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Ændringsforslag 1
Andreas Mölzer

Udkast til udtalelse
Punkt 1

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

1. glæder sig over Kommissionens forslag 
om at styrke anvendelsen af de finansielle 
instrumenter i næste 
programmeringsperiode (2014-2020); 
understreger, at i en tid med stramme 
offentlige finanser og begrænset 
udlånskapacitet i den private sektor, kan 
den øgede anvendelse af innovative 
finansielle instrumenter fremme offentlig-
private partnerskaber, opnå en 
multiplikatoreffekt med EU's budget, åbne 
op for alternative finansieringskilder og 
sikre en vigtig finansieringsstrøm for 
strategiske regionale investeringer; mener, 
at de finansielle instrumenter, som et 
supplement til tilskud, kan udvikle sig til at 
blive et vigtigt aspekt af EU's regionale 
vækststrategier;

1. er skeptisk over for Kommissionens 
forslag om at styrke anvendelsen af de 
finansielle instrumenter i næste 
programmeringsperiode (2014-2020); 
tvivler på, at den øgede anvendelse af 
innovative finansielle instrumenter i en tid 
med stramme offentlige finanser og 
begrænset udlånskapacitet i den private 
sektor kan fremme offentlig-private 
partnerskaber, opnå en multiplikatoreffekt 
med EU's budget, åbne op for alternative 
finansieringskilder og sikre en vigtig 
finansieringsstrøm for strategiske regionale 
investeringer; mener, at selvom de 
finansielle instrumenter, som et supplement 
til tilskud, kan udvikle sig til at blive et 
aspekt af EU's regionale vækststrategier, 
vil dette yderligere udvide gældsspiralen;

Or. de

Ændringsforslag 2
Elisabeth Schroedter

Udkast til udtalelse
Punkt 1

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

1. glæder sig over Kommissionens forslag 
om at styrke anvendelsen af de finansielle 
instrumenter i næste 
programmeringsperiode (2014-2020); 
understreger, at i en tid med stramme 
offentlige finanser og begrænset 
udlånskapacitet i den private sektor, kan 
den øgede anvendelse af innovative 

1. glæder sig over Kommissionens forslag 
om at styrke anvendelsen af de finansielle 
instrumenter i næste 
programmeringsperiode (2014-2020); 
understreger, at i en tid med stramme 
offentlige finanser og begrænset 
udlånskapacitet i den private sektor, kan 
den øgede anvendelse af innovative 
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finansielle instrumenter fremme offentlig-
private partnerskaber, opnå en 
multiplikatoreffekt med EU's budget, åbne 
op for alternative finansieringskilder og 
sikre en vigtig finansieringsstrøm for 
strategiske regionale investeringer; mener, 
at de finansielle instrumenter, som et 
supplement til tilskud, kan udvikle sig til at 
blive et vigtigt aspekt af EU's regionale 
vækststrategier;

finansielle instrumenter fremme offentlig-
private partnerskaber, opnå en 
multiplikatoreffekt med EU's budget, åbne 
op for alternative finansieringskilder og 
sikre en vigtig finansieringsstrøm for 
strategiske regionale investeringer; mener, 
at de finansielle instrumenter, hvis de 
anvendes på relevante projekter, som et 
supplement til tilskud, kan udvikle sig til at 
blive et vigtigt aspekt af EU's regionale 
vækststrategier; anfører, at finansielle 
instrumenter er relevante, hvis et projekt 
som følge af den ydede støtte genererer 
indtægter og overskud, så kredit og lån 
kan tilbagebetales;

Or. de

Ændringsforslag 3
Mojca Kleva

Udkast til udtalelse
Punkt 1

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

1. glæder sig over Kommissionens forslag 
om at styrke anvendelsen af de finansielle 
instrumenter i næste 
programmeringsperiode (2014-2020); 
understreger, at i en tid med stramme 
offentlige finanser og begrænset 
udlånskapacitet i den private sektor, kan 
den øgede anvendelse af innovative 
finansielle instrumenter fremme offentlig-
private partnerskaber, opnå en 
multiplikatoreffekt med EU's budget, åbne 
op for alternative finansieringskilder og
sikre en vigtig finansieringsstrøm for 
strategiske regionale investeringer; mener, 
at de finansielle instrumenter, som et 
supplement til tilskud, kan udvikle sig til at 
blive et vigtigt aspekt af EU's regionale 
vækststrategier;

