medlemsstats 
samhørighedspolitiske finansielle tildeling 
det følgende år."

som formålsbestemte indtægter som 
omhandlet i artikel 18 i 
finansforordningen. Efter anmodning fra 
den pågældende medlemsstat føjes 
supplerende forpligtelsesbevillinger, som 
disse formålsbestemte indtægter medfører, 
til den pågældende medlemsstats 
samhørighedspolitiske finansielle tildeling 
det følgende år."

Or. en

Ændringsforslag 31
Crescenzio Rivellini

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 2
Forordning (EF) nr. 1083/2006
Artikel 36 – stk. 2a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2) I artikel 36 indsættes følgende som stk. 
2a:

2) I artikel 36 indsættes følgende som stk. 
2a:

"2a. Medlemsstater, der opfylder en af 
betingelserne i artikel 77, stk. 2, kan med 
en del af de finansielle tildelinger 
omhandlet i artikel 19 eller 20 bidrage til et 
risikodelingsinstrument, som oprettes af 
Kommissionen efter aftale med Den 
Europæiske Investeringsbank eller efter 
aftale med nationale eller internationale 
offentligretlige organer eller privatretlige 
organer med offentlige 
tjenesteydelsesopgaver, som stiller 
tilstrækkelige garantier, jf. artikel 54, stk. 
2, litra c), i forordning (EF, Euratom) nr. 
1605/2002, på samme vilkår og betingelser 
som dem, der gælder for og anvendes af 
EIB, til dækning af tilvejebringelse af og 
kapitalallokering til garantier og lån samt 
andre finansielle faciliteter, der ydes via 
risikodelingsinstrumentet.

"2a. Medlemsstater kan med en del af de 
finansielle tildelinger omhandlet i artikel 
19 eller 20 bidrage til et 
risikodelingsinstrument, som oprettes af 
Kommissionen efter aftale med Den 
Europæiske Investeringsbank eller efter 
aftale med nationale eller internationale 
offentligretlige organer eller privatretlige 
organer med offentlige 
tjenesteydelsesopgaver, som stiller 
tilstrækkelige garantier, jf. artikel 54, stk. 
2, litra c), i forordning (EF, Euratom) nr. 
1605/2002, på samme vilkår og betingelser 
som dem, der gælder for og anvendes af 
EIB, til dækning af tilvejebringelse af og 
kapitalallokering til garantier og lån samt 
andre finansielle faciliteter, der ydes via 
risikodelingsinstrumentet.

Sådanne risikodelingsinstrumenter 
anvendes udelukkende til lån og garantier 

Sådanne risikodelingsinstrumenter 
anvendes udelukkende til lån og garantier 
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samt andre finansielle faciliteter med 
henblik på finansielle operationer, der 
medfinansieres af EFRU eller 
Samhørighedsfonden, vedrørende udgifter, 
der ikke er omfattet af artikel 56. 

samt andre finansielle faciliteter med 
henblik på finansielle operationer, der 
medfinansieres af EFRU eller 
Samhørighedsfonden, eller infrastruktur-
og SMV-projekter, der er relevante i 
forbindelse med den økonomiske 
genopretning og jobskabelsen i de 
pågældende medlemsstater.

Risikodelingsinstrumentet gennemføres af 
Kommissionen som led i indirekte central 
forvaltning i overensstemmelse med artikel 
54, stk. 2, i forordning (EF, Euratom) 
1605/2002. 

Risikodelingsinstrumentet gennemføres af 
Kommissionen som led i indirekte central 
forvaltning i overensstemmelse med artikel 
54, stk. 2, i forordning (EF, Euratom) 
1605/2002. 

Betalinger til risikodelingsinstrumentet 
sker i rater i overensstemmelse med den 
planlagte anvendelse af 
risikodelingsinstrumentet til långivning og 
garantistillelse, som finansierer særlige 
operationer.

Betalinger til risikodelingsinstrumentet 
sker i rater i overensstemmelse med den 
planlagte anvendelse af 
risikodelingsinstrumentet til långivning og 
garantistillelse, som finansierer særlige 
operationer.

