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Ændringsforslag 19
Enrique Calvet Chambon, Ulla Tørnæs

Forslag til forordning
Overskrift

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Forslag til Forslag til

EUROPA-PARLAMENTETS OG 
RÅDETS FORORDNING

EUROPA-PARLAMENTETS OG 
RÅDETS FORORDNING

om den europæiske fond for strategiske 
investeringer og om ændring af forordning
(EU) nr. 1291/2013 og (EU) nr. 1316/2013

om den europæiske plan for strategiske 
investeringer og om ændring af forordning
(EU) nr. 1291/2013 og (EU) nr. 1316/2013

Or. es

Begrundelse

Termen "fond" er ikke helt korrekt, og det ville være mere passende at anvende termen 
"plan". Hvis denne ændring godkendes, vil det være relevant at tilpasse lovteksten til denne 
nye term.

Ændringsforslag 20
Mara Bizzotto

Forslag til forordning
Betragtning 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(1) Den økonomiske og finansielle krise 
har ført til en nedgang i 
investeringsniveauet i Unionen. 
Investeringerne er faldet med omkring 15 
% siden det højeste niveau i 2007. 
Investeringsunderskuddet i Unionen 
skyldes navnlig usikkerheden på markedet 
omkring den økonomiske fremtid og den 
stramme finanspolitik i medlemsstaterne. 
De manglende investeringer bremser det 

(1) Den økonomiske og finansielle krise 
har ført til en nedgang i 
investeringsniveauet i Unionen. 
Investeringerne er faldet med omkring 15 
% siden det højeste niveau i 2007. 
Investeringsunderskuddet i Unionen 
skyldes den lovgivningsmæssige 
asymmetri, der stadig eksisterer på det 
indre marked, usikkerheden på markedet 
omkring den økonomiske fremtid, 
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økonomiske opsving og har negativ 
indvirkning på jobskabelsen, udsigterne for 
vækst på lang sigt og konkurrenceevnen.

sparepolitikkerne og den stramme 
finanspolitik, som trojkaen har pålagt
medlemsstaterne. De manglende 
investeringer bremser forbruget, det 
økonomiske opsving og har negativ 
indvirkning på jobskabelsen, udsigterne for 
vækst på lang sigt og konkurrenceevnen.

Or. it

Ændringsforslag 21
Jérôme Lavrilleux

Forslag til forordning
Betragtning 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(1) Den økonomiske og finansielle krise 
har ført til en nedgang i 
investeringsniveauet i Unionen. 
Investeringerne er faldet med omkring 15 
% siden det højeste niveau i 2007. 
Investeringsunderskuddet i Unionen 
skyldes navnlig usikkerheden på markedet 
omkring den økonomiske fremtid og den 
stramme finanspolitik i medlemsstaterne. 
De manglende investeringer bremser det 
økonomiske opsving og har negativ 
indvirkning på jobskabelsen, udsigterne for 
vækst på lang sigt og konkurrenceevnen.

(1) Den økonomiske og finansielle krise 
har ført til en nedgang i 
investeringsniveauet i Unionen.
Investeringerne er faldet med omkring 15 
% siden det højeste niveau i 2007. 
Investeringsunderskuddet i Unionen 
skyldes navnlig usikkerheden på markedet 
omkring den økonomiske fremtid og den 
stramme finanspolitik i medlemsstaterne
og de territoriale enheder. De manglende 
investeringer bremser det økonomiske 
opsving og har negativ indvirkning på 
jobskabelsen, udsigterne for vækst på lang 
sigt og konkurrenceevnen.

Or. fr

Ændringsforslag 22
Jérôme Lavrilleux

Forslag til forordning
Betragtning 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(1) Den økonomiske og finansielle krise (1) Den økonomiske og finansielle krise 
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har ført til en nedgang i 
investeringsniveauet i Unionen. 
Investeringerne er faldet med omkring 15 
% siden det højeste niveau i 2007. 
Investeringsunderskuddet i Unionen 
skyldes navnlig usikkerheden på markedet 
omkring den økonomiske fremtid og den 
stramme finanspolitik i medlemsstaterne. 
De manglende investeringer bremser det 
økonomiske opsving og har negativ 
indvirkning på jobskabelsen, udsigterne for 
vækst på lang sigt og konkurrenceevnen.

har ført til en nedgang i 
investeringsniveauet i Unionen. 
Investeringerne er faldet med omkring 15 
% siden det højeste niveau i 2007. 
Investeringsunderskuddet i Unionen 
skyldes navnlig usikkerheden på markedet 
omkring den økonomiske fremtid og den 
stramme finanspolitik i medlemsstaterne. 
De manglende investeringer bremser det 
økonomiske opsving og har negativ 
indvirkning på jobskabelsen, udsigterne for 
vækst på lang sigt, de sociale modellers 
bevarelse og konkurrenceevnen.

Or. fr

Ændringsforslag 23
Monika Vana, Terry Reintke
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Betragtning 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(1) Den økonomiske og finansielle krise 
har ført til en nedgang i 
investeringsniveauet i Unionen. 
Investeringerne er faldet med omkring 15 
% siden det højeste niveau i 2007.
Investeringsunderskuddet i Unionen 
skyldes navnlig usikkerheden på markedet 
omkring den økonomiske fremtid og den 
stramme finanspolitik i medlemsstaterne. 
De manglende investeringer bremser det 
økonomiske opsving og har negativ 
indvirkning på jobskabelsen, udsigterne for 
vækst på lang sigt og konkurrenceevnen.

(1) Den økonomiske og finansielle krise og 
fejltagelserne i den økonomiske styring
har ført til en nedgang i 
investeringsniveauet i Unionen. 
Investeringerne er faldet med omkring 15 
% siden det højeste niveau i 2007.
Underskuddet i Unionen af målrettede 
investeringer skyldes navnlig usikkerheden 
på markedet omkring den økonomiske 
fremtid og den stramme finanspolitik i 
medlemsstaterne. De manglende 
investeringer bremser det økonomiske 
opsving og har negativ indvirkning på 
jobskabelsen, udsigterne for vækst på lang 
sigt og konkurrenceevnen.

Or. en
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Ændringsforslag 24
Paloma López Bermejo

Forslag til forordning
Betragtning 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(1) Den økonomiske og finansielle krise 
har ført til en nedgang i 
investeringsniveauet i Unionen. 
Investeringerne er faldet med omkring 15 
% siden det højeste niveau i 2007. 
Investeringsunderskuddet i Unionen 
skyldes navnlig usikkerheden på markedet 
omkring den økonomiske fremtid og den 
stramme finanspolitik i medlemsstaterne. 
De manglende investeringer bremser det 
økonomiske opsving og har negativ 
indvirkning på jobskabelsen, udsigterne for 
vækst på lang sigt og konkurrenceevnen.

(1) Den økonomiske og finansielle krise 
har ført til en nedgang i 
investeringsniveauet i Unionen. 
Investeringerne er faldet med omkring 15 
% siden det højeste niveau i 2007. 
Investeringsunderskuddet i Unionen 
skyldes navnlig sparepolitikkerne, 
herunder lavere lønninger og offentlige 
udgifter, hvilket har reduceret den 
samlede efterspørgsel og øget
usikkerheden på markedet omkring den 
økonomiske fremtid og den stramme 
finanspolitik, der er pålagt 
medlemsstaterne som følge af stabilitets-
og vækstpagtens bestemmelser og ECB's 
manglende vilje til at gribe afgørende ind
i de offentlige obligationsmarkeder. De 
manglende investeringer bremser det 
økonomiske opsving og har negativ 
indvirkning på jobskabelsen og udsigterne 
for vækst på lang sigt.

Or. en

Ændringsforslag 25
Laura Agea, Tiziana Beghin

Forslag til forordning
Betragtning 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(1) Den økonomiske og finansielle krise 
har ført til en nedgang i 
investeringsniveauet i Unionen. 
Investeringerne er faldet med omkring 15 
% siden det højeste niveau i 2007. 
Investeringsunderskuddet i Unionen 

(Vedrører ikke den danske tekst)
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skyldes navnlig usikkerheden på markedet 
omkring den økonomiske fremtid og den 
stramme finanspolitik i medlemsstaterne. 
De manglende investeringer bremser det 
økonomiske opsving og har negativ 
indvirkning på jobskabelsen, udsigterne 
for vækst på lang sigt og 
konkurrenceevnen.

Or. it

Ændringsforslag 26
Ulrike Trebesius

Forslag til forordning
Betragtning 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(1) Den økonomiske og finansielle krise 
har ført til en nedgang i 
investeringsniveauet i Unionen. 
Investeringerne er faldet med omkring 15 
% siden det højeste niveau i 2007. 
Investeringsunderskuddet i Unionen 
skyldes navnlig usikkerheden på markedet 
omkring den økonomiske fremtid og den 
stramme finanspolitik i medlemsstaterne. 
De manglende investeringer bremser det 
økonomiske opsving og har negativ 
indvirkning på jobskabelsen, udsigterne for 
vækst på lang sigt og konkurrenceevnen.

(1) Den økonomiske og finansielle krise 
har ført til en nedgang i 
investeringsniveauet i Unionen. 
Investeringerne er faldet med omkring 15 
% siden det højeste niveau i 2007. 
Investeringsunderskuddet i Unionen 
skyldes navnlig strukturelle problemer, 
uforsvarligt stor gæld og usikkerheden på 
markedet omkring den økonomiske fremtid 
og den stramme finanspolitik i 
medlemsstaterne. De manglende 
investeringer bremser det økonomiske 
opsving og har negativ indvirkning på 
jobskabelsen, udsigterne for vækst på lang 
sigt og konkurrenceevnen.

Or. en

Ændringsforslag 27
Maria João Rodrigues

Forslag til forordning
Betragtning 1 a (ny)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

(1a) Tilstrækkelige offentlige 
investeringsniveauer er af afgørende 
vigtighed for finansieringen af offentlige 
goder og for at fremme de private 
investeringer, som er kritisk lave, og 
skabe nye job af høj kvalitet.

Or. en

Ændringsforslag 28
Laura Agea, Tiziana Beghin

Forslag til forordning
Betragtning 1 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(1a) Den Europæiske Fond for 
Strategiske Investeringer (EFSI) vil være 
baseret på eksisterende EU-ressourcer og 
vil ikke kræve "nye" offentlige midler 
bortset fra yderligere 5 mia. EUR fra EIB.

Or. en

Ændringsforslag 29
Maria João Rodrigues

Forslag til forordning
Betragtning 1 b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(1b) EFSI skal lægge særlig vægt på 
projekter i de medlemsstater og regioner, 
som stadig lider mest under krisen, og 
stræbe efter at reducere forskelle, navnlig 
når det gælder arbejdsløsheds- og 
beskæftigelsesniveauet. Nødvendigheden 
af at skabe et tilstrækkeligt niveau af ny 
kvalitetsbeskæftigelse skal tackles 
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specifikt i en europæisk 
investeringsstrategi, som EFSI bør 
bidrage til.

Or. en

Ændringsforslag 30
Guillaume Balas

Forslag til forordning
Betragtning 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(2) Det vil kræve en omfattende indsats at 
bryde den onde cirkel, der er opstået på 
grund af de manglende investeringer. 
Strukturreformer og finanspolitisk 
ansvarlighed er nødvendige 
forudsætninger for at få gang i 
investeringerne. Disse forudsætninger kan 
sammen med et skub til finansieringen af 
investeringer bidrage til at skabe en god 
cirkel, hvor investeringsprojekter kan 
skabe øget beskæftigelse og efterspørgsel 
og føre til en betydelig stigning i 
vækstpotentialet.

(2) Det vil kræve en omfattende indsats at 
bryde den onde cirkel, der er opstået på 
grund af de manglende investeringer. Man 
har alt for længe påberåbt sig
strukturreformer og finanspolitisk 
ansvarlighed for at minimere 
nødvendigheden af at få gang i 
investeringerne. En koordinering af de 
økonomiske politikker, skattepolitikkerne, 
de sociale politikker og budgetpolitikkerne
kan sammen med et skub til finansieringen 
af investeringer bidrage til at skabe en god 
cirkel, hvor investeringsprojekter kan 
skabe øget beskæftigelse og efterspørgsel 
og føre til en betydelig stigning i 
vækstpotentialet.

Or. fr

Ændringsforslag 31
Csaba Sógor

Forslag til forordning
Betragtning 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(2) Det vil kræve en omfattende indsats at 
bryde den onde cirkel, der er opstået på 
grund af de manglende investeringer. 

(2) Det vil kræve en omfattende indsats at 
bryde den onde cirkel, der er opstået på 
grund af de manglende investeringer. 
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Strukturreformer og finanspolitisk 
ansvarlighed er nødvendige forudsætninger 
for at få gang i investeringerne. Disse 
forudsætninger kan sammen med et skub 
til finansieringen af investeringer bidrage 
til at skabe en god cirkel, hvor 
investeringsprojekter kan skabe øget 
beskæftigelse og efterspørgsel og føre til 
en betydelig stigning i vækstpotentialet.

Strukturreformer og finanspolitisk 
ansvarlighed er nødvendige forudsætninger 
for at få gang i investeringerne. Disse 
forudsætninger kan sammen med et skub 
til finansieringen af investeringer bidrage 
til at skabe en god cirkel, hvor 
investeringsprojekter skaber øget 
beskæftigelse, øger efterspørgslen og fører
til en betydelig stigning i vækstpotentialet.

Or. en

Ændringsforslag 32
Jérôme Lavrilleux

Forslag til forordning
Betragtning 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(2) Det vil kræve en omfattende indsats at 
bryde den onde cirkel, der er opstået på 
grund af de manglende investeringer. 
Strukturreformer og finanspolitisk 
ansvarlighed er nødvendige forudsætninger 
for at få gang i investeringerne. Disse 
forudsætninger kan sammen med et skub 
til finansieringen af investeringer bidrage 
til at skabe en god cirkel, hvor 
investeringsprojekter kan skabe øget 
beskæftigelse og efterspørgsel og føre til 
en betydelig stigning i vækstpotentialet.