1. glæder sig over Kommissionens forslag 
om at styrke anvendelsen af de finansielle 
instrumenter i næste 
programmeringsperiode (2014-2020); 
understreger, at i en tid med stramme 
offentlige finanser og begrænset 
udlånskapacitet i den private sektor, kan 
den øgede anvendelse af innovative 
finansielle instrumenter fremme offentlig-
private partnerskaber, opnå en 
multiplikatoreffekt med EU's budget, åbne 
op for alternative finansieringskilder, sikre 
en vigtig finansieringsstrøm for strategiske 
regionale investeringer, støtte langsigtede, 
bæredygtige investeringer og øge EU's 
vækstpotentiale; mener, at de finansielle 
instrumenter, som et supplement til tilskud, 
kan udvikle sig til at blive et vigtigt aspekt 
af EU's regionale vækststrategier;



AM\903830DA.doc 5/14 PE491.016v01-00

DA

Or. en

Ændringsforslag 4
Vasilica Viorica Dăncilă

Udkast til udtalelse
Punkt 1

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

1. glæder sig over Kommissionens forslag 
om at styrke anvendelsen af de finansielle 
instrumenter i næste 
programmeringsperiode (2014-2020); 
understreger, at i en tid med stramme 
offentlige finanser og begrænset 
udlånskapacitet i den private sektor, kan 
den øgede anvendelse af innovative 
finansielle instrumenter fremme offentlig-
private partnerskaber, opnå en 
multiplikatoreffekt med EU's budget, åbne 
op for alternative finansieringskilder og 
sikre en vigtig finansieringsstrøm for 
strategiske regionale investeringer; mener, 
at de finansielle instrumenter, som et 
supplement til tilskud, kan udvikle sig til at 
blive et vigtigt aspekt af EU's regionale 
vækststrategier;

1. glæder sig over Kommissionens forslag 
om at styrke anvendelsen af de finansielle 
instrumenter i næste 
programmeringsperiode (2014-2020); 
understreger, at i en tid med stramme 
offentlige finanser og begrænset 
udlånskapacitet i den private sektor, kan 
den øgede anvendelse af innovative 
finansielle instrumenter fremme offentlig-
private partnerskaber, opnå en 
multiplikatoreffekt med EU's budget, åbne 
op for alternative finansieringskilder og 
sikre en vigtig finansieringsstrøm for 
strategiske regionale investeringer; mener, 
at de finansielle instrumenter, som et
supplement til tilskud, kan udvikle sig til at 
blive et vigtigt aspekt af EU's regionale 
vækststrategier mod opfyldelse af EU's 
målsætninger om intelligent og 
bæredygtig økonomisk vækst;

Or. ro

Ændringsforslag 5
Jan Olbrycht

Udkast til udtalelse
Punkt 2

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

2. opfordrer kraftigt til, at den kommende 
reviderede finansforordning skal 
indeholde en juridisk definition på 

2. opfordrer kraftigt til, at en juridisk 
definition på finansielle instrumenter 
vedtages hurtigst muligt i den kommende 
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finansielle instrumenter, som skal være en 
sammenhængende reference i alle 
retsakter, der omhandler de finansielle 
instrumenter; understreger vigtigheden af 
rettidigt og inden påbegyndelsen af næste 
programmeringsperiode at fastsætte klare, 
enkle og gennemsigtige juridiske rammer 
for de finansielle instrumenter med henblik 
på at sikre, at de finansielle instrumenter 
tiltrækker offentlige og private investorer;

reviderede finansforordning, som skal være 
en sammenhængende reference i alle 
retsakter, der omhandler de finansielle 
instrumenter; understreger vigtigheden af 
rettidigt og inden påbegyndelsen af næste 
programmeringsperiode at fastsætte klare, 
enkle og gennemsigtige juridiske rammer 
for de finansielle instrumenter med henblik 
på at sikre, at de finansielle instrumenter 
tiltrækker offentlige og private investorer;