Den pågældende medlemsstat indgiver en 
anmodning til Kommissionen, som 
vedtager en afgørelse i form af en 
gennemførelsesretsakt, der beskriver det 
system, der er oprettet for at garantere, at 
det disponible beløb udelukkende anvendes 
til den medlemsstat, der har tilvejebragt det 
inden for sin samhørighedspolitiske 
finansielle tildeling, jf. artikel 18, stk. 2, 
samt de vilkår og betingelser, der gælder 
for et sådant risikodelingsinstrument. Disse 
vilkår og betingelser skal som et minimum 
omfatte følgende:

Efter anmodning fra den pågældende 
medlemsstat vedtager Kommissionen i 
overensstemmelse med den berørte 
medlemsstats anmodning en afgørelse i 
form af en gennemførelsesretsakt, der 
beskriver det system, der er oprettet for at 
garantere, at det disponible beløb 
udelukkende anvendes til den medlemsstat, 
der har tilvejebragt det inden for sin 
samhørighedspolitiske finansielle tildeling, 
jf. artikel 18, stk. 2, samt de vilkår og 
betingelser, der gælder for et sådant 
risikodelingsinstrument. Disse vilkår og 
betingelser skal som et minimum omfatte 
følgende:

a) sporbarhed og regnskabsførelse, 
oplysninger om anvendelsen af midlerne 
samt overvågnings- og kontrolsystemer og

a) sporbarhed og regnskabsførelse, 
oplysninger om anvendelsen af midlerne 
samt overvågnings- og kontrolsystemer og

b) strukturen af gebyrer og andre 
administrations- og 
forvaltningsomkostninger. 

b) strukturen af gebyrer og andre 
administrations- og 
forvaltningsomkostninger. 

Loftet for de finansielle tildelinger til 
risikodelingsinstrumentet må ikke 
overskrides, og tildelingerne må ikke 
medføre eventualforpligtelser for EU-
budgettet eller den pågældende 

Loftet for de finansielle tildelinger til 
risikodelingsinstrumentet må ikke 
overskrides, og tildelingerne må ikke 
medføre eventualforpligtelser for EU-
budgettet eller den pågældende 



PE483.747v01-00 22/29 AM\894215DA.doc

DA

medlemsstat. medlemsstat.
Eventuelle beløb, der resterer efter 
fuldførelsen af en operation, der er omfattet 
af risikodelingsinstrumentet, kan efter 
anmodning fra den pågældende 
medlemsstat genanvendes inden for 
risikodelingsinstrumentet, såfremt 
medlemsstaten fortsat opfylder en af 
betingelserne i artikel 77, stk. 2. Hvis 
medlemsstaten ikke længere opfylder 
betingelserne, betragtes det resterende 
beløb som formålsbestemte indtægter som 
omhandlet i artikel 18 i 
finansforordningen. Efter anmodning fra 
den pågældende medlemsstat føjes 
supplerende forpligtelsesbevillinger, som 
disse formålsbestemte indtægter medfører, 
til den pågældende medlemsstats 
samhørighedspolitiske finansielle tildeling 
det følgende år."

Eventuelle beløb, der resterer efter 
fuldførelsen af en operation, der er omfattet 
af risikodelingsinstrumentet, kan efter 
anmodning fra den pågældende 
medlemsstat genanvendes inden for 
risikodelingsinstrumentet indtil 
afslutningen på programmeringsperioden 
2007-2013 eller betragtes som 
formålsbestemte indtægter som omhandlet 
i artikel 18 i finansforordningen. Efter 
anmodning fra den pågældende 
medlemsstat føjes supplerende 
forpligtelsesbevillinger, som disse 
formålsbestemte indtægter medfører, til 
den pågældende medlemsstats 
samhørighedspolitiske finansielle tildeling 
det følgende år."