(2) Det vil kræve en omfattende indsats at 
bryde den onde cirkel, der er opstået på 
grund af de manglende investeringer. 
Strukturreformer og finanspolitisk 
ansvarlighed er nødvendige forudsætninger 
for at få gang i investeringerne på et sundt 
grundlag og fremme en stabil og varig 
vækst. Disse forudsætninger kan sammen 
med et skub til finansieringen af 
investeringer bidrage til at skabe en god 
cirkel, hvor investeringsprojekter kan 
skabe øget beskæftigelse og efterspørgsel 
og føre til en betydelig stigning i 
vækstpotentialet.

Or. fr

Ændringsforslag 33
Monika Vana, Terry Reintke
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Betragtning 2
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

(2) Det vil kræve en omfattende indsats at 
bryde den onde cirkel, der er opstået på 
grund af de manglende investeringer.
Strukturreformer og finanspolitisk 
ansvarlighed er nødvendige 
forudsætninger for at få gang i 
investeringerne. Disse forudsætninger 
kan sammen med et skub til
finansieringen af investeringer bidrage til
at skabe en god cirkel, hvor 
investeringsprojekter kan skabe øget
beskæftigelse og efterspørgsel og føre til 
en betydelig stigning i vækstpotentialet.

(2) Det vil kræve en omfattende indsats at 
bryde den onde cirkel, der er opstået på 
grund af de manglende investeringer. Det 
er nødvendigt med investeringsprojekter, 
som er rettet mod de mest berørte regioner 
og har en merværdi for samfundet, 
således at de bidrager til at fremme og
skabe beskæftigelse og efterspørgsel på 
mellemlang og lang sigt.

Or. en

Ændringsforslag 34
Jutta Steinruck, Evelyn Regner

Forslag til forordning
Betragtning 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(2) Det vil kræve en omfattende indsats at 
bryde den onde cirkel, der er opstået på 
grund af de manglende investeringer. 
Strukturreformer og finanspolitisk 
ansvarlighed er nødvendige forudsætninger 
for at få gang i investeringerne. Disse 
forudsætninger kan sammen med et skub 
til finansieringen af investeringer bidrage 
til at skabe en god cirkel, hvor 
investeringsprojekter kan skabe øget 
beskæftigelse og efterspørgsel og føre til 
en betydelig stigning i vækstpotentialet.

(2) Det vil kræve en omfattende indsats at 
bryde den onde cirkel, der er opstået på 
grund af de manglende investeringer. 
Strukturreformer og finanspolitisk 
ansvarlighed er nødvendige forudsætninger 
for at få gang i investeringerne. Disse 
forudsætninger kan sammen med et skub 
til finansieringen af investeringer bidrage 
til at skabe en god cirkel, hvor 
investeringsprojekter kan skabe job af høj 
kvalitet og efterspørgsel og føre til en 
betydelig stigning i vækstpotentialet.

Or. en

Ændringsforslag 35
Patrick Le Hyaric, Inês Cristina Zuber
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Forslag til forordning
Betragtning 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(2) Det vil kræve en omfattende indsats at
bryde den onde cirkel, der er opstået på 
grund af de manglende investeringer. 
Strukturreformer og finanspolitisk 
ansvarlighed er nødvendige 
forudsætninger for at få gang i 
investeringerne. Disse forudsætninger kan
sammen med et skub til finansieringen af 
investeringer bidrage til at skabe en god 
cirkel, hvor investeringsprojekter kan 
skabe øget beskæftigelse og efterspørgsel
og føre til en betydelig stigning i 
vækstpotentialet.

(2) Det vil kræve en omfattende indsats at 
få gang i investeringerne, hvor 
investeringsprojekter kan skabe øget 
beskæftigelse, efterspørgsel og social og
geografisk samhørighed i områderne og
føre til en betydelig stigning i 
vækstpotentialet.

Or. fr

Ændringsforslag 36
Laura Agea, Tiziana Beghin

Forslag til forordning
Betragtning 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(2) Det vil kræve en omfattende indsats at 
bryde den onde cirkel, der er opstået på 
grund af de manglende investeringer.
Strukturreformer og finanspolitisk 
ansvarlighed er nødvendige 
forudsætninger for at få gang i 
investeringerne. Disse forudsætninger kan 
sammen med et skub til finansieringen af 
investeringer bidrage til at skabe en god 
cirkel, hvor investeringsprojekter kan 
skabe øget beskæftigelse og efterspørgsel
og føre til en betydelig stigning i 
vækstpotentialet.

(2) Det vil kræve en omfattende indsats at 
bryde den onde cirkel, der er opstået på 
grund af de manglende investeringer. 
Nødvendige forudsætninger for at få gang i 
investeringerne er foranstaltninger, der 
kan bidrage til at skabe en god cirkel, hvor 
investeringsprojekter kan skabe øget 
beskæftigelse af høj kvalitet på lang sigt
og efterspørgsel, hvilket fører til en 
betydelig stigning i vækstpotentialet.

Or. it
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Ændringsforslag 37
Ulrike Trebesius

Forslag til forordning
Betragtning 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(2) Det vil kræve en omfattende indsats at 
bryde den onde cirkel, der er opstået på 
grund af de manglende investeringer. 
Strukturreformer og finanspolitisk 
ansvarlighed er nødvendige
forudsætninger for at få gang i 
investeringerne. Disse forudsætninger kan 
sammen med et skub til finansieringen af 
investeringer bidrage til at skabe en god 
cirkel, hvor investeringsprojekter kan 
skabe øget beskæftigelse og efterspørgsel 
og føre til en betydelig stigning i 
vækstpotentialet.

(2) Det vil kræve en omfattende indsats at 
bryde den onde cirkel, der er opstået på 
grund af de manglende investeringer. 
Strukturreformer og finanspolitisk 
ansvarlighed er nødvendige for EFSI-
investeringer, der kan bidrage til at skabe 
et miljø, som fremmer yderligere 
investeringer, vækst og jobskabelse. Disse 
forudsætninger kan sammen med et skub 
til finansieringen af investeringer bidrage 
til at skabe en god cirkel, hvor 
investeringsprojekter kan skabe øget 
beskæftigelse og efterspørgsel og føre til 
en betydelig stigning i vækstpotentialet.

Or. en

Ændringsforslag 38
Anne Sander

Forslag til forordning
Betragtning 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(2) Det vil kræve en omfattende indsats at 
bryde den onde cirkel, der er opstået på 
grund af de manglende investeringer. 
Strukturreformer og finanspolitisk 
ansvarlighed er nødvendige forudsætninger 
for at få gang i investeringerne. Disse 
forudsætninger kan sammen med et skub 
til finansieringen af investeringer bidrage 
til at skabe en god cirkel, hvor 
investeringsprojekter kan skabe øget 
beskæftigelse og efterspørgsel og føre til 

(2) Det vil kræve en omfattende indsats at 
bryde den onde cirkel, der er opstået på 
grund af de manglende investeringer. 
Strukturreformer og finanspolitisk 
ansvarlighed er nødvendige forudsætninger 
for at få gang i investeringerne. Disse 
forudsætninger kan sammen med et skub 
til finansieringen af investeringer bidrage 
til at skabe en god cirkel, hvor 
investeringsprojekter kan skabe øget 
beskæftigelse og efterspørgsel og føre til 
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en betydelig stigning i vækstpotentialet. en betydelig stigning i vækstpotentialet. I 
denne positive udvikling skal EFSI først 
og fremmest koncentrere sig om 
SMV'erne, eftersom de udgør et betydeligt 
jobskabelsespotentiale og dermed spiller 
en væsentlig rolle for fornyet vækst i 
Europa.

Or. fr

Ændringsforslag 39
Maria João Rodrigues

Forslag til forordning
Betragtning 2 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(2a) Der bør foretages en lang række 
økonomiske og sociale reformer på 
nationalt plan for at skabe en stor 
økonomisk og samfundsmæssig gevinst.
Sådanne reformer skal f.eks. have til 
formål at sikre fuld og lige adgang til 
uddannelses- og 
erhvervsuddannelsessystemer af høj 
kvalitet, gode børnepasningsfaciliteter og 
tilstrækkeligt finansierede 
sundhedssystemer, at sikre lige deltagelse 
af kvinder og mænd på arbejdsmarkedet 
og at udvikle retfærdige og effektive 
skattepolitiske systemer, som er i stand til 
at fjerne skattesvig og skatteunddragelse 
samt skatteundgåelsespraksisser.

Or. en

Ændringsforslag 40
Maria João Rodrigues

Forslag til forordning
Betragtning 2 b (ny)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

(2b) For at gøre EFSI's indvirkning på 
beskæftigelsen så stor som muligt bør 
medlemsstaterne træffe supplerende 
foranstaltninger såsom 
erhvervsuddannelse eller andre aktive 
arbejdsmarkedspolitikker.

Or. en

Ændringsforslag 41
Laura Agea, Tiziana Beghin

Forslag til forordning
Betragtning 3 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(3a) Det er nødvendigt med sociale 
investeringer for at imødegå økonomisk 
stagnation, deflation og høj arbejdsløshed 
i EU, navnlig investeringer i mennesker 
ved at give dem kvalifikationer og fremme 
forudsætningerne for, at der kan skabes 
bæredygtige og inklusive job af høj 
kvalitet.

Or. en

Ændringsforslag 42
Guillaume Balas

Forslag til forordning
Betragtning 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(4) Under hele den økonomiske og 
finansielle krise har Unionen bestræbt sig 
på at skabe øget vækst, navnlig gennem
initiativer under Europa 2020-strategien, 
der danner rammerne for intelligent, 

(4) Under hele den økonomiske og 
finansielle krise har Unionen bestræbt sig 
på at fremme en fortolkning af 
budgetpolitikkerne, som er baseret på 
respekt for de procykliske regler, der fik 
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bæredygtig og inklusiv vækst. Den 
Europæiske Investeringsbank (EIB) har 
også spillet en mere aktiv rolle i 
bestræbelserne på at tilskynde til og 
fremme investeringer i Unionen, bl.a. efter 
sin kapitaludvidelse i januar 2013. Der er 
behov for en større indsats for at få dækket 
investeringsbehovet i Unionen og sikre, at 
den likviditet, der findes på markedet, 
anvendes effektivt og kanaliseres ud til 
finansiering af levedygtige 
investeringsprojekter.

medlemsstaterne til at give afkald på de 
nødvendige investeringsomkostninger for 
at sætte gang i væksten og skabe varige 
job af høj kvalitet, idet man vendte ryggen 
til de initiativer under Europa 2020-
strategien, der danner rammerne for 
intelligent, bæredygtig og inklusiv vækst. 
Den Europæiske Investeringsbank (EIB) 
har også spillet en mere aktiv rolle i 
bestræbelserne på at tilskynde til og 
fremme investeringer i Unionen, bl.a. efter 
sin kapitaludvidelse i januar 2013. Der er 
behov for en større indsats for at få dækket 
investeringsbehovet i Unionen og sikre, at 
den likviditet, der findes på markedet, 
anvendes effektivt og kanaliseres ud til 
finansiering af levedygtige 
investeringsprojekter.

Or. fr

Ændringsforslag 43
Csaba Sógor

Forslag til forordning
Betragtning 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(4) Under hele den økonomiske og 
finansielle krise har Unionen bestræbt sig 
på at skabe øget vækst, navnlig gennem 
initiativer under Europa 2020-strategien, 
der danner rammerne for intelligent, 
bæredygtig og inklusiv vækst. Den 
Europæiske Investeringsbank (EIB) har 
også spillet en mere aktiv rolle i 
bestræbelserne på at tilskynde til og 
fremme investeringer i Unionen, bl.a. efter 
sin kapitaludvidelse i januar 2013. Der er 
behov for en større indsats for at få dækket 
investeringsbehovet i Unionen og sikre, at 
den likviditet, der findes på markedet, 
anvendes effektivt og kanaliseres ud til 
finansiering af levedygtige 

(4) Under hele den økonomiske og 
finansielle krise har Unionen bestræbt sig 
på at skabe øget vækst, navnlig gennem 
initiativer under Europa 2020-strategien, 
der danner rammerne for intelligent, 
bæredygtig og inklusiv vækst. Den 
Europæiske Investeringsbank (EIB) har 
også spillet en mere aktiv rolle i 
bestræbelserne på at tilskynde til og 
fremme investeringer i Unionen, bl.a. efter 
sin kapitaludvidelse i januar 2013. Der er 
behov for en større indsats for at få dækket 
investeringsbehovet i Unionen og sikre, at 
den likviditet, der findes på markedet, 
anvendes effektivt og kanaliseres ud til 
finansiering af levedygtige 
investeringsprojekter, som skaber 
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investeringsprojekter. økonomisk vækst og beskæftigelse.

Or. en

Ændringsforslag 44
Jérôme Lavrilleux

Forslag til forordning
Betragtning 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(4) Under hele den økonomiske og 
finansielle krise har Unionen bestræbt sig 
på at skabe øget vækst, navnlig gennem 
initiativer under Europa 2020-strategien, 
der danner rammerne for intelligent, 
bæredygtig og inklusiv vækst. Den 
Europæiske Investeringsbank (EIB) har 
også spillet en mere aktiv rolle i 
bestræbelserne på at tilskynde til og 
fremme investeringer i Unionen, bl.a. efter 
sin kapitaludvidelse i januar 2013. Der er 
behov for en større indsats for at få dækket 
investeringsbehovet i Unionen og sikre, at 
den likviditet, der findes på markedet, 
anvendes effektivt og kanaliseres ud til 
finansiering af levedygtige 
investeringsprojekter.

(4) Under hele den økonomiske og 
finansielle krise har Unionen bestræbt sig 
på at skabe øget vækst, navnlig gennem 
initiativer under Europa 2020-strategien, 
der danner rammerne for intelligent, 
bæredygtig og inklusiv vækst. Den 
Europæiske Investeringsbank (EIB) har 
også spillet en mere aktiv rolle i 
bestræbelserne på at tilskynde til og 
fremme investeringer i Unionen, bl.a. efter 
sin kapitaludvidelse i januar 2013. Der er 
behov for en større indsats for at få dækket 
investeringsbehovet i Unionen og sikre, at 
den likviditet, der findes på markedet, 
anvendes effektivt og kanaliseres ud til 
finansiering af levedygtige og varige
investeringsprojekter, der har en direkte 
indvirkning på realøkonomien, væksten 
og beskæftigelsen.