Or. en

Ændringsforslag 6
Elisabeth Schroedter

Udkast til udtalelse
Punkt 2

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

2. opfordrer kraftigt til, at den kommende 
reviderede finansforordning skal indeholde 
en juridisk definition på finansielle 
instrumenter, som skal være en 
sammenhængende reference i alle 
retsakter, der omhandler de finansielle 
instrumenter; understreger vigtigheden af 
rettidigt og inden påbegyndelsen af næste 
programmeringsperiode at fastsætte klare, 
enkle og gennemsigtige juridiske rammer 
for de finansielle instrumenter med henblik 
på at sikre, at de finansielle instrumenter 
tiltrækker offentlige og private investorer;

2. opfordrer kraftigt til, at den kommende 
reviderede finansforordning skal indeholde 
en juridisk definition på finansielle 
instrumenter, som skal være en 
sammenhængende reference i alle 
retsakter, der omhandler de finansielle 
instrumenter; understreger vigtigheden af 
rettidigt og inden påbegyndelsen af næste 
programmeringsperiode at fastsætte klare, 
enkle og gennemsigtige juridiske rammer 
for de finansielle instrumenter med henblik 
på at sikre, at de finansielle instrumenter 
tiltrækker offentlige og private investorer, 
og at demokratisk kontrol over EU's 
ressourcer samtidig sikres;

Or. de

Ændringsforslag 7
Vasilica Viorica Dăncilă

Udkast til udtalelse
Punkt 2 a (nyt)
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Udkast til udtalelse Ændringsforslag

2a. Understreger vigtigheden af en 
omfattende oplysningskampagne på EU-
niveau om de nye finansielle instrumenter 
for at give adgang til alle investorer 
uanset størrelsen af den institution, de 
repræsenterer;

Or. ro

Ændringsforslag 8
Mojca Kleva

Udkast til udtalelse
Punkt 3

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

3. understreger vigtigheden af forudgående 
vurderinger til identificering af situationer, 
hvor der er risiko for markedssvigt eller 
suboptimale investeringsforhold; anmoder 
Kommissionen om at indføre relevante 
krav for så vidt angår den forudgående 
vurderings rolle og anvendelse i den 
relevante forordning som del af 
basisretsakten;

3. understreger vigtigheden af forudgående 
vurderinger til identificering af situationer, 
hvor der er risiko for markedssvigt eller 
suboptimale investeringsforhold; anmoder 
Kommissionen om at indføre relevante 
krav for så vidt angår den forudgående 
vurderings rolle og anvendelse, såsom 
fastlæggelse af belæg for markedssvigt, 
kvantificeret finansieringshul og 
investeringsbehov, eventuel deltagelse af 
den private sektor, der medfører merværdi 
for det pågældende finansielle instrument 
og vurdering af kritisk masse, i den 
relevante forordning som del af 
basisretsakten;

Or. en

Ændringsforslag 9
Elisabeth Schroedter

Udkast til udtalelse
Punkt 3
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Udkast til udtalelse Ændringsforslag

3. understreger vigtigheden af forudgående 
vurderinger til identificering af situationer, 
hvor der er risiko for markedssvigt eller 
suboptimale investeringsforhold; anmoder 
Kommissionen om at indføre relevante 
krav for så vidt angår den forudgående 
vurderings rolle og anvendelse i den 
relevante forordning som del af 
basisretsakten;

3. understreger vigtigheden af forudgående 
vurderinger til identificering af situationer, 
hvor der er risiko for markedssvigt eller 
suboptimale investeringsforhold; anmoder 
Kommissionen om at indføre relevante 
krav for så vidt angår den forudgående 
vurderings rolle og anvendelse i den 
relevante forordning som del af 
basisretsakten; anfører, at disse krav som 
minimum omfatter overholdelse af EU-
lovgivning og national lovgivning samt 
overholdelse af gennemsigtighedskrav for 
offentlige midler;