Or. en

Begrundelse

Under den nuværende krise har alle medlemsstaterne vanskeligt ved at tiltrække privat 
kapital til at supplere de nuværende, begrænsede offentlige finansielle ressourcer. Forslaget 
bør derfor ikke kun angå lande, der modtager finansiel bistand fra EU, men samtlige 
medlemsstater. Inkluderingen af andre infrastrukturprojekter (som foreslået i Kommissionens 
begrundelse) og SMV'er vil gøre det muligt at undgå at skulle ændre de respektive 
operationelle programmer. 

Ændringsforslag 32
Elisabeth Schroedter, Nikos Chrysogelos

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 2
Forordning (EF) nr. 1083/2006
Artikel 36 – stk. 2a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2) I artikel 36 indsættes følgende som stk. 
2a:

2) Følgende artikel indsættes:

"Artikel 36a
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Risikodelingsinstrument
1. I denne artikel forstås ved et 
risikodelingsinstrument et finansielt 
instrument (lån, garantier og andre 
finansielle faciliteter), som garanterer 
fuldstændig eller delvis dækning af en 
bestemt risiko, i påkommende tilfælde 
mod en aftalt godtgørelse.

"2a. Medlemsstater, der opfylder en af 
betingelserne i artikel 77, stk. 2, kan med 
en del af de finansielle tildelinger 
omhandlet i artikel 19 eller 20 bidrage til et 
risikodelingsinstrument, som oprettes af 
Kommissionen efter aftale med Den 
Europæiske Investeringsbank eller efter 
aftale med nationale eller internationale 
offentligretlige organer eller privatretlige 
organer med offentlige 
tjenesteydelsesopgaver, som stiller 
tilstrækkelige garantier, jf. artikel 54, stk. 
2, litra c), i forordning (EF, Euratom) nr. 
1605/2002, på samme vilkår og betingelser 
som dem, der gælder for og anvendes af 
EIB, til dækning af tilvejebringelse af og 
kapitalallokering til garantier og lån samt 
andre finansielle faciliteter, der ydes via 
risikodelingsinstrumentet.

2. 2. Medlemsstater, der opfylder en af 
betingelserne i artikel 77, stk. 2, litra a), b) 
og c), kan med en del af de finansielle 
tildelinger omhandlet i artikel 19 eller 20 
bidrage til et risikodelingsinstrument, som 
oprettes i form af en samarbejdsaftale, der 
indgås af Kommissionen med enten Den 
Europæiske Investeringsbank eller 
nationale eller internationale 
offentligretlige organer eller privatretlige 
organer med offentlige 
tjenesteydelsesopgaver, som stiller 
tilstrækkelige garantier, jf. artikel 54, stk. 
2, litra c), i forordning (EF, Euratom) nr. 
1605/2002, på samme vilkår og betingelser 
som dem, der gælder for og anvendes af 
EIB (i det følgende betegnet "det 
kontraherende eksekutivorgan"), til 
dækning af tilvejebringelse af og 
kapitalallokering til garantier og lån samt 
andre finansielle faciliteter, der ydes via 
risikodelingsinstrumentet.

3. Den i stk. 2 nævnte samarbejdsaftale 
skal navnlig indeholde regler om: 
a) den samlede størrelse af Unionens 
bidrag og tidsplanen for, hvordan dette 
stilles til rådighed
b) forvaltningskontoens betingelser, som 
fastsættes af det kontraherende 
eksekutivorgan
c) støtteberettigelseskriterierne for 
anvendelse af Unionens bidrag, detaljerne 
for den specifikke risikodeling (herunder 
gearingsgraden), der skal sikres, og de 
garantier, der skal stilles af det 
kontraherende eksekutivorgan
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d) prisfastsættelsen for instrumentet, 
baseret på risikomargenen og dækningen 
af samtlige administrative omkostninger 
forbundet med instrumentet
e) ansøgningen og 
godkendelsesproceduren for de 
projektforslag, der er omfattet af 
instrumentet, herunder en cost-benefit-
analyse, der omfatter en risikovurdering 
og den forventelige indvirkning på den 
berørte sektor og på den socioøkonomiske 
i medlemsstaten og/eller regionen
f) instrumentets rådighedsperiode og 
rapporteringskrav.