Or. fr

Ændringsforslag 45
Zdzisław Krasnodębski

Forslag til forordning
Betragtning 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(4) Under hele den økonomiske og 
finansielle krise har Unionen bestræbt sig 

(4) Under hele den økonomiske og 
finansielle krise har Unionen bestræbt sig 
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på at skabe øget vækst, navnlig gennem 
initiativer under Europa 2020-strategien, 
der danner rammerne for intelligent, 
bæredygtig og inklusiv vækst. Den 
Europæiske Investeringsbank (EIB) har 
også spillet en mere aktiv rolle i 
bestræbelserne på at tilskynde til og 
fremme investeringer i Unionen, bl.a. efter 
sin kapitaludvidelse i januar 2013. Der er 
behov for en større indsats for at få dækket 
investeringsbehovet i Unionen og sikre, at 
den likviditet, der findes på markedet, 
anvendes effektivt og kanaliseres ud til 
finansiering af levedygtige 
investeringsprojekter.

på at skabe øget vækst, navnlig gennem 
initiativer under Europa 2020-strategien, 
der danner rammerne for intelligent, 
bæredygtig og inklusiv vækst. Den 
Europæiske Investeringsbank (EIB) har 
også spillet en mere aktiv rolle i 
bestræbelserne på at tilskynde til og 
fremme investeringer i Unionen, bl.a. efter 
sin kapitaludvidelse i januar 2013. Der er 
behov for en større indsats for at få dækket 
investeringsbehovet i Unionen og sikre, at 
den likviditet, der findes på markedet, 
anvendes effektivt og kanaliseres ud til 
finansiering af levedygtige 
investeringsprojekter, som styrker en 
sammenhængende og bæredygtig social 
og økonomisk udvikling i 
medlemsstaterne inden for rammerne af 
EU.

Or. pl

Ændringsforslag 46
Monika Vana, Terry Reintke
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Betragtning 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(4) Under hele den økonomiske og 
finansielle krise har Unionen bestræbt sig 
på at skabe øget vækst, navnlig gennem 
initiativer under Europa 2020-strategien, 
der danner rammerne for intelligent, 
bæredygtig og inklusiv vækst. Den 
Europæiske Investeringsbank (EIB) har 
også spillet en mere aktiv rolle i 
bestræbelserne på at tilskynde til og 
fremme investeringer i Unionen, bl.a. efter 
sin kapitaludvidelse i januar 2013. Der er 
behov for en større indsats for at få dækket 
investeringsbehovet i Unionen og sikre, at 
den likviditet, der findes på markedet, 
anvendes effektivt og kanaliseres ud til 

(4) Under hele den økonomiske og 
finansielle krise har Unionen begået den 
fejl at fokusere for meget på 
sparepolitikker, hvilket har haft en 
negativ indvirkning på væksten. Dette har 
ført til øget arbejdsløshed og fattigdom. 
Den Europæiske Investeringsbank (EIB) 
har også spillet en mere aktiv rolle i 
bestræbelserne på at tilskynde til og 
fremme investeringer i Unionen, bl.a. efter 
sin kapitaludvidelse i januar 2013. Der er
således behov for en større og supplerende
indsats for at få dækket 
investeringsbehovet i Unionen og sikre, at 
den likviditet, der findes på markedet, 
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finansiering af levedygtige 
investeringsprojekter.

anvendes effektivt og kanaliseres ud til 
finansiering af levedygtige 
investeringsprojekter med et stærkt fokus 
på deres vækst- og jobskabelsespotentiale 
og deres nytte for samfundet som helhed.
Det er dog vigtigt at huske, at en 
"tilfældig" investering, der ikke er 
målrettet og heller ikke har nogen 
kriterier, kan medføre stor skade, og at 
EU har brug for investeringer, som er 
rettet mod at skabe merværdi for EU-
borgerne og mindske uligheder, og som er 
bæredygtige set ud fra et økonomisk, 
socialt og miljømæssigt synspunkt.

Or. en

Ændringsforslag 47
Maria João Rodrigues, Sergio Gutiérrez Prieto, Emilian Pavel, Javi López

Forslag til forordning
Betragtning 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(4) Under hele den økonomiske og 
finansielle krise har Unionen bestræbt sig 
på at skabe øget vækst, navnlig gennem 
initiativer under Europa 2020-strategien, 
der danner rammerne for intelligent, 
bæredygtig og inklusiv vækst. Den 
Europæiske Investeringsbank (EIB) har 
også spillet en mere aktiv rolle i 
bestræbelserne på at tilskynde til og 
fremme investeringer i Unionen, bl.a. efter 
sin kapitaludvidelse i januar 2013. Der er 
behov for en større indsats for at få dækket 
investeringsbehovet i Unionen og sikre, at 
den likviditet, der findes på markedet, 
anvendes effektivt og kanaliseres ud til 
finansiering af levedygtige 
investeringsprojekter.

(4) Under hele den økonomiske og 
finansielle krise har Unionen bestræbt sig 
på at skabe øget vækst, navnlig gennem 
initiativer under Europa 2020-strategien, 
der danner rammerne for intelligent, 
bæredygtig og inklusiv vækst. Den 
Europæiske Investeringsbank (EIB) har 
også spillet en mere aktiv rolle i 
bestræbelserne på at tilskynde til og 
fremme investeringer i Unionen, bl.a. efter 
sin kapitaludvidelse i januar 2013. Der er 
behov for en større indsats for at få dækket 
investeringsbehovet i Unionen og sikre, at 
den likviditet, der findes på markedet, 
anvendes effektivt og kanaliseres ud til 
finansiering af levedygtige 
investeringsprojekter med et stærkt fokus 
på deres vækst og skabelse af kvalitetsjob 
og deres nytte for samfundet som helhed.

Or. en
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Ændringsforslag 48
Patrick Le Hyaric, Inês Cristina Zuber

Forslag til forordning
Betragtning 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(4) Under hele den økonomiske og 
finansielle krise har Unionen bestræbt sig 
på at skabe øget vækst, navnlig gennem 
initiativer under Europa 2020-strategien,
der danner rammerne for intelligent, 
bæredygtig og inklusiv vækst. Den 
Europæiske Investeringsbank (EIB) har 
også spillet en mere aktiv rolle i 
bestræbelserne på at tilskynde til og 
fremme investeringer i Unionen, bl.a. 
efter sin kapitaludvidelse i januar 2013.
Der er behov for en større indsats for at få 
dækket investeringsbehovet i Unionen og 
sikre, at den likviditet, der findes på 
markedet, anvendes effektivt og 
kanaliseres ud til finansiering af 
levedygtige investeringsprojekter.

(4) Under hele den økonomiske og 
finansielle krise har Unionen ført 
sparepolitikker, der har medført en yderst 
alvorlig social og samfundsmæssig krise, 
og som har bremset de strategiske 
investeringer i intelligent, bæredygtig og 
inklusiv vækst. Der er behov for en hurtig
indsats for at få dækket 
investeringsbehovet i Unionen og sikre, at 
den likviditet, der findes på markedet, 
anvendes effektivt og kanaliseres ud til 
finansiering af levedygtige 
investeringsprojekter, både når det gælder 
skabelse af kvalitetsjob ledsaget af 
rettigheder og ud fra et miljø- og 
bæredygtighedssynspunkt.

Or. fr

Ændringsforslag 49
Laura Agea, Tiziana Beghin

Forslag til forordning
Betragtning 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(4) Under hele den økonomiske og 
finansielle krise har Unionen bestræbt sig 
på at skabe øget vækst, navnlig gennem 
initiativer under Europa 2020-strategien,
der danner rammerne for intelligent, 
bæredygtig og inklusiv vækst. Den 
Europæiske Investeringsbank (EIB) har 
også spillet en mere aktiv rolle i 

(4) Under hele den økonomiske og 
finansielle krise, som stadig varer ved i 
mange medlemsstater, har Unionen
forsøgt at skabe øget vækst, navnlig 
gennem initiativer under Europa 2020-
strategien, hvis målsætninger hidtil ikke er 
blevet nået med hensyn til bekæmpelse af 
arbejdsløshed og fattigdom. Den 
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bestræbelserne på at tilskynde til og 
fremme investeringer i Unionen, bl.a. efter 
sin kapitaludvidelse i januar 2013. Der er 
behov for en større indsats for at få dækket 
investeringsbehovet i Unionen og sikre, at 
den likviditet, der findes på markedet, 
anvendes effektivt og kanaliseres ud til 
finansiering af levedygtige 
investeringsprojekter.

Europæiske Investeringsbank (EIB) har 
også forsøgt at spille en mere aktiv rolle i 
bestræbelserne på at tilskynde til og 
fremme investeringer i Unionen, bl.a. efter 
sin kapitaludvidelse i januar 2013, hvor der 
dog blev sat for få midler af til 
mikrovirksomheder samt små og 
mellemstore virksomheder. Der er behov 
for en større indsats for at få dækket 
investeringsbehovet i Unionen og sikre, at 
den likviditet, der findes på markedet, 
anvendes effektivt og kanaliseres ud til 
finansiering af levedygtige og 
miljømæssigt bæredygtige
investeringsprojekter, hvor man prioriterer 
opstart af innovative projekter og 
mikrovirksomheder.

Or. it

Ændringsforslag 50
Laura Agea, Tiziana Beghin

Forslag til forordning
Betragtning 4 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(4a) Mindre projekter giver ikke blot et 
økonomisk afkast, men fremmer også 
følgevirkninger for samfundet ved at 
skabe forudsætningerne for bæredygtig,
inklusiv og miljøvenlig vækst.

Or. en

Ændringsforslag 51
Monika Vana, Terry Reintke
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Betragtning 5
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

(5) Den 15. juli 2014 fremlagde den 
dengang nyvalgte formand for Europa-
Kommissionen sine politiske 
retningslinjer for Europa-Parlamentet. 
Ifølge disse retningslinjer skal der 
mobiliseres "yderligere offentlige og 
private investeringer i realøkonomien på 
op til 300 mia. EUR over de kommende 
tre år" for at få sat skub i jobskabende 
investeringer.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 52
Guillaume Balas

Forslag til forordning
Betragtning 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(5) Den 15. juli 2014 fremlagde den 
dengang nyvalgte formand for Europa-
Kommissionen sine politiske retningslinjer 
for Europa-Parlamentet. Ifølge disse 
retningslinjer skal der mobiliseres
"yderligere offentlige og private 
investeringer i realøkonomien på op til 300 
mia. EUR over de kommende tre år" for at 
få sat skub i jobskabende investeringer.

(5) Den 15. juli 2014 fremlagde den 
dengang nyvalgte formand for Europa-
Kommissionen sine politiske retningslinjer 
for Europa-Parlamentet for den aktuelle 
valgperiode. Ifølge disse retningslinjer skal 
der mobiliseres "yderligere offentlige og 
private investeringer i realøkonomien på op 
til 300 mia. EUR over de kommende tre 
år" for at få sat skub i jobskabende 
investeringer.

Or. fr

Ændringsforslag 53
Monika Vana, Terry Reintke
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Betragtning 6
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

(6) Den 26. november 2014 udsendte 
Kommissionen en meddelelse om "En 
investeringsplan for Europa"1, som tog 
sigte på at få etableret en europæisk fond 
for strategiske investeringer (EFSI), en 
gennemsigtig pipeline for 
investeringsprojekter på europæisk plan, 
et knudepunkt for investeringsrådgivning 
("European Investment Advisory Hub" –
EIAH) og en ambitiøs dagsorden for 
fjernelse af hindringer for investeringer 
og virkeliggørelse af det indre marked.

udgår

__________________
1 Meddelelse til Europa-Parlamentet, 
Rådet, Den Europæiske Centralbank, Det 
Europæiske Økonomiske og Social 
Udvalg, Regionsudvalget og Den 
Europæiske Investeringsbank om "En 
investeringsplan for Europa", 
COM(2014) 903 final.

Or. en

Ændringsforslag 54
Paloma López Bermejo

Forslag til forordning
Betragtning 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(6) Den 26. november 2014 udsendte 
Kommissionen en meddelelse om "En 
investeringsplan for Europa"1, som tog 
sigte på at få etableret en europæisk fond 
for strategiske investeringer (EFSI), en 
gennemsigtig pipeline for 
investeringsprojekter på europæisk plan,
et knudepunkt for investeringsrådgivning
("European Investment Advisory Hub" –
EIAH) og en ambitiøs dagsorden for 
fjernelse af hindringer for investeringer 

(6) Den 26. november 2014 udsendte 
Kommissionen en meddelelse om "En 
investeringsplan for Europa"1, som tog 
sigte på at få etableret en europæisk fond 
for strategiske investeringer (EFSI) og et 
knudepunkt for investeringsrådgivning
("European Investment Advisory Hub" –
EIAH).
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og virkeliggørelse af det indre marked.

__________________ __________________
1 Meddelelse til Europa-Parlamentet, 
Rådet, Den Europæiske Centralbank, Det 
Europæiske Økonomiske og Social 
Udvalg, Regionsudvalget og Den 
Europæiske Investeringsbank om "En 
investeringsplan for Europa", COM(2014) 
903 final.

1 Meddelelse til Europa-Parlamentet, 
Rådet, Den Europæiske Centralbank, Det 
Europæiske Økonomiske og Social 
Udvalg, Regionsudvalget og Den 
Europæiske Investeringsbank om "En 
investeringsplan for Europa", COM(2014) 
903 final.