Or. de

Ændringsforslag 10
Andreas Mölzer

Udkast til udtalelse
Punkt 4

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

4. glæder sig over, at de finansielle 
instrumenters anvendelsesområde udvides 
til alle tematiske mål og alle FSR-fonde 
under samhørighedspolitikken i næste 
programmeringsperiode; understreger 
imidlertid, at et bedre overblik over de 
anvendte finansielle instrumenter er 
nødvendigt med henblik på at afbøde 
risikoen for manglende koordinering og 
overlapning mellem forskellige ordninger;

4. bemærker, at de finansielle 
instrumenters anvendelsesområde udvides 
til alle tematiske mål og alle FSR-fonde 
under samhørighedspolitikken i næste 
programmeringsperiode; understreger 
imidlertid, at et bedre overblik over de 
anvendte finansielle instrumenter er 
nødvendigt med henblik på at afbøde 
risikoen for manglende koordinering og 
overlapning mellem forskellige ordninger;

Or. de

Ændringsforslag 11
Elisabeth Schroedter

Udkast til udtalelse
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Punkt 4

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

4. glæder sig over, at de finansielle 
instrumenters anvendelsesområde udvides 
til alle tematiske mål og alle FSR-fonde 
under samhørighedspolitikken i næste 
programmeringsperiode; understreger 
imidlertid, at et bedre overblik over de 
anvendte finansielle instrumenter er 
nødvendigt med henblik på at afbøde 
risikoen for manglende koordinering og 
overlapning mellem forskellige ordninger;

4. glæder sig over, at de finansielle 
instrumenters anvendelsesområde udvides 
til alle tematiske mål og alle FSR-fonde 
under samhørighedspolitikken eller til 
disse projekter og projektgrupper eller 
dele af programmer, der generer indtægt 
og overskud, og som derfor er relevante 
for finansielle instrumenter, i næste 
programmeringsperiode; understreger 
imidlertid, at et bedre overblik over de 
anvendte finansielle instrumenter er 
nødvendigt med henblik på at afbøde 
risikoen for manglende koordinering og 
overlapning mellem forskellige ordninger;

Or. de

Ændringsforslag 12
Elisabeth Schroedter

Udkast til udtalelse
Punkt 4

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

4. glæder sig over, at de finansielle 
instrumenters anvendelsesområde udvides 
til alle tematiske mål og alle FSR-fonde 
under samhørighedspolitikken i næste 
programmeringsperiode; understreger 
imidlertid, at et bedre overblik over de 
anvendte finansielle instrumenter er 
nødvendigt med henblik på at afbøde 
risikoen for manglende koordinering og 
overlapning mellem forskellige ordninger;

4. glæder sig over, at de finansielle 
instrumenters anvendelsesområde udvides 
til alle tematiske mål og alle FSR-fonde 
under samhørighedspolitikken eller til 
disse projekter og projektgrupper eller 
dele af programmer, der generer indtægt 
og overskud, og som derfor er relevante 
for finansielle instrumenter, i næste 
programmeringsperiode; understreger 
imidlertid, at et bedre overblik over de 
anvendte finansielle instrumenter er 
nødvendigt med henblik på at afbøde 
risikoen for manglende koordinering og 
overlapning mellem forskellige ordninger;

Or. de
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Ændringsforslag 13
Jan Olbrycht

Udkast til udtalelse
Punkt 5

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

5. mener, at passende overvågning, 
rapportering og revision er af største 
vigtighed med henblik på at sikre, at EU's 
ressourcer anvendes til det påtænkte 
formål; opfordrer Kommissionen til at 
skærpe forvaltningsmyndighedernes 
indberetningspligt i løbet af 
programmeringsperioden, indføre 
tilstrækkeligt hyppige revisioner og 
indgive en årlig sammenfattende rapport 
til Parlamentet om de finansielle 
instrumenters anvendelse og effektivitet 
på tværs af forskellige FSR-fonde, 
tematiske mål og medlemsstater;

5. mener, at passende overvågning, 
rapportering og revision er af største 
vigtighed med henblik på at sikre, at EU's 
ressourcer anvendes til det påtænkte 
formål; opfordrer Kommissionen til at 
skærpe forvaltningsmyndighedernes 
indberetningspligt i løbet af 
programmeringsperioden