Den specifikke risikodeling 
(gearingsgraden), som det kontraherende 
eksekutivorgan påtager sig i 
samarbejdsaftalen, skal gennemsnitligt 
sættes til at være mindst 1,5 gange så stor 
som Unionens bidrag til 
risikodelingsinstrumentet.
Betalinger til risikodelingsinstrumentet 
sker i rater i overensstemmelse med den 
planlagte anvendelse af 
risikodelingsinstrumentet til långivning 
og garantistillelse til finansiering af 
særlige operationer.

Sådanne risikodelingsinstrumenter
anvendes udelukkende til lån og garantier 
samt andre finansielle faciliteter med 
henblik på finansielle operationer, der 
medfinansieres af EFRU eller 
Samhørighedsfonden, vedrørende udgifter,
der ikke er omfattet af artikel 56.

4. Risikodelingsinstrumentet anvendes til 
at finansiere operationer, der 
medfinansieres af EFRU eller 
Samhørighedsfonden, vedrørende 
investeringsudgifter, som i kraft af en 
undtagelse fra artikel 54, stk. 5, ikke kan 
betragtes som støtteberettigede udgifter, jf. 
artikel 55, eller som offentlige udgifter 
som defineret i artikel 2, stk. 5, jf. EU-
bestemmelserne om statsstøtte.

Det kan ligeledes anvendes til at 
finansiere operationer, som bidrager til at 
nå målene for den anmodende 
medlemsstats nationale strategiske 
referencerammer, samt Fællesskabets 
strategiske retningslinjer for 
samhørighed, og som skaber størst 
merværdi til Unionens strategi for 
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intelligent, bæredygtig og inklusiv vækst.
Det kan også bruges til at finansiere 
operationer, der følger af en 
omprogrammering af hele operationelle 
programmer eller dele af operationelle 
programmer, som medfinansieres af Den 
Europæiske Fond for Regionaludvikling 
eller Samhørighedsfonden under 
hensyntagen til de 
investeringsmuligheder, der er fastlagt i 
forordning (EF) nr. 397/2009 om ændring 
af forordning (EF) nr. 1080/2006 om Den 
Europæiske Fond for Regionaludvikling 
for så vidt angår støtteberettigede 
investeringer i energieffektivitet og 
vedvarende energi i boliger og i 
overensstemmelse med forordning (EU) 
nr. 437/2010 om ændring af forordning 
(EF) nr. 1080/2006 om Den Europæiske 
Fond for Regionaludvikling, for så vidt 
angår støtteberettigelse for boligtiltag for 
marginaliserede befolkningsgrupper.

Risikodelingsinstrumentet gennemføres af 
Kommissionen som led i indirekte central 
forvaltning i overensstemmelse med artikel 
54, stk. 2, i forordning (EF, Euratom) 
1605/2002.

5. Risikodelingsinstrumentet gennemføres 
af Kommissionen som led i indirekte 
central forvaltning i overensstemmelse 
med artikel 54 og artikel 56, stk. 1, i 
forordning (EF, Euratom) 1605/2002. 

Betalinger til risikodelingsinstrumentet 
sker i rater i overensstemmelse med den 
planlagte anvendelse af 
risikodelingsinstrumentet til långivning 
og garantistillelse, som finansierer 
særlige operationer.