Or. en

Ændringsforslag 55
Monika Vana, Terry Reintke
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Betragtning 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(7) Det Europæiske Råd konkluderede på 
sit møde den 18. december 2014, at 
"fremme af investeringer og imødegåelse 
af markedssvigt i Europa er en central 
politikudfordring", og at "det nye fokus 
på investeringer, sammen med 
medlemsstaternes tilsagn om at 
intensivere strukturreformer og forfølge 
en vækstfremmende finanspolitisk 
konsolidering, vil danne grundlaget for 
vækst og beskæftigelse i Europa", 
samtidig med at det opfordrede til, "at der 
oprettes en europæisk fond for strategiske 
investeringer (EFSI) inden for EIB-
Gruppen med det sigte at mobilisere 315 
mia. EUR i nye investeringer mellem 2015 
og 2017".

udgår

Or. en

Ændringsforslag 56
Laura Agea, Tiziana Beghin
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Forslag til forordning
Betragtning 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(7) Det Europæiske Råd konkluderede på 
sit møde den 18. december 2014, at 
"fremme af investeringer og imødegåelse 
af markedssvigt i Europa er en central 
politikudfordring", og at "det nye fokus 
på investeringer, sammen med 
medlemsstaternes tilsagn om at 
intensivere strukturreformer og forfølge 
en vækstfremmende finanspolitisk 
konsolidering, vil danne grundlaget for 
vækst og beskæftigelse i Europa", 
samtidig med at det opfordrede til, "at der 
oprettes en europæisk fond for strategiske 
investeringer (EFSI) inden for EIB-
Gruppen med det sigte at mobilisere 315 
mia. EUR i nye investeringer mellem 2015 
og 2017".

(7) Det Europæiske Råd opfordrede på sit 
møde den 18. december 2014 til, "at der 
oprettes en europæisk fond for strategiske 
investeringer (EFSI) inden for EIB-
Gruppen med det sigte at mobilisere 315 
mia. EUR i nye investeringer mellem 2015 
og 2017".

Or. it

Ændringsforslag 57
Paloma López Bermejo

Forslag til forordning
Betragtning 8

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(8) EFSI er et led i den samlede tilgang, 
som tager sigte på at imødegå den 
usikkerhed, der omgiver offentlige og 
private investeringer. Strategien hviler på 
tre indsatsområder, som går ud på at 
mobilisere finansielle midler til 
investeringer, få kanaliseret 
investeringerne ud i realøkonomien og 
forbedre investeringsklimaet i Unionen.

udgår

Or. en
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Ændringsforslag 58
Monika Vana, Terry Reintke
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Betragtning 8

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(8) EFSI er et led i den samlede tilgang, 
som tager sigte på at imødegå den 
usikkerhed, der omgiver offentlige og 
private investeringer. Strategien hviler på
tre indsatsområder, som går ud på at 
mobilisere finansielle midler til 
investeringer, få kanaliseret 
investeringerne ud i realøkonomien og 
forbedre investeringsklimaet i Unionen.

(8) Hvis den er målrettet og demokratisk 
styret, kan EFSI blive et led i den samlede 
tilgang, som tager sigte på at imødegå den 
usikkerhed, der omgiver offentlige og 
private investeringer. Strategien og EFSI 
skal være mere omfattende end de tre
nuværende indsatsområder, som går ud på 
at mobilisere finansielle midler til 
investeringer, få kanaliseret 
investeringerne ud i realøkonomien og 
forbedre investeringsklimaet i Unionen, 
hvilket som minimum skal indebære:

- en forvaltningsstruktur, der respekterer 
de grundlæggende demokratiske 
principper

- et system med kontrol og tilsyn for at 
sikre, at de investeringer, som EFSI giver 
anledning til, ikke er til skade for EU's 
værdier eller har uønskede negative 
virkninger

- inddragelse af interessenterne og ret til 
at nedlægge veto mod investeringer, som 
ikke er i overensstemmelse med 2020-
målene og kriterierne i artikel 5

- en række kriterier, som sikrer, at 
investeringerne ikke er "tilfældige", men 
tager sigte på at nå EU 2020-målene, 
mindske arbejdsløshed og fattigdom og 
reducere det økologiske fodaftryk.

Or. en
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Ændringsforslag 59
Milan Zver

Forslag til forordning
Betragtning 8

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(8) EFSI er et led i den samlede tilgang, 
som tager sigte på at imødegå den 
usikkerhed, der omgiver offentlige og 
private investeringer. Strategien hviler på 
tre indsatsområder, som går ud på at 
mobilisere finansielle midler til
investeringer, få kanaliseret 
investeringerne ud i realøkonomien og 
forbedre investeringsklimaet i Unionen.

(8) EFSI er et led i den samlede tilgang, 
som tager sigte på at imødegå den 
usikkerhed, der omgiver offentlige og 
private investeringer. Strategien hviler på 
tre indsatsområder, som går ud på at 
mobilisere finansielle midler til 
investeringer, få kanaliseret 
investeringerne ud i realøkonomien og 
forbedre investeringsklimaet i Unionen.
Uden en forbedring af investeringsklimaet 
vil EFSI have vanskeligt ved at nå sit mål.
I den forbindelse er det nødvendigt med 
en sand indsats for at styrke EU's indre 
marked yderligere, idet der lægges vægt 
på det digitale indre marked.

Or. sl

Ændringsforslag 60
Patrick Le Hyaric, Inês Cristina Zuber

Forslag til forordning
Betragtning 8

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(8) EFSI er et led i den samlede tilgang, 
som tager sigte på at imødegå den 
usikkerhed, der omgiver offentlige og 
private investeringer. Strategien hviler på 
tre indsatsområder, som går ud på at 
mobilisere finansielle midler til 
investeringer, få kanaliseret 
investeringerne ud i realøkonomien og 
forbedre investeringsklimaet i Unionen.

(8) EFSI er et led i den samlede tilgang, 
som tager sigte på at imødegå den 
usikkerhed, der omgiver offentlige og 
private investeringer. Strategien hviler på 
tre indsatsområder, som går ud på at 
mobilisere finansielle midler til 
investeringer, få kanaliseret 
investeringerne ud i realøkonomien, idet 
der skabes kvalitetsjob, som ledsages af 
rettigheder, og ILO-standarderne 
overholdes, og forbedre 
investeringsklimaet i Unionen, navnlig i de 
regioner, der blev hårdest ramt af krisen 
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og derefter af budgetnedskæringerne som 
følge af spareplanerne, med henblik på at 
mindske de økonomiske uligheder, som i 
høj grad er faktorer, der kan skabe nye 
økonomiske og sociale kriser.

Or. fr

Ændringsforslag 61
Sergio Gutiérrez Prieto, Javi López

Forslag til forordning
Betragtning 8

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(8) EFSI er et led i den samlede tilgang, 
som tager sigte på at imødegå den 
usikkerhed, der omgiver offentlige og 
private investeringer. Strategien hviler på 
tre indsatsområder, som går ud på at 
mobilisere finansielle midler til 
investeringer, få kanaliseret 
investeringerne ud i realøkonomien og 
forbedre investeringsklimaet i Unionen.

(8) EFSI er et led i den samlede tilgang, 
som tager sigte på at imødegå den 
usikkerhed, der omgiver offentlige og 
private investeringer. Strategien hviler på 
tre indsatsområder, som går ud på at 
mobilisere finansielle midler til 
investeringer, få kanaliseret 
investeringerne ud i realøkonomien og 
forbedre investeringsklimaet i Unionen.
Fonden skal være i drift hurtigst muligt, 
således at investeringerne kan være aktive 
allerede i 2015.

Or. es

Ændringsforslag 62
Patrick Le Hyaric, Inês Cristina Zuber

Forslag til forordning
Betragtning 9

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(9) Der bør skabes et bedre 
investeringsklima i Unionen ved at fjerne 
hindringer for investeringer, styrke det 
indre marked og skabe større 
forudsigelighed i reguleringen. Disse 

udgår
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supplerende tiltag vil understøtte EFSI's 
indsats og generelt fremme investeringer 
overalt i Europa.

Or. fr

Ændringsforslag 63
Mara Bizzotto

Forslag til forordning
Betragtning 9

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(9) Der bør skabes et bedre 
investeringsklima i Unionen ved at fjerne 
hindringer for investeringer, styrke det 
indre marked og skabe større 
forudsigelighed i reguleringen. Disse 
supplerende tiltag vil understøtte EFSI's 
indsats og generelt fremme investeringer 
overalt i Europa.

(9) Der bør skabes et bedre 
investeringsklima i Unionen ved at fjerne 
hindringer for investeringer, sikre en 
administrativ forenkling, styrke det indre 
marked og skabe større forudsigelighed i 
reguleringen. Disse supplerende tiltag vil 
understøtte EFSI's indsats og generelt 
fremme investeringer overalt i Europa.

Or. it

Ændringsforslag 64
Laura Agea, Tiziana Beghin

Forslag til forordning
Betragtning 9

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(9) Der bør skabes et bedre 
investeringsklima i Unionen ved at fjerne 
hindringer for investeringer, styrke det 
indre marked og skabe større
forudsigelighed i reguleringen. Disse 
supplerende tiltag vil understøtte EFSI's 
indsats og generelt fremme investeringer 
overalt i Europa.

(9) Der skal skabes et bedre 
investeringsklima i Unionen ved at fjerne 
hindringer for investeringer, styrke det 
indre marked og skabe større sikkerhed i 
reguleringen. Disse supplerende tiltag vil 
understøtte EFSI's indsats og generelt 
fremme investeringer overalt i Europa.

Or. it
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Ændringsforslag 65
Ulrike Trebesius

Forslag til forordning
Betragtning 9

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(9) Der bør skabes et bedre 
investeringsklima i Unionen ved at fjerne 
hindringer for investeringer, styrke det 
indre marked og skabe større 
forudsigelighed i reguleringen. Disse 
supplerende tiltag vil understøtte EFSI's 
indsats og generelt fremme investeringer 
overalt i Europa.

(9) Der bør skabes et bedre 
investeringsklima i Unionen ved at fjerne 
hindringer for investeringer, styrke det 
indre marked, holde arbejdsmarkederne 
tilstrækkeligt fleksible, sikre, at 
arbejdsomkostningerne, herunder 
lønningerne, er i tråd med 
produktiviteten, fremme 
socialsikringssystemer, som gør det 
attraktivt at arbejde, omstrukturere og
kapitalisere bankerne, forbedre 
effektiviteten i den offentlige forvaltning 
og i skattesystemerne og skabe større 
forudsigelighed i reguleringen. Disse 
supplerende tiltag vil understøtte EFSI's 
indsats og generelt fremme investeringer 
overalt i Europa.

Or. en

Ændringsforslag 66
Mara Bizzotto

Forslag til forordning
Betragtning 10

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(10) EFSI bør have til formål at hjælpe 
med til at løse problemer med finansiering 
og gennemførelse af produktive 
investeringer i Unionen og lette adgangen 
til finansiering. Det er hensigten, at den 
lettere adgang til finansiering især skal
komme små og mellemstore virksomheder 
til gode. Denne lettere adgang til 

(10) EFSI bør have til formål at hjælpe 
med til at løse problemer med finansiering 
og gennemførelse af produktive 
investeringer i Unionen og navnlig i 
euroområdet og lette adgangen til 
finansiering. Den lettere adgang til 
finansiering skal især komme små og 
mellemstore virksomheder til gode. Denne 
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finansiering bør også gælde for 
midcapselskaber, dvs. virksomheder med 
op til 3 000 ansatte. Det vil bidrage til at 
styrke den økonomiske, sociale og 
territoriale samhørighed i Unionen, hvis 
det lykkes at overvinde de aktuelle 
investeringsproblemer i Europa.

lettere adgang til finansiering bør også 
gælde for midcapselskaber, dvs. 
virksomheder med op til 3 000 ansatte. Det 
vil bidrage til at styrke de europæiske 
erhvervsdrivendes konkurrenceevne og 
fremme beskæftigelsen, hvis det lykkes at 
overvinde de aktuelle 
investeringsproblemer i Europa.

Or. it

Ændringsforslag 67
Ivo Vajgl

Forslag til forordning
Betragtning 10

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(10) EFSI bør have til formål at hjælpe 
med til at løse problemer med finansiering 
og gennemførelse af produktive 
investeringer i Unionen og lette adgangen 
til finansiering. Det er hensigten, at den 
lettere adgang til finansiering især skal 
komme små og mellemstore virksomheder 
til gode. Denne lettere adgang til 
finansiering bør også gælde for 
midcapselskaber, dvs. virksomheder med 
op til 3 000 ansatte. Det vil bidrage til at 
styrke den økonomiske, sociale og 
territoriale samhørighed i Unionen, hvis 
det lykkes at overvinde de aktuelle 
investeringsproblemer i Europa.

(10) EFSI bør have til formål at hjælpe 
med til at løse problemer med finansiering 
og gennemførelse af produktive 
investeringer i Unionen og lette adgangen 
til finansiering. Det er hensigten, at den 
lettere adgang til finansiering især skal 
komme små og mellemstore virksomheder 
til gode. Denne lettere adgang til 
finansiering bør også gælde for 
midcapselskaber, dvs. virksomheder med 
op til 3 000 ansatte. Det vil bidrage til at 
styrke den økonomiske, sociale, politiske
og territoriale samhørighed i Unionen, hvis 
det lykkes at overvinde de aktuelle 
investeringsproblemer i Europa.

Or. en

Ændringsforslag 68
Jutta Steinruck

Forslag til forordning
Betragtning 10
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

(10) EFSI bør have til formål at hjælpe 
med til at løse problemer med finansiering 
og gennemførelse af produktive 
investeringer i Unionen og lette adgangen 
til finansiering. Det er hensigten, at den 
lettere adgang til finansiering især skal 
komme små og mellemstore virksomheder 
til gode. Denne lettere adgang til 
finansiering bør også gælde for 
midcapselskaber, dvs. virksomheder med 
op til 3 000 ansatte. Det vil bidrage til at 
styrke den økonomiske, sociale og 
territoriale samhørighed i Unionen, hvis 
det lykkes at overvinde de aktuelle 
investeringsproblemer i Europa.

(10) EFSI bør have til formål at hjælpe 
med til at løse problemer med finansiering 
og gennemførelse af produktive 
investeringer i Unionen og lette adgangen 
til finansiering. Det er hensigten, at den 
lettere adgang til finansiering især skal 
komme små og mellemstore virksomheder 
til gode. Denne lettere adgang til 
finansiering bør også gælde for 
midcapselskaber, dvs. virksomheder med 
op til 3 000 ansatte. Hovedformålet med 
alle foranstaltninger skal være at sætte 
gang i investeringerne i integrerede 
socialpolitikker i tråd med den sociale 
investeringspakke fra 2013. Det vil 
bidrage til at styrke den økonomiske, 
sociale og territoriale samhørighed i 
Unionen, hvis det lykkes at overvinde de 
aktuelle investeringsproblemer i Europa.