Or. en

Ændringsforslag 14
Elisabeth Schroedter

Udkast til udtalelse
Punkt 5

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

5. mener, at passende overvågning, 
rapportering og revision er af største 
vigtighed med henblik på at sikre, at EU's
ressourcer anvendes til det påtænkte 
formål; opfordrer Kommissionen til at 
skærpe forvaltningsmyndighedernes 
indberetningspligt i løbet af 
programmeringsperioden, indføre 
tilstrækkeligt hyppige revisioner og 
indgive en årlig sammenfattende rapport til 
Parlamentet om de finansielle 

5. anser det for nødvendigt, at passende 
overvågning, rapportering og revision og 
anvendelse af EU-regler for 
gennemsigtighed for andelen af EU-
ressourcer i de finansielle instrumenter er 
af største vigtighed med henblik på at 
sikre, at EU's ressourcer anvendes til det 
påtænkte formål; opfordrer Kommissionen 
til at skærpe forvaltningsmyndighedernes 
indberetningspligt i løbet af 
programmeringsperioden, indføre 
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instrumenters anvendelse og effektivitet på 
tværs af forskellige FSR-fonde, tematiske 
mål og medlemsstater;

tilstrækkeligt hyppige revisioner og 
indgive en årlig sammenfattende rapport til 
Parlamentet om de finansielle 
instrumenters anvendelse og effektivitet på 
tværs af forskellige FSR-fonde, tematiske 
mål og medlemsstater;

Or. de

Ændringsforslag 15
Jan Olbrycht

Udkast til udtalelse
Punkt 6

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

6. er bekymret over Kommissionens 
begrænsede institutionelle kapacitet til at 
håndtere de finansielle instrumenters 
forventede øgede rolle; mener, at 
knowhow og teknisk kapacitet til 
anvendelse og forvaltning af finansielle 
instrumenter ligeledes bør styrkes for så 
vidt angår forvaltningsmyndigheder, 
finansielle formidlere og banker; 
understreger, at et bedre kendskab til 
finansielle instrumenter blandt de, der er 
ansvarlige for gennemførelsen af offentlige 
politikker, er af afgørende betydning for at 
fjerne hindringer af kulturel art og fremme 
de finansielle instrumenters resultater;

6. mener, at knowhow og teknisk kapacitet 
til anvendelse og forvaltning af finansielle 
instrumenter ligeledes bør styrkes for så 
vidt angår forvaltningsmyndigheder, 
finansielle formidlere og banker; 
understreger, at et bedre kendskab til 
finansielle instrumenter blandt de, der er 
ansvarlige for gennemførelsen af offentlige 
politikker, er af afgørende betydning for at 
fjerne hindringer af kulturel art og fremme 
de finansielle instrumenters resultater;

Or. en

Ændringsforslag 16
Andreas Mölzer

Udkast til udtalelse
Punkt 6

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

6. er bekymret over Kommissionens 6. mener, at knowhow og teknisk kapacitet 
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begrænsede institutionelle kapacitet til at 
håndtere de finansielle instrumenters 
forventede øgede rolle; mener, at 
knowhow og teknisk kapacitet til 
anvendelse og forvaltning af finansielle 
instrumenter ligeledes bør styrkes for så 
vidt angår forvaltningsmyndigheder, 
finansielle formidlere og banker; 
understreger, at et bedre kendskab til 
finansielle instrumenter blandt de, der er 
ansvarlige for gennemførelsen af offentlige 
politikker, er af afgørende betydning for at 
fjerne hindringer af kulturel art og fremme
de finansielle instrumenters resultater;

til anvendelse og forvaltning af finansielle 
instrumenter ligeledes bør styrkes for så 
vidt angår forvaltningsmyndigheder, 
finansielle formidlere og banker; 
understreger, at et bedre kendskab til 
finansielle instrumenter blandt de, der er 
ansvarlige for gennemførelsen af offentlige 
politikker, er af afgørende betydning for at 
fjerne hindringer af kulturel art og sikre de 
finansielle instrumenters resultater;