6. En støtteberettiget medlemsstat, som 
ønsker at modtage støtte fra et 
risikodelingsinstrument, indgiver en 
skriftlig anmodning til Kommissionen 
senest den 31. august 2013. I sin 
anmodning angiver medlemsstaten alle de 
oplysninger, der er nødvendige for at:
a) fastslå, at den opfylder en af de 
betingelser, som er omhandlet i artikel 77, 
stk. 2, litra a), b) eller c) ved henvisning til 
en afgørelse fra Rådet eller til andre 
retsakter, som dokumenterer dette
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b) opstille listen over de programmer, som 
medfinansieres af enten EFRU eller 
Samhørighedsfonden, og den andel af 
bevillingerne for 2012 og 2013 til sådanne 
programmer, som ønskes omfordelt til 
risikodelingsinstrumentet
c) opstille listen over foreslåede projekter, 
jf. stk. 4, og den andel af bevillingerne for 
2012 og 2013, som ønskes omfordelt til 
risikodelingsinstrumentet
d) fastslå det beløb, medlemsstaten har 
eksklusiv råderet over inden for dens 
finansielle bevilling under 
samhørighedspolitikken, jf. artikel 18, 
stk. 2, og en angivelse af det beløb, som vil 
kunne øremærkes til 
risikodelingsinstrumentets mål 
udelukkende fra de EU-
forpligtelsesbevillinger, som endnu ikke er 
gennemført i år 2012 og 2013, jf. artikel 
75, stk. 1.
e) fremlægge de oplysninger der er 
påkrævet, jf. artikel 40, for så vidt angår 
alle operationer, der ikke har været 
genstand for en beslutning af 
Kommissionen, jf. artikel 41
f) påvise, at anmodningen er udarbejdet i 
samarbejde med de partnere, der er 
omhandlet i artikel 11, for så vidt angår 
anmodninger eller dele heraf vedrørende 
operationer, der ikke hører ind under 
nogen eksisterende programmer, der 
medfinansieres af Den Europæiske Fond 
for Regionaludvikling eller 
Samhørighedsfonden. 

Den pågældende medlemsstat indgiver en 
anmodning til Kommissionen, som
vedtager en afgørelse i form af en 
gennemførelsesretsakt, der beskriver det 
system, der er oprettet for at garantere, at 
det disponible beløb udelukkende anvendes 
til den medlemsstat, der har tilvejebragt det 
inden for sin samhørighedspolitiske 
finansielle tildeling, jf. artikel 18, stk. 2, 
samt de vilkår og betingelser, der gælder 
for et sådant risikodelingsinstrument.

7. Når Kommissionen på baggrund af de 
af medlemsstaten fremlagte oplysninger 
har verificeret, at anmodningen er 
berettiget, vedtager den inden fire 
måneder en afgørelse i form af en 
gennemførelsesretsakt, der beskriver det 
system, der er oprettet for at garantere, at 
det disponible beløb udelukkende anvendes 
til den medlemsstat, der har tilvejebragt det 
inden for sin samhørighedspolitiske 
finansielle tildeling, jf. artikel 18, stk. 2, 
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Disse vilkår og betingelser skal som et 
minimum omfatte følgende:

samt på de konkrete vilkår og betingelser 
for den anmodende medlemsstats 
deltagelse i risikodelingsinstrumentet. De 
konkrete vilkår og betingelser skal navnlig
omfatte følgende:

a) sporbarhed og regnskabsførelse, 
oplysninger om anvendelsen af midlerne 
samt overvågnings- og kontrolsystemer og

a) sporbarhed, demokratisk kontrol og 
regnskabsførelse, oplysninger om 
anvendelsen af midlerne,
betalingsbetingelser samt overvågnings-
og kontrolsystemer 

b) strukturen af gebyrer og andre 
administrations- og 
forvaltningsomkostninger.

b) strukturen af gebyrer og andre 
administrations- og 
forvaltningsomkostninger. 

c) en vejledende liste over 
finansieringsberettigede projekter og

d) det maksimale beløb, der kan bevilges 
som Unionens bidrag til et 
risikodelingsinstrument fra 
medlemsstatens disponible bevillinger, og 
afdragene forbundet med den praktiske 
gennemførelse.
Kommissionens beslutning offentliggøres 
i Den Europæiske Unions Tidende.

Når Kommissionen træffer beslutning om 
medlemsstatens anmodning, sikrer den, at 
kun projekter med en påviselig gavnlig 
effekt for lokale økonomier og 
arbejdsmarkeder, og om hvilke der er 
truffet en positiv finansieringsbeslutning 
af enten EIB, af et nationalt eller 
internationalt offentligt organ eller 
privatretligt organ, der udfører offentlige 
tjenesteydelsesopgaver, accepteres som 
berettiget til finansiering fra et etableret 
risikodelingsinstrument.
8. Forud for den i stk. 7 omtalte 
beslutning fra Kommissionen revideres de 
berørte operationelle programmer under 
EFRU og Samhørighedsfonden i 
overensstemmelse med artikel 33, stk. 2.