Or. en

Ændringsforslag 69
Jérôme Lavrilleux

Forslag til forordning
Betragtning 10

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(10) EFSI bør have til formål at hjælpe 
med til at løse problemer med finansiering 
og gennemførelse af produktive 
investeringer i Unionen og lette adgangen 
til finansiering. Det er hensigten, at den 
lettere adgang til finansiering især skal 
komme små og mellemstore virksomheder 
til gode. Denne lettere adgang til 
finansiering bør også gælde for 
midcapselskaber, dvs. virksomheder med 
op til 3 000 ansatte. Det vil bidrage til at 
styrke den økonomiske, sociale og 
territoriale samhørighed i Unionen, hvis 

(10) EFSI bør have til formål at hjælpe 
med til at løse problemer med finansiering 
og gennemførelse af produktive 
investeringer i Unionen og lette adgangen 
til en enklere, mere tilgængelig og mere 
funktionel finansiering. Det er hensigten, 
at den lettere adgang til finansiering især 
skal komme små og mellemstore 
virksomheder til gode. Denne lettere 
adgang til finansiering bør også gælde for 
midcapselskaber, dvs. virksomheder med 
op til 3 000 ansatte. Det vil bidrage til at 
styrke den økonomiske, sociale og 
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det lykkes at overvinde de aktuelle 
investeringsproblemer i Europa.

territoriale samhørighed i Unionen, hvis 
det lykkes at overvinde de aktuelle 
investeringsproblemer i Europa.

Or. fr

Ændringsforslag 70
Jérôme Lavrilleux

Forslag til forordning
Betragtning 10

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(10) EFSI bør have til formål at hjælpe 
med til at løse problemer med finansiering 
og gennemførelse af produktive 
investeringer i Unionen og lette adgangen 
til finansiering. Det er hensigten, at den 
lettere adgang til finansiering især skal 
komme små og mellemstore virksomheder 
til gode. Denne lettere adgang til 
finansiering bør også gælde for 
midcapselskaber, dvs. virksomheder med 
op til 3 000 ansatte. Det vil bidrage til at 
styrke den økonomiske, sociale og 
territoriale samhørighed i Unionen, hvis 
det lykkes at overvinde de aktuelle 
investeringsproblemer i Europa.

(10) EFSI bør have til formål at hjælpe 
med til at løse problemer med finansiering
og gennemførelse af produktive 
investeringer i Unionen og lette adgangen 
til finansiering. Det er hensigten, at den 
lettere adgang til finansiering først og 
fremmest skal komme små og mellemstore 
virksomheder til gode. Denne lettere 
adgang til finansiering bør også gælde for 
midcapselskaber, dvs. virksomheder med 
op til 3 000 ansatte. Det vil bidrage til at 
styrke den økonomiske, sociale og 
territoriale samhørighed i Unionen, hvis 
det lykkes at overvinde de aktuelle 
investeringsproblemer i Europa.

Or. fr

Ændringsforslag 71
Jérôme Lavrilleux

Forslag til forordning
Betragtning 10

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(10) EFSI bør have til formål at hjælpe 
med til at løse problemer med finansiering 
og gennemførelse af produktive 
investeringer i Unionen og lette adgangen 

(10) EFSI bør have til formål at hjælpe 
med til at løse problemer med finansiering 
og gennemførelse af produktive 
investeringer i Unionen og lette adgangen 
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til finansiering. Det er hensigten, at den 
lettere adgang til finansiering især skal 
komme små og mellemstore virksomheder 
til gode. Denne lettere adgang til 
finansiering bør også gælde for 
midcapselskaber, dvs. virksomheder med 
op til 3 000 ansatte. Det vil bidrage til at 
styrke den økonomiske, sociale og 
territoriale samhørighed i Unionen, hvis 
det lykkes at overvinde de aktuelle 
investeringsproblemer i Europa.

til finansiering. Det er hensigten, at den 
lettere adgang til finansiering især skal 
komme små og mellemstore virksomheder 
til gode, da de tegner sig for over 80 % af 
jobskabelsen i EU. Denne lettere adgang 
til finansiering bør også gælde for 
midcapselskaber, dvs. virksomheder med 
op til 3 000 ansatte. Det vil bidrage til at 
styrke den økonomiske, sociale og 
territoriale samhørighed i Unionen, hvis 
det lykkes at overvinde de aktuelle 
investeringsproblemer i Europa.

Or. fr

Ændringsforslag 72
Brando Benifei

Forslag til forordning
Betragtning 10

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(10) EFSI bør have til formål at hjælpe 
med til at løse problemer med finansiering 
og gennemførelse af produktive 
investeringer i Unionen og lette adgangen 
til finansiering. Det er hensigten, at den 
lettere adgang til finansiering især skal 
komme små og mellemstore virksomheder 
til gode. Denne lettere adgang til 
finansiering bør også gælde for 
midcapselskaber, dvs. virksomheder med 
op til 3 000 ansatte. Det vil bidrage til at 
styrke den økonomiske, sociale og 
territoriale samhørighed i Unionen, hvis 
det lykkes at overvinde de aktuelle 
investeringsproblemer i Europa.

(10) EFSI bør have til formål at relancere 
den økonomiske vækst og skabe 
beskæftigelse af høj kvalitet i EU ved at
hjælpe med til at løse problemer med 
finansiering og gennemførelse af 
produktive investeringer i Unionen og lette 
adgangen til finansiering. Det er hensigten, 
at den lettere adgang til finansiering især 
skal komme små og mellemstore 
virksomheder til gode. Denne lettere 
adgang til finansiering bør også gælde for 
midcapselskaber, dvs. virksomheder med 
op til 3 000 ansatte. Det vil bidrage til at 
styrke den økonomiske, sociale og 
territoriale samhørighed i Unionen, hvis 
det lykkes at overvinde de aktuelle 
investeringsproblemer i Europa.

Or. en
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Ændringsforslag 73
Maria João Rodrigues, Sergio Gutiérrez Prieto, Emilian Pavel, Javi López, Guillaume 
Balas

Forslag til forordning
Betragtning 10

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(10) EFSI bør have til formål at hjælpe 
med til at løse problemer med finansiering 
og gennemførelse af produktive 
investeringer i Unionen og lette adgangen 
til finansiering. Det er hensigten, at den 
lettere adgang til finansiering især skal 
komme små og mellemstore virksomheder 
til gode. Denne lettere adgang til 
finansiering bør også gælde for 
midcapselskaber, dvs. virksomheder med 
op til 3 000 ansatte. Det vil bidrage til at 
styrke den økonomiske, sociale og 
territoriale samhørighed i Unionen, hvis 
det lykkes at overvinde de aktuelle 
investeringsproblemer i Europa.

(10) EFSI bør have til formål at hjælpe 
med til at løse problemer med finansiering 
og gennemførelse af produktive 
investeringer i Unionen og lette adgangen 
til finansiering med sigte på at skabe 
vækst, kvalitetsjob og social inklusion. Det 
er hensigten, at den lettere adgang til 
finansiering især skal komme små og 
mellemstore virksomheder til gode, 
herunder den sociale økonomi og de 
sociale virksomheder. Denne lettere 
adgang til finansiering bør også gælde for 
midcapselskaber, dvs. virksomheder med 
op til 3 000 ansatte. Det vil bidrage til at 
styrke den økonomiske, sociale og 
territoriale samhørighed i Unionen, hvis 
det lykkes at overvinde de aktuelle 
investeringsproblemer i Europa.

Or. en

Ændringsforslag 74
Monika Vana, Terry Reintke
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Betragtning 10

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(10) EFSI bør have til formål at hjælpe 
med til at løse problemer med finansiering 
og gennemførelse af produktive 
investeringer i Unionen og lette adgangen 
til finansiering. Det er hensigten, at den 
lettere adgang til finansiering især skal 
komme små og mellemstore virksomheder 

(10) EFSI bør have til formål at hjælpe 
med til at løse problemer med finansiering 
og gennemførelse af produktive 
investeringer i Unionen og lette adgangen 
til finansiering med det overordnede 
formål at skabe bæredygtig vækst, 
kvalitetsjob og social inklusion. Det er 
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til gode. Denne lettere adgang til 
finansiering bør også gælde for 
midcapselskaber, dvs. virksomheder med 
op til 3 000 ansatte. Det vil bidrage til at 
styrke den økonomiske, sociale og 
territoriale samhørighed i Unionen, hvis 
det lykkes at overvinde de aktuelle 
investeringsproblemer i Europa.

hensigten, at den lettere adgang til 
finansiering især skal komme små og 
mellemstore virksomheder og 
mikrovirksomheder til gode samt den 
sociale økonomi og 
solidaritetsøkonomien. Denne lettere 
adgang til finansiering bør også gælde for 
midcapselskaber med 1 500 ansatte. Det vil 
bidrage til at styrke den økonomiske, 
sociale og territoriale samhørighed i 
Unionen, hvis det lykkes at overvinde de 
aktuelle investeringsproblemer i Europa.

Or. en

Ændringsforslag 75
Enrique Calvet Chambon, Marian Harkin, Ivo Vajgl

Forslag til forordning
Betragtning 10

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(10) EFSI bør have til formål at hjælpe 
med til at løse problemer med finansiering 
og gennemførelse af produktive 
investeringer i Unionen og lette adgangen 
til finansiering. Det er hensigten, at den 
lettere adgang til finansiering især skal 
komme små og mellemstore virksomheder 
til gode. Denne lettere adgang til 
finansiering bør også gælde for 
midcapselskaber, dvs. virksomheder med 
op til 3 000 ansatte. Det vil bidrage til at 
styrke den økonomiske, sociale og 
territoriale samhørighed i Unionen, hvis 
det lykkes at overvinde de aktuelle 
investeringsproblemer i Europa.

(10) EFSI bør have til formål at hjælpe 
med til at løse problemer med finansiering 
og gennemførelse af produktive 
investeringer i Unionen og lette adgangen 
til finansiering samt fremme jobskabelse. 
Det er hensigten, at den lettere adgang til 
finansiering især skal komme små og 
mellemstore virksomheder til gode. Denne 
lettere adgang til finansiering bør også 
gælde for midcapselskaber, dvs. 
virksomheder med op til 3 000 ansatte. Det 
vil bidrage til at styrke den økonomiske, 
sociale og territoriale samhørighed i 
Unionen, hvis det lykkes at overvinde de 
aktuelle investeringsproblemer i Europa.

Or. es

Begrundelse

Jobskabelse bør være en hovedmålsætning for EFSI, og den bør derfor nævnes eksplicit.
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Ændringsforslag 76
Patrick Le Hyaric, Inês Cristina Zuber

Forslag til forordning
Betragtning 10

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(10) EFSI bør have til formål at hjælpe 
med til at løse problemer med finansiering 
og gennemførelse af produktive
investeringer i Unionen og lette adgangen 
til finansiering. Det er hensigten, at den 
lettere adgang til finansiering især skal 
komme små og mellemstore virksomheder 
til gode. Denne lettere adgang til 
finansiering bør også gælde for 
midcapselskaber, dvs. virksomheder med 
op til 3 000 ansatte. Det vil bidrage til at 
styrke den økonomiske, sociale og 
territoriale samhørighed i Unionen, hvis 
det lykkes at overvinde de aktuelle 
investeringsproblemer i Europa.

(10) EFSI bør have til formål at hjælpe 
med til at løse problemer med finansiering
af levedygtige projekter, som skaber 
kvalitetsjob, der ledsages af rettigheder, 
samt støtte til virksomhederne i de 
regioner, der er hårdest ramt af krisen, og 
gennemførelse af produktive investeringer 
i Unionen og lette adgangen til 
finansiering. Det er hensigten, at den 
lettere adgang til finansiering især skal 
komme små og mellemstore virksomheder 
til gode. Det vil bidrage til at styrke den 
økonomiske, sociale og territoriale 
samhørighed i Unionen, hvis det lykkes at 
overvinde de aktuelle 
investeringsproblemer i Europa.

Or. fr

Ændringsforslag 77
Laura Agea, Tiziana Beghin

Forslag til forordning
Betragtning 10

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(10) EFSI bør have til formål at hjælpe 
med til at løse problemer med finansiering 
og gennemførelse af produktive 
investeringer i Unionen og lette adgangen 
til finansiering. Det er hensigten, at den 
lettere adgang til finansiering især skal
komme små og mellemstore virksomheder 
til gode. Denne lettere adgang til 
finansiering bør også gælde for

(10) EFSI skal have til formål at hjælpe 
med til at løse problemer med finansiering 
og gennemførelse af produktive 
investeringer i Unionen og lette adgangen 
til finansiering. Den lettere adgang til 
finansiering skal især komme
mikrovirksomheder samt små og 
mellemstore virksomheder til gode samt
midcapselskaber, dvs. virksomheder med 
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midcapselskaber, dvs. virksomheder med 
op til 3 000 ansatte. Det vil bidrage til at 
styrke den økonomiske, sociale og 
territoriale samhørighed i Unionen, hvis 
det lykkes at overvinde de aktuelle 
investeringsproblemer i Europa.

op til 3 000 ansatte. Det bidrager til at
styrke den økonomiske, sociale og 
territoriale samhørighed i Unionen, hvis 
det lykkes at overvinde de aktuelle 
investeringsproblemer i Europa.

Or. it

Ændringsforslag 78
Mara Bizzotto

Forslag til forordning
Betragtning 11

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(11) EFSI bør støtte strategiske 
investeringer med en høj økonomisk 
merværdi, der bidrager til at virkeliggøre 
Unionens politikmål.

(11) EFSI bør støtte strategiske 
investeringer med en høj økonomisk 
merværdi, der bidrager til beskæftigelsen, 
styrkelsen af de europæiske 
erhvervsdrivendes konkurrenceevne og til
at virkeliggøre Unionens politikmål.