Or. de

Ændringsforslag 17
Elisabeth Schroedter

Udkast til udtalelse
Punkt 6

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

6. er bekymret over Kommissionens 
begrænsede institutionelle kapacitet til at 
håndtere de finansielle instrumenters 
forventede øgede rolle; mener, at knowhow 
og teknisk kapacitet til anvendelse og 
forvaltning af finansielle instrumenter 
ligeledes bør styrkes for så vidt angår 
forvaltningsmyndigheder, finansielle 
formidlere og banker; understreger, at et 
bedre kendskab til finansielle instrumenter 
blandt de, der er ansvarlige for 
gennemførelsen af offentlige politikker, er 
af afgørende betydning for at fjerne 
hindringer af kulturel art og fremme de 
finansielle instrumenters resultater;

6. er bekymret over Kommissionens 
begrænsede institutionelle kapacitet til at 
håndtere de finansielle instrumenters 
forventede øgede rolle; mener, at knowhow 
og teknisk kapacitet til anvendelse og 
forvaltning af finansielle instrumenter 
ligeledes bør styrkes for så vidt angår 
forvaltningsmyndigheder, finansielle 
formidlere og banker; understreger, at et 
bedre kendskab til finansielle instrumenter 
blandt de, der er ansvarlige for 
gennemførelsen af offentlige politikker, er 
af afgørende betydning for at fjerne 
hindringer af kulturel art og fremme de 
finansielle instrumenters resultater, 
samtidig med at der sikres demokratisk 
kontrol;

Or. de
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Ændringsforslag 18
Jan Olbrycht

Udkast til udtalelse
Punkt 6 a (nyt)

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

6a. Opfordrer Kommissionen til at udnytte 
erfaringer med instrumenter såsom 
Jeremie, Jessica, Jasmine, der er af 
afgørende betydning for Europas regioner 
og byer, mens den nye æra for finansielle 
instrumenter for 
programmeringsperioden 2014-2020 
defineres;

Or. en

Ændringsforslag 19
Jan Olbrycht

Udkast til udtalelse
Punkt 6 b (nyt)

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

6b. Mener, at forskellige nationale og 
regionale pengeinstitutters rolle, der har 
den nødvendige erfaring og viden med 
hensyn til lokale og regionale forhold i 
udvikling og gennemførelse af finansielle 
instrumenter, skal anerkendes;

Or. en

Ændringsforslag 20
Mojca Kleva

Udkast til udtalelse
Punkt 7
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Udkast til udtalelse Ændringsforslag

7. anerkender byernes øgede rolle i 
programmeringen og gennemførelsen af 
FSR-fondene under næste 
programmeringsperiode; opfordrer derfor 
Kommissionen til at præcisere de 
proceduremæssige og praktiske 
konsekvenser af en stærkere rolle for
byerne i udviklingen og gennemførelsen af 
de finansielle instrumenter.

7. anerkender vigtigheden af den 
bymæssige dimension og byernes øgede 
rolle i programmeringen og 
gennemførelsen af de fonde, som er 
omfattet af FSR, under næste 
programmeringsperiode; opfordrer derfor 
Kommissionen til at præcisere de 
proceduremæssige og praktiske 
konsekvenser af en stærkere rolle for 
byerne i udviklingen og gennemførelsen af 
de finansielle instrumenter.

Or. en

Ændringsforslag 21
Elisabeth Schroedter

Udkast til udtalelse
Punkt 7

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

7. anerkender byernes øgede rolle i 
programmeringen og gennemførelsen af 
FSR-fondene under næste 
programmeringsperiode; opfordrer derfor 
Kommissionen til at præcisere de 
proceduremæssige og praktiske 
konsekvenser af en stærkere rolle for 
byerne i udviklingen og gennemførelsen af 
de finansielle instrumenter.

7. anerkender byernes øgede rolle i 
programmeringen og gennemførelsen af 
FSR-fondene under næste 
programmeringsperiode; opfordrer derfor 
Kommissionen til at præcisere de 
proceduremæssige og praktiske 
konsekvenser af en stærkere rolle for 
byerne i udviklingen og gennemførelsen af 
de finansielle instrumenter og samtidig for 
også at sikre anvendelsen af offentlige 
deltagelsesprocesser.

Or. de