Loftet for de finansielle tildelinger til 
risikodelingsinstrumentet må ikke 
overskrides, og tildelingerne må ikke 
medføre eventualforpligtelser for EU-

9. Loftet for de finansielle tildelinger til 
risikodelingsinstrumentet må ikke 
overskrides og må ikke overstige 10 % af 
den vejledende samlede bevilling fra 
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budgettet eller den pågældende 
medlemsstat.

EFRU og Samhørighedsfonden til den 
anmodende medlemsstat for perioden 
2007-2013, som er godkendt i henhold til 
artikel 28, stk. 3, litra b). De finansielle 
bevillinger, der er til rådighed til 
projekterne i stk. 4, andet afsnit, i denne 
artikel, er begrænset til de beløb, som er 
tilovers efter finansiering af de i stk. 4, 
første afsnit, nævnte operationer. 
Unionens deltagelse i et 
risikodelingsinstrument må ikke medføre
nogen yderligere eventualforpligtelser, ud 
over det samlede EU-bidrag til 
risikodelingsinstrumentet, som er 
godkendt ved den i stk. 7 nævnte 
beslutning, hverken for EU-budgettet eller 
den pågældende medlemsstat.

Eventuelle beløb, der resterer efter 
fuldførelsen af en operation, der er omfattet 
af risikodelingsinstrumentet, kan efter 
anmodning fra den pågældende 
medlemsstat genanvendes inden for 
risikodelingsinstrumentet, såfremt 
medlemsstaten fortsat opfylder en af 
betingelserne i artikel 77, stk. 2. Hvis 
medlemsstaten ikke længere opfylder 
betingelserne, betragtes det resterende 
beløb som formålsbestemte indtægter som 
omhandlet i artikel 18 i 
finansforordningen. Efter anmodning fra 
den pågældende medlemsstat føjes 
supplerende forpligtelsesbevillinger, som 
disse formålsbestemte indtægter medfører, 
til den pågældende medlemsstats 
samhørighedspolitiske finansielle tildeling 
det følgende år."

10. Eventuelle beløb, der resterer efter 
fuldførelsen af en operation, der er omfattet 
af risikodelingsinstrumentet, kan efter 
anmodning fra den pågældende 
medlemsstat genanvendes inden for 
risikodelingsinstrumentet, såfremt 
medlemsstaten fortsat opfylder en af 
betingelserne i artikel 77, stk. 2, litra a), b) 
og c). Hvis medlemsstaten ikke længere 
opfylder en af betingelserne, betragtes det 
resterende beløb som formålsbestemte 
indtægter som omhandlet i artikel 18 i 
finansforordningen. Efter anmodning fra 
den pågældende medlemsstat føjes 
supplerende forpligtelsesbevillinger, som 
disse formålsbestemte indtægter medfører, 
til den pågældende medlemsstats 
samhørighedspolitiske finansielle tildeling 
det følgende år."

_______________
1 Jf. Rådets beslutning 2006/702/EF af 
6. oktober 2006 om Fællesskabets 
strategiske retningslinjer for 
samhørighed, EUT L 291, af 21.10.2006, 
s.11."

Or. en
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Begrundelse

Baseret på ordførerens ÆF 13. Projekter med negativ socioøkonomisk indvirkning bør 
forhindres. Partnerskabsprincippet bør implementeres og der bør føres demokratisk kontrol. 
Projekter der modtager støtte fra et risikodelingsinstrument, der hidtil har været en del af 
programmer tilknyttet samhørighedspolitikken, bør ikke tages ud af disse programmer. 
Projekter, der er resultatet af omprogrammering af operationelle programmer, bør være 
støtteberettigede under hensyntagen til investeringer i vedvarende energikilder, 
energieffektivitet og socialt boligbyggeri.