Or. it

Ændringsforslag 79
Guillaume Balas

Forslag til forordning
Betragtning 11

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(11) EFSI bør støtte strategiske 
investeringer med en høj økonomisk 
merværdi, der bidrager til at virkeliggøre 
Unionens politikmål.

(11) EFSI bør støtte strategiske 
investeringer med et stort potentiale for at 
skabe varig beskæftigelse af høj kvalitet, 
der bidrager til at virkeliggøre Unionens 
politikmål.

Or. fr
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Ændringsforslag 80
Jutta Steinruck

Forslag til forordning
Betragtning 11

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(11) EFSI bør støtte strategiske 
investeringer med en høj økonomisk 
merværdi, der bidrager til at virkeliggøre 
Unionens politikmål.

(11) EFSI bør støtte strategiske 
investeringer med en høj social og
økonomisk merværdi, der bidrager til at 
virkeliggøre Unionens politikmål.

Or. en

Ændringsforslag 81
Csaba Sógor

Forslag til forordning
Betragtning 11

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(11) EFSI bør støtte strategiske 
investeringer med en høj økonomisk 
merværdi, der bidrager til at virkeliggøre 
Unionens politikmål.

(11) EFSI bør støtte strategiske 
investeringer med en høj økonomisk 
merværdi, der bidrager til at virkeliggøre 
Unionens politikmål, med særligt fokus på 
beskæftigelse, innovation, uddannelse, 
social inklusion og klima-/energimålene 
fra Europa 2020-strategien.

Or. en

Ændringsforslag 82
Jérôme Lavrilleux

Forslag til forordning
Betragtning 11

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(11) EFSI bør støtte strategiske 
investeringer med en høj økonomisk 
merværdi, der bidrager til at virkeliggøre 

(11) EFSI bør støtte strategiske 
investeringer med en høj økonomisk 
merværdi, der bidrager til at virkeliggøre 
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Unionens politikmål. Unionens politikmål, og som er 
langsigtede.

Or. fr

Ændringsforslag 83
Brando Benifei

Forslag til forordning
Betragtning 11

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(11) EFSI bør støtte strategiske 
investeringer med en høj økonomisk 
merværdi, der bidrager til at virkeliggøre 
Unionens politikmål.

(11) EFSI bør støtte strategiske 
investeringer med en høj økonomisk og 
samfundsmæssig merværdi og 
jobskabelsespotentiale, der bidrager til at 
virkeliggøre Unionens politikmål, navnlig 
med hensyn til beskæftigelsesmålene i 
Europa 2020-strategien.

Or. en

Ændringsforslag 84
Zdzisław Krasnodębski

Forslag til forordning
Betragtning 11

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(11) EFSI bør støtte strategiske 
investeringer med en høj økonomisk 
merværdi, der bidrager til at virkeliggøre 
Unionens politikmål.

(11) EFSI bør støtte strategiske 
investeringer med en høj økonomisk og 
social merværdi, der bidrager til at 
virkeliggøre Unionens politikmål og 
forebygger, at medlemsstaternes 
økonomier bevæger sig længere væk fra 
hinanden. Til dette formål bør EFSI være 
åben for at støtte udnyttelsen af de 
teknologier og energikilder, som er 
tilgængelige i medlemsstaterne.



AM\1052802DA.doc 41/113 PE551.778v01-00

DA

Or. pl

Ændringsforslag 85
Maria João Rodrigues

Forslag til forordning
Betragtning 11

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(11) EFSI bør støtte strategiske 
investeringer med en høj økonomisk 
merværdi, der bidrager til at virkeliggøre 
Unionens politikmål.

(11) EFSI bør støtte strategiske 
investeringer med en høj økonomisk og 
jobskabelsesmæssig merværdi, der 
bidrager til at virkeliggøre Unionens 
politikmål.

Or. en

Ændringsforslag 86
Maria João Rodrigues, Javi López, Sergio Gutiérrez Prieto, Emilian Pavel, Guillaume 
Balas

Forslag til forordning
Betragtning 11

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(11) EFSI bør støtte strategiske 
investeringer med en høj økonomisk 
merværdi, der bidrager til at virkeliggøre 
Unionens politikmål.

(11) EFSI bør støtte strategiske 
investeringer med en høj økonomisk og 
social merværdi og jobskabelsespotentiale, 
der bidrager til at virkeliggøre Unionens 
politikmål, navnlig med hensyn til målene 
for beskæftigelse, uddannelse og 
fattigdomsreduktion i Europa 2020-
strategien.

Or. en

Ændringsforslag 87
Monika Vana, Terry Reintke
for Verts/ALE-Gruppen
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Forslag til forordning
Betragtning 11

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(11) EFSI bør støtte strategiske 
investeringer med en høj økonomisk 
merværdi, der bidrager til at virkeliggøre 
Unionens politikmål.

(11) EFSI bør støtte strategiske 
investeringer, der er rettet mod regioner
med høj arbejdsløshed og fattigdom og
med en høj økonomisk og social merværdi, 
der bidrager til at virkeliggøre Unionens 
politikmål, navnlig med hensyn til målene 
for beskæftigelse, uddannelse og 
fattigdomsreduktion i Europa 2020-
strategien. Der må ikke finansieres nogen 
projekter, som går ud over EU 2020-
målene eller har en negativ indvirkning 
på jobskabelsen eller miljøet.

Or. en

Ændringsforslag 88
Enrique Calvet Chambon, Marian Harkin

Forslag til forordning
Betragtning 11

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(11) EFSI bør støtte strategiske 
investeringer med en høj økonomisk 
merværdi, der bidrager til at virkeliggøre 
Unionens politikmål.

(11) EFSI bør støtte strategiske 
investeringer med en høj økonomisk 
merværdi, der bidrager til at virkeliggøre 
Unionens politikmål. Anvendelsen af 
EFSI til at fremme investering i 
uddannelse og social infrastruktur kan 
bidrage til at fremme den meget lave grad 
af samhørighed i Europa.

Or. es

Begrundelse

EFSI skal bidrage til målsætningen (5.2) om investering i uddannelse og social infrastruktur. 
Det er en god mulighed for at styrke samhørigheden i Europa.
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Ændringsforslag 89
Patrick Le Hyaric

Forslag til forordning
Betragtning 11

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(11) EFSI bør støtte strategiske 
investeringer med en høj økonomisk 
merværdi, der bidrager til at virkeliggøre 
Unionens politikmål.

(11) EFSI bør støtte strategiske 
investeringer med en høj social og
økonomisk merværdi, navnlig 
etableringen af nye offentlige 
tjenesteydelser, der bidrager til at 
virkeliggøre Unionens politikmål.

Or. fr

Ændringsforslag 90
Laura Agea, Tiziana Beghin

Forslag til forordning
Betragtning 11

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(11) EFSI bør støtte strategiske 
investeringer med en høj økonomisk 
merværdi, der bidrager til at virkeliggøre 
Unionens politikmål.

(11) EFSI skal støtte strategiske 
investeringer med en høj økonomisk og 
social merværdi, der bidrager til at 
virkeliggøre Unionens politikmål ved at 
sikre beskæftigelse af høj kvalitet og 
passende sociale beskyttelsesniveauer, 
som opnås ved at støtte 
mikrovirksomheder samt små og 
mellemstore virksomheder samt unge 
iværksættere med innovative projekter, 
som ikke altid kan finansieres med de 
aktuelle midler, der er til rådighed.

Or. it

Ændringsforslag 91
Jérôme Lavrilleux
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Forslag til forordning
Betragtning 11 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(11a) EFSI bør tage højde for de 
strategiske investeringers territoriale 
dimensioner ved at målrette sin indsats 
mod at genskabe balancen i 
investeringsniveauet mellem bymiljøerne 
og landmiljøerne. For at sikre en bedre 
samhørighed mellem områderne bør 
EFSI fremme investeringer, der går i 
denne retning, navnlig i de bynære 
områder, som spiller en vigtig rolle for et 
tæt og dynamisk forhold mellem land og 
by.

Or. fr

Ændringsforslag 92
Sergio Gutiérrez Prieto, Javi López

Forslag til forordning
Betragtning 11 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(11a) EFSI skal prioritere investeringer i 
de økonomisk svagest stillede områder, 
hvor der er høj arbejdsløshed, og i 
SMV’erne i disse regioner, set i lyset af 
deres begrænsede adgang til finansiering, 
med henblik på at reducere disse 
uligheder og sikre, at disse ressourcer får 
størst mulig virkning, hvor der er mest 
brug for dem.

Or. es

Ændringsforslag 93
Mara Bizzotto
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Forslag til forordning
Betragtning 12

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(12) Mange små og mellemstore 
virksomheder såvel som midcapselskaber i 
Unionen har brug for hjælp til at tiltrække
finansiering fra markedet, især til 
investeringer, der er forbundet med en 
større risiko. EFSI bør hjælpe disse 
virksomheder med at få dækket deres 
kapitalbehov, og EIB og Den Europæiske 
Investeringsfond (EIF) bør derfor have 
mulighed for at foretage direkte og 
indirekte kapitalindsprøjtninger og stille 
garantier, der kan sikre en securitisering af 
høj kvalitet af de lån mv., der ydes inden 
for rammerne af EFSI's målsætninger.

(12) Mange små og mellemstore 
virksomheder såvel som midcapselskaber i 
Unionen har alvorlige likviditetsproblemer 
og kan ikke opnå finansiering fra markedet
og kreditinstitutterne, især til 
investeringer, der er forbundet med en 
større risiko. EFSI bør hjælpe disse 
virksomheder med at få dækket deres 
kapitalbehov, og EIB og Den Europæiske 
Investeringsfond (EIF) bør derfor have 
mulighed for at foretage direkte og 
indirekte kapitalindsprøjtninger og stille 
garantier, der kan sikre en securitisering af 
høj kvalitet af de lån mv., der ydes inden 
for rammerne af EFSI's målsætninger.

Or. it

Ændringsforslag 94
Zdzisław Krasnodębski

Forslag til forordning
Betragtning 12

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(12) Mange små og mellemstore 
virksomheder såvel som midcapselskaber i 
Unionen har brug for hjælp til at tiltrække 
finansiering fra markedet, især til 
investeringer, der er forbundet med en
større risiko. EFSI bør hjælpe disse 
virksomheder med at få dækket deres 
kapitalbehov, og EIB og Den Europæiske 
Investeringsfond (EIF) bør derfor have 
mulighed for at foretage direkte og 
indirekte kapitalindsprøjtninger og stille 
garantier, der kan sikre en securitisering af 
høj kvalitet af de lån mv., der ydes inden 
for rammerne af EFSI's målsætninger.

(12) Mange små og mellemstore 
virksomheder såvel som midcapselskaber i 
Unionen har brug for hjælp til at tiltrække 
finansiering fra markedet, især til 
investeringer, der er forbundet med en 
større risiko. EFSI bør hjælpe disse 
virksomheder med at få dækket deres 
kapitalbehov, og EIB og Den Europæiske 
Investeringsfond (EIF) bør derfor have 
mulighed for at foretage direkte og 
indirekte kapitalindsprøjtninger og stille 
garantier, der kan sikre en securitisering af 
høj kvalitet af de lån mv., der ydes inden 
for rammerne af EFSI's målsætninger. Det 
er vigtigt, at EFSI tager hensyn til de 



PE551.778v01-00 46/113 AM\1052802DA.doc

DA

særlige investeringsvilkår i lande med 
mindre udviklede finansielle markeder.

Or. pl

Ændringsforslag 95
Thomas Mann

Forslag til forordning
Betragtning 12

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(12) Mange små og mellemstore 
virksomheder såvel som midcapselskaber i 
Unionen har brug for hjælp til at tiltrække 
finansiering fra markedet, især til 
investeringer, der er forbundet med en 
større risiko. EFSI bør hjælpe disse 
virksomheder med at få dækket deres 
kapitalbehov, og EIB og Den Europæiske 
Investeringsfond (EIF) bør derfor have 
mulighed for at foretage direkte og 
indirekte kapitalindsprøjtninger og stille 
garantier, der kan sikre en securitisering af 
høj kvalitet af de lån mv., der ydes inden 
for rammerne af EFSI's målsætninger.

(12) Mange mikrovirksomheder samt små 
og mellemstore virksomheder såvel som 
midcapselskaber i Unionen har brug for 
hjælp til at tiltrække finansiering fra 
markedet, især til investeringer, der er 
forbundet med en større risiko. EFSI bør 
hjælpe disse virksomheder med at få 
dækket deres kapitalbehov, og EIB og Den 
Europæiske Investeringsfond (EIF) bør 
derfor have mulighed for at foretage 
direkte og indirekte kapitalindsprøjtninger 
og stille garantier, der kan sikre en 
securitisering af høj kvalitet af de lån mv., 
der ydes inden for rammerne af EFSI's 
målsætninger.

Or. de

Ændringsforslag 96
Patrick Le Hyaric, Inês Cristina Zuber

Forslag til forordning
Betragtning 12

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(12) Mange små og mellemstore 
virksomheder såvel som midcapselskaber i 
Unionen har brug for hjælp til at tiltrække 
finansiering fra markedet, især til 
investeringer, der er forbundet med en 

(12) Mange små og mellemstore 
virksomheder i Unionen har brug for hjælp 
til at tiltrække finansiering fra markedet, 
især til investeringer, der er forbundet med 
en større risiko. EFSI bør hjælpe disse 
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større risiko. EFSI bør hjælpe disse 
virksomheder med at få dækket deres 
kapitalbehov, og EIB og Den Europæiske 
Investeringsfond (EIF) bør derfor have 
mulighed for at foretage direkte og 
indirekte kapitalindsprøjtninger og stille 
garantier, der kan sikre en securitisering af 
høj kvalitet af de lån mv., der ydes inden 
for rammerne af EFSI's målsætninger.

virksomheder med at få dækket deres 
kapitalbehov, og EIB og Den Europæiske 
Investeringsfond (EIF) bør derfor have 
mulighed for at foretage direkte og 
indirekte kapitalindsprøjtninger og stille 
garantier, der kan sikre en securitisering af 
høj kvalitet af de lån mv., der ydes inden 
for rammerne af EFSI's målsætninger.

Or. fr

Ændringsforslag 97
Laura Agea, Tiziana Beghin

Forslag til forordning
Betragtning 12

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(12) Mange små og mellemstore 
virksomheder såvel som midcapselskaber i 
Unionen har brug for hjælp til at tiltrække 
finansiering fra markedet, især til 
investeringer, der er forbundet med en 
større risiko. EFSI bør hjælpe disse 
virksomheder med at få dækket deres 
kapitalbehov, og EIB og Den Europæiske 
Investeringsfond (EIF) bør derfor have 
mulighed for at foretage direkte og 
indirekte kapitalindsprøjtninger og stille 
garantier, der kan sikre en securitisering af 
høj kvalitet af de lån mv., der ydes inden 
for rammerne af EFSI's målsætninger.

(12) Mange mikrovirksomheder samt små 
og mellemstore virksomheder såvel som 
midcapselskaber i Unionen har brug for 
hjælp til at tiltrække finansiering fra 
markedet, især til investeringer, der er 
forbundet med en større risiko. EFSI skal
hjælpe disse virksomheder med at få 
dækket deres kapitalbehov, og EIB og Den 
Europæiske Investeringsfond (EIF) bør 
derfor have mulighed for at foretage 
direkte og indirekte kapitalindsprøjtninger 
og stille garantier, der kan sikre en 
securitisering af høj kvalitet af de lån mv., 
der ydes inden for rammerne af EFSI's 
målsætninger.

Or. it

Ændringsforslag 98
Mara Bizzotto

Forslag til forordning
Betragtning 13
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

(13) EFSI bør oprettes inden for EIB's 
rammer, således at den kan trække på 
investeringsbankens erfaringer og 
dokumenterede evne til at opnå resultater, 
og således at de positive virkninger af dens 
aktiviteter hurtigst muligt kan slå igennem. 
EFSI's ydelse af finansiering til små og 
mellemstore virksomheder samt 
midcapselskaber bør kanaliseres ud via 
Den Europæiske Investeringsfond (EIF), 
som har stor erfaring med sådanne 
aktiviteter.

(13) EFSI bør oprettes inden for EIB's 
rammer, således at den kan trække på 
investeringsbankens erfaringer og 
dokumenterede evne til at opnå resultater, 
og således at de positive virkninger af dens 
aktiviteter for virksomhederne og 
økonomien hurtigt kan slå igennem. 
EFSI's ydelse af finansiering til små og 
mellemstore virksomheder samt 
midcapselskaber skal kanaliseres ud via 
Den Europæiske Investeringsfond (EIF), 
som har stor erfaring med sådanne 
aktiviteter.

Or. it

Ændringsforslag 99
Zdzisław Krasnodębski

Forslag til forordning
Betragtning 13

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(13) EFSI bør oprettes inden for EIB's 
rammer, således at den kan trække på 
investeringsbankens erfaringer og 
dokumenterede evne til at opnå resultater, 
og således at de positive virkninger af dens 
aktiviteter hurtigst muligt kan slå igennem. 
EFSI's ydelse af finansiering til små og 
mellemstore virksomheder samt 
midcapselskaber bør kanaliseres ud via 
Den Europæiske Investeringsfond (EIF), 
som har stor erfaring med sådanne 
aktiviteter.

(13) EFSI bør oprettes inden for EIB's 
rammer, således at den kan trække på 
investeringsbankens erfaringer og 
dokumenterede evne til at opnå resultater, 
og således at de positive virkninger af dens 
aktiviteter hurtigst muligt kan slå igennem.
EIB's øgede ansvar samt nødvendigheden 
af at tage hensyn til særlige forhold i 
medlemsstaterne bør føre til, at bankens 
direktion bliver udvidet med flere 
medlemmer. EFSI's ydelse af finansiering 
til små og mellemstore virksomheder samt 
midcapselskaber bør kanaliseres ud via 
Den Europæiske Investeringsfond (EIF), 
som har stor erfaring med sådanne 
aktiviteter.

Or. pl



AM\1052802DA.doc 49/113 PE551.778v01-00

DA

Ændringsforslag 100
Thomas Mann

Forslag til forordning
Betragtning 13

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(13) EFSI bør oprettes inden for EIB's 
rammer, således at den kan trække på 
investeringsbankens erfaringer og 
dokumenterede evne til at opnå resultater, 
og således at de positive virkninger af dens 
aktiviteter hurtigst muligt kan slå igennem. 
EFSI's ydelse af finansiering til små og 
mellemstore virksomheder samt 
midcapselskaber bør kanaliseres ud via 
Den Europæiske Investeringsfond (EIF), 
som har stor erfaring med sådanne 
aktiviteter.

(13) EFSI bør oprettes inden for EIB's 
rammer, således at den kan trække på 
investeringsbankens erfaringer og 
dokumenterede evne til at opnå resultater, 
og således at de positive virkninger af dens 
aktiviteter hurtigst muligt kan slå igennem. 
EFSI's ydelse af finansiering til
mikrovirksomheder samt små og 
mellemstore virksomheder samt 
midcapselskaber bør kanaliseres ud via 
Den Europæiske Investeringsfond (EIF), 
som har stor erfaring med sådanne 
aktiviteter.

Or. de

Ændringsforslag 101
Laura Agea, Tiziana Beghin

Forslag til forordning
Betragtning 13

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(13) EFSI bør oprettes inden for EIB's 
rammer, således at den kan trække på 
investeringsbankens erfaringer og 
dokumenterede evne til at opnå resultater, 
og således at de positive virkninger af dens 
aktiviteter hurtigst muligt kan slå igennem. 
EFSI's ydelse af finansiering til små og 
mellemstore virksomheder samt 
midcapselskaber bør kanaliseres ud via 
Den Europæiske Investeringsfond (EIF), 
som har stor erfaring med sådanne 
aktiviteter.

(13) EFSI bør oprettes inden for EIB's 
rammer, således at den kan trække på 
investeringsbankens erfaringer og 
dokumenterede evne til at opnå resultater, 
og således at de positive virkninger af dens 
aktiviteter hurtigst muligt kan slå igennem. 
EFSI's ydelse af finansiering til
mikrovirksomheder samt små og 
mellemstore virksomheder samt 
midcapselskaber bør kanaliseres ud via 
Den Europæiske Investeringsfond (EIF), 
som har stor erfaring med sådanne 
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aktiviteter.

Or. it

Ændringsforslag 102
Jérôme Lavrilleux

Forslag til forordning
Betragtning 14

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(14) EFSI bør målrette sin finansiering 
mod projekter med et stort potentiale for at 
skabe økonomisk og samfundsmæssig 
værdi. EFSI bør især være rettet mod 
projekter, der vil fremme jobskabelse, 
langsigtet vækst og konkurrenceevne. For 
bedst at tilgodese de enkelte projekters 
individuelle behov bør EFSI gøre brug af 
mange forskellige finansielle produkter, 
bl.a. kapitalindskud, lån og garantier. 
Formålet med at tilbyde forskellige 
produkter er at sætte EFSI i stand til at 
tilpasse sig markedets behov og samtidig 
tilskynde til private investeringer i 
projekterne. EFSI skal ikke træde i stedet 
for privat markedsfinansiering, men 
derimod virke som en katalysator for privat 
finansiering ved at afhjælpe markedssvigt 
for derved at sikre den mest effektive og 
strategiske brug af de offentlige midler. 
Kravet om overholdelse af 
statsstøttereglerne vil bidrage til en sådan 
effektiv og strategisk udnyttelse.

(14) EFSI bør målrette sin finansiering 
mod projekter med et stort potentiale for at 
skabe økonomisk og samfundsmæssig 
værdi og med en direkte indvirkning på 
realøkonomien. EFSI bør især være rettet 
mod projekter, der vil fremme jobskabelse, 
langsigtet vækst og konkurrenceevne. For 
bedst at tilgodese de enkelte projekters 
individuelle behov bør EFSI gøre brug af 
mange forskellige finansielle produkter, 
bl.a. kapitalindskud, lån og garantier. 
Formålet med at tilbyde forskellige 
produkter er at sætte EFSI i stand til at 
tilpasse sig markedets behov og samtidig 
tilskynde til private investeringer i 
projekterne. EFSI skal ikke træde i stedet 
for privat markedsfinansiering, men 
derimod virke som en katalysator for privat 
finansiering ved at afhjælpe markedssvigt 
for derved at sikre den mest effektive og 
strategiske brug af de offentlige midler. 
Kravet om overholdelse af 
statsstøttereglerne vil bidrage til en sådan 
effektiv og strategisk udnyttelse.

Or. fr

Ændringsforslag 103
Brando Benifei

Forslag til forordning
Betragtning 14
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

(14) EFSI bør målrette sin finansiering 
mod projekter med et stort potentiale for at 
skabe økonomisk og samfundsmæssig 
værdi. EFSI bør især være rettet mod 
projekter, der vil fremme jobskabelse, 
langsigtet vækst og konkurrenceevne. For 
bedst at tilgodese de enkelte projekters 
individuelle behov bør EFSI gøre brug af 
mange forskellige finansielle produkter, 
bl.a. kapitalindskud, lån og garantier. 
Formålet med at tilbyde forskellige 
produkter er at sætte EFSI i stand til at 
tilpasse sig markedets behov og samtidig 
tilskynde til private investeringer i 
projekterne. EFSI skal ikke træde i stedet 
for privat markedsfinansiering, men 
derimod virke som en katalysator for privat 
finansiering ved at afhjælpe markedssvigt 
for derved at sikre den mest effektive og 
strategiske brug af de offentlige midler. 
Kravet om overholdelse af 
statsstøttereglerne vil bidrage til en sådan 
effektiv og strategisk udnyttelse.

(14) EFSI bør målrette sin finansiering 
mod projekter med et stort potentiale for at 
skabe økonomisk og samfundsmæssig 
værdi. EFSI bør især være rettet mod 
projekter, der vil skabe job af høj kvalitet,
bæredygtig langsigtet vækst og 
konkurrenceevne. For bedst at tilgodese de 
enkelte projekters individuelle behov bør 
EFSI gøre brug af mange forskellige 
finansielle produkter, bl.a. kapitalindskud, 
lån og garantier. Formålet med at tilbyde 
forskellige produkter er at sætte EFSI i 
stand til at tilpasse sig markedets behov og 
samtidig tilskynde til private investeringer i 
projekterne. EFSI skal ikke træde i stedet 
for privat markedsfinansiering, men 
derimod virke som en katalysator for privat 
finansiering ved at afhjælpe markedssvigt 
for derved at sikre den mest effektive og 
strategiske brug af de offentlige midler. 
Kravet om overholdelse af 
statsstøttereglerne vil bidrage til en sådan 
effektiv og strategisk udnyttelse.

Or. en

Ændringsforslag 104
Zdzisław Krasnodębski

Forslag til forordning
Betragtning 14

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(14) EFSI bør målrette sin finansiering
mod projekter med et stort potentiale for at 
skabe økonomisk og samfundsmæssig 
værdi. EFSI bør især være rettet mod 
projekter, der vil fremme jobskabelse, 
langsigtet vækst og konkurrenceevne. For 
bedst at tilgodese de enkelte projekters 
individuelle behov bør EFSI gøre brug af 
mange forskellige finansielle produkter, 

(14) EFSI bør målrette sin finansiering 
mod projekter med et stort potentiale for at 
skabe økonomisk og samfundsmæssig 
værdi. EFSI bør især være rettet mod 
projekter, der vil fremme kvalitativ
jobskabelse, langsigtet vækst og 
konkurrenceevne. For bedst at tilgodese de 
enkelte projekters individuelle behov bør 
EFSI gøre brug af mange forskellige 
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bl.a. kapitalindskud, lån og garantier. 
Formålet med at tilbyde forskellige 
produkter er at sætte EFSI i stand til at 
tilpasse sig markedets behov og samtidig 
tilskynde til private investeringer i 
projekterne. EFSI skal ikke træde i stedet 
for privat markedsfinansiering, men 
derimod virke som en katalysator for privat 
finansiering ved at afhjælpe markedssvigt 
for derved at sikre den mest effektive og 
strategiske brug af de offentlige midler. 
Kravet om overholdelse af 
statsstøttereglerne vil bidrage til en sådan 
effektiv og strategisk udnyttelse.

finansielle produkter, bl.a. kapitalindskud, 
lån og garantier. Formålet med at tilbyde 
forskellige produkter er at sætte EFSI i 
stand til at tilpasse sig markedets behov og 
samtidig tilskynde til private investeringer i 
projekterne. EFSI skal ikke træde i stedet 
for privat markedsfinansiering, men 
derimod virke som en katalysator for privat 
finansiering ved at afhjælpe markedssvigt 
for derved at sikre den mest effektive og 
strategiske brug af de offentlige midler. 
Kravet om overholdelse af 
statsstøttereglerne vil bidrage til en sådan 
effektiv og strategisk udnyttelse.

Or. pl

Ændringsforslag 105
Maria João Rodrigues

Forslag til forordning
Betragtning 14

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(14) EFSI bør målrette sin finansiering 
mod projekter med et stort potentiale for at 
skabe økonomisk og samfundsmæssig 
værdi. EFSI bør især være rettet mod 
projekter, der vil fremme jobskabelse, 
langsigtet vækst og konkurrenceevne. For 
bedst at tilgodese de enkelte projekters 
individuelle behov bør EFSI gøre brug af 
mange forskellige finansielle produkter, 
bl.a. kapitalindskud, lån og garantier. 
Formålet med at tilbyde forskellige 
produkter er at sætte EFSI i stand til at 
tilpasse sig markedets behov og samtidig 
tilskynde til private investeringer i 
projekterne. EFSI skal ikke træde i stedet 
for privat markedsfinansiering, men 
derimod virke som en katalysator for privat 
finansiering ved at afhjælpe markedssvigt 
for derved at sikre den mest effektive og 
strategiske brug af de offentlige midler. 
Kravet om overholdelse af 

(14) EFSI bør målrette sin finansiering 
mod projekter med et stort potentiale for at 
skabe økonomisk og samfundsmæssig 
værdi. EFSI bør især være rettet mod 
projekter, der vil fremme innovation,
udvikling af færdigheder, skabelse af 
kvalitetsjob, langsigtet vækst og 
konkurrenceevne. For bedst at tilgodese de 
enkelte projekters individuelle behov bør 
EFSI gøre brug af mange forskellige 
finansielle produkter, bl.a. kapitalindskud, 
lån og garantier. Formålet med at tilbyde 
forskellige produkter er at sætte EFSI i 
stand til at tilpasse sig markedets behov og 
samtidig tilskynde til private investeringer i 
projekterne. EFSI skal ikke træde i stedet 
for privat markedsfinansiering, men 
derimod virke som en katalysator for privat 
finansiering ved at afhjælpe markedssvigt 
for derved at sikre den mest effektive og 
strategiske brug af de offentlige midler. 
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statsstøttereglerne vil bidrage til en sådan 
effektiv og strategisk udnyttelse.

Kravet om overholdelse af 
statsstøttereglerne vil bidrage til en sådan 
effektiv og strategisk udnyttelse.

Or. en

Ændringsforslag 106
Monika Vana, Terry Reintke
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Betragtning 14

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(14) EFSI bør målrette sin finansiering 
mod projekter med et stort potentiale for at 
skabe økonomisk og samfundsmæssig 
værdi. EFSI bør især være rettet mod 
projekter, der vil fremme jobskabelse, 
langsigtet vækst og konkurrenceevne. For 
bedst at tilgodese de enkelte projekters 
individuelle behov bør EFSI gøre brug af 
mange forskellige finansielle produkter, 
bl.a. kapitalindskud, lån og garantier. 
Formålet med at tilbyde forskellige 
produkter er at sætte EFSI i stand til at 
tilpasse sig markedets behov og samtidig 
tilskynde til private investeringer i 
projekterne. EFSI skal ikke træde i stedet 
for privat markedsfinansiering, men 
derimod virke som en katalysator for privat 
finansiering ved at afhjælpe markedssvigt 
for derved at sikre den mest effektive og 
strategiske brug af de offentlige midler. 
Kravet om overholdelse af 
statsstøttereglerne vil bidrage til en sådan 
effektiv og strategisk udnyttelse.

(14) EFSI bør målrette sin finansiering 
mod projekter med et stort potentiale for at 
skabe europæisk merværdi. EFSI bør især 
være rettet mod projekter, der vil fremme
skabelse af kvalitetsjob, langsigtet inklusiv
vækst og konkurrenceevne og social 
inklusion. For bedst at tilgodese de enkelte 
projekters individuelle behov bør EFSI 
gøre brug af mange forskellige finansielle 
produkter, bl.a. kapitalindskud, lån og 
garantier. Formålet med at tilbyde 
forskellige produkter er at sætte EFSI i 
stand til at tilpasse sig markedets behov og 
samtidig tilskynde til private investeringer i 
projekterne. EFSI skal ikke træde i stedet 
for privat markedsfinansiering, men 
derimod virke som en katalysator for privat 
finansiering ved at afhjælpe markedssvigt 
for derved at sikre den mest effektive og 
strategiske brug af de offentlige midler. 
Kravet om overholdelse af 
statsstøttereglerne vil bidrage til en sådan 
effektiv og strategisk udnyttelse.

Or. en

Ændringsforslag 107
Ivo Vajgl
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Forslag til forordning
Betragtning 14

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(14) EFSI bør målrette sin finansiering 
mod projekter med et stort potentiale for at 
skabe økonomisk og samfundsmæssig 
værdi. EFSI bør især være rettet mod 
projekter, der vil fremme jobskabelse, 
langsigtet vækst og konkurrenceevne. For 
bedst at tilgodese de enkelte projekters 
individuelle behov bør EFSI gøre brug af 
mange forskellige finansielle produkter, 
bl.a. kapitalindskud, lån og garantier. 
Formålet med at tilbyde forskellige 
produkter er at sætte EFSI i stand til at 
tilpasse sig markedets behov og samtidig 
tilskynde til private investeringer i 
projekterne. EFSI skal ikke træde i stedet 
for privat markedsfinansiering, men 
derimod virke som en katalysator for privat 
finansiering ved at afhjælpe markedssvigt 
for derved at sikre den mest effektive og 
strategiske brug af de offentlige midler. 
Kravet om overholdelse af 
statsstøttereglerne vil bidrage til en sådan 
effektiv og strategisk udnyttelse.

(14) EFSI bør målrette sin finansiering 
mod projekter med et stort potentiale for at 
skabe økonomisk og samfundsmæssig 
værdi. EFSI bør især være rettet mod 
projekter, der vil fremme jobskabelse med 
særligt fokus på unge og på varig 
beskæftigelse, langsigtet vækst og 
konkurrenceevne. For bedst at tilgodese de 
enkelte projekters individuelle behov bør 
EFSI gøre brug af mange forskellige 
finansielle produkter, bl.a. kapitalindskud, 
lån og garantier. Formålet med at tilbyde 
forskellige produkter er at sætte EFSI i 
stand til at tilpasse sig markedets behov og 
samtidig tilskynde til private investeringer i 
projekterne. EFSI skal ikke træde i stedet 
for privat markedsfinansiering, men 
derimod virke som en katalysator for privat 
finansiering ved at afhjælpe markedssvigt 
for derved at sikre den mest effektive og 
strategiske brug af de offentlige midler. 
Kravet om overholdelse af 
statsstøttereglerne vil bidrage til en sådan 
effektiv og strategisk udnyttelse.

Or. en

Ændringsforslag 108
Maria João Rodrigues, Sergio Gutiérrez Prieto, Javi López, Emilian Pavel, Guillaume 
Balas

Forslag til forordning
Betragtning 14

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(14) EFSI bør målrette sin finansiering 
mod projekter med et stort potentiale for at 
skabe økonomisk og samfundsmæssig 
værdi. EFSI bør især være rettet mod 
projekter, der vil fremme jobskabelse, 

(14) EFSI bør målrette sin finansiering 
mod projekter med et stort potentiale for at 
skabe økonomisk og samfundsmæssig 
værdi. EFSI bør især være rettet mod 
projekter, der vil fremme skabelse af 



AM\1052802DA.doc 55/113 PE551.778v01-00

DA

langsigtet vækst og konkurrenceevne. For 
bedst at tilgodese de enkelte projekters 
individuelle behov bør EFSI gøre brug af 
mange forskellige finansielle produkter, 
bl.a. kapitalindskud, lån og garantier. 
Formålet med at tilbyde forskellige 
produkter er at sætte EFSI i stand til at 
tilpasse sig markedets behov og samtidig 
tilskynde til private investeringer i 
projekterne. EFSI skal ikke træde i stedet
for privat markedsfinansiering, men 
derimod virke som en katalysator for privat 
finansiering ved at afhjælpe markedssvigt 
for derved at sikre den mest effektive og 
strategiske brug af de offentlige midler. 
Kravet om overholdelse af 
statsstøttereglerne vil bidrage til en sådan 
effektiv og strategisk udnyttelse.

kvalitetsjob, langsigtet vækst, 
konkurrenceevne og social inklusion. For 
bedst at tilgodese de enkelte projekters 
individuelle behov bør EFSI gøre brug af 
mange forskellige finansielle produkter, 
bl.a. kapitalindskud, lån og garantier. 
Formålet med at tilbyde forskellige 
produkter er at sætte EFSI i stand til at 
tilpasse sig markedets behov og samtidig 
tilskynde til private investeringer i 
projekterne. EFSI skal ikke træde i stedet 
for privat markedsfinansiering, men 
derimod virke som en katalysator for privat 
finansiering ved at afhjælpe markedssvigt 
for derved at sikre den mest effektive og 
strategiske brug af de offentlige midler. 
Kravet om overholdelse af 
statsstøttereglerne vil bidrage til en sådan 
effektiv og strategisk udnyttelse.

Or. en

Ændringsforslag 109
Jutta Steinruck, Evelyn Regner

Forslag til forordning
Betragtning 14

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(14) EFSI bør målrette sin finansiering 
mod projekter med et stort potentiale for at 
skabe økonomisk og samfundsmæssig 
værdi. EFSI bør især være rettet mod 
projekter, der vil fremme jobskabelse, 
langsigtet vækst og konkurrenceevne. For 
bedst at tilgodese de enkelte projekters 
individuelle behov bør EFSI gøre brug af 
mange forskellige finansielle produkter, 
bl.a. kapitalindskud, lån og garantier. 
Formålet med at tilbyde forskellige 
produkter er at sætte EFSI i stand til at 
tilpasse sig markedets behov og samtidig 
tilskynde til private investeringer i 
projekterne. EFSI skal ikke træde i stedet 
for privat markedsfinansiering, men 

(14) EFSI bør målrette sin finansiering 
mod projekter med et stort potentiale for at 
skabe økonomisk og samfundsmæssig 
værdi. EFSI bør især være rettet mod 
projekter, der vil fremme skabelse af 
kvalitetsjob, langsigtet og bæredygtig
vækst og konkurrenceevne. For bedst at 
tilgodese de enkelte projekters individuelle 
behov bør EFSI gøre brug af mange 
forskellige finansielle produkter, bl.a. 
kapitalindskud, lån og garantier. Formålet 
med at tilbyde forskellige produkter er at 
sætte EFSI i stand til at tilpasse sig 
markedets behov og samtidig tilskynde til 
private investeringer i projekterne. EFSI 
skal ikke træde i stedet for privat 
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derimod virke som en katalysator for privat 
finansiering ved at afhjælpe markedssvigt 
for derved at sikre den mest effektive og 
strategiske brug af de offentlige midler. 
Kravet om overholdelse af 
statsstøttereglerne vil bidrage til en sådan 
effektiv og strategisk udnyttelse.

markedsfinansiering, men derimod virke 
som en katalysator for privat finansiering 
ved at afhjælpe markedssvigt for derved at 
sikre den mest effektive og strategiske brug 
af de offentlige midler. Kravet om 
overholdelse af statsstøttereglerne vil 
bidrage til en sådan effektiv og strategisk 
udnyttelse.

Or. en

Ændringsforslag 110
Patrick Le Hyaric

Forslag til forordning
Betragtning 14

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(14) EFSI bør målrette sin finansiering 
mod projekter med et stort potentiale for at 
skabe økonomisk og samfundsmæssig 
værdi. EFSI bør især være rettet mod 
projekter, der vil fremme jobskabelse, 
langsigtet vækst og konkurrenceevne. For 
bedst at tilgodese de enkelte projekters 
individuelle behov bør EFSI gøre brug af 
mange forskellige finansielle produkter, 
bl.a. kapitalindskud, lån og garantier. 
Formålet med at tilbyde forskellige 
produkter er at sætte EFSI i stand til at 
tilpasse sig markedets behov og samtidig 
tilskynde til private investeringer i 
projekterne. EFSI skal ikke træde i stedet 
for privat markedsfinansiering, men 
derimod virke som en katalysator for privat 
finansiering ved at afhjælpe markedssvigt 
for derved at sikre den mest effektive og 
strategiske brug af de offentlige midler. 
Kravet om overholdelse af 
statsstøttereglerne vil bidrage til en sådan 
effektiv og strategisk udnyttelse.

(14) EFSI bør målrette sin finansiering 
mod projekter med et stort potentiale for at 
skabe økonomisk og samfundsmæssig 
værdi. EFSI bør især være rettet mod 
projekter, der vil fremme skabelsen af 
kvalitetsjob, der ledsages af rettigheder, et 
nyt socialsikringssystem for beskæftigelse 
samt uddannelse, erhvervsuddannelse, 
innovation og forskning og varig vækst på 
lang sigt, og som tager sigte på at fjerne 
ulighed, fattigdom og social udstødelse, 
som flere europæiske regioner er ramt af. 
For bedst at tilgodese de enkelte projekters 
individuelle behov bør EFSI gøre brug af 
mange forskellige finansielle produkter, 
bl.a. kapitalindskud, lån og garantier. 
Formålet med at tilbyde forskellige 
produkter er at sætte EFSI i stand til at 
tilpasse sig markedets behov og samtidig 
tilskynde til private investeringer i 
projekterne. EFSI skal ikke træde i stedet 
for privat markedsfinansiering, men 
derimod virke som en katalysator for privat 
finansiering ved at afhjælpe markedssvigt 
for derved at sikre den mest effektive og 
strategiske brug af de offentlige midler.
EFSI må under ingen omstændigheder 
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finansiere de investeringer, der allerede er 
taget højde for i den private sektor. Kravet 
om overholdelse af statsstøttereglerne vil 
bidrage til en sådan effektiv og strategisk 
udnyttelse.

Or. fr

Ændringsforslag 111
Laura Agea, Tiziana Beghin

Forslag til forordning
Betragtning 14

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(14) EFSI bør målrette sin finansiering 
mod projekter med et stort potentiale for at 
skabe økonomisk og samfundsmæssig 
værdi. EFSI bør især være rettet mod 
projekter, der vil fremme jobskabelse, 
langsigtet vækst og konkurrenceevne. For 
bedst at tilgodese de enkelte projekters 
individuelle behov bør EFSI gøre brug af 
mange forskellige finansielle produkter, 
bl.a. kapitalindskud, lån og garantier. 
Formålet med at tilbyde forskellige 
produkter er at sætte EFSI i stand til at
tilpasse sig markedets behov og samtidig 
tilskynde til private investeringer i 
projekterne. EFSI skal ikke træde i stedet 
for privat markedsfinansiering, men 
derimod virke som en katalysator for 
privat finansiering ved at afhjælpe 
markedssvigt for derved at sikre den mest 
effektive og strategiske brug af de 
offentlige midler. Kravet om overholdelse 
af statsstøttereglerne vil bidrage til en 
sådan effektiv og strategisk udnyttelse.

(14) EFSI skal målrette sin finansiering 
mod projekter med et stort potentiale for at 
skabe økonomisk og samfundsmæssig 
værdi. EFSI bør især være rettet mod 
projekter, der vil fremme jobskabelse af 
høj kvalitet, langsigtet inklusiv vækst, 
konkurrenceevne og social inklusion. For 
bedst at tilgodese de enkelte projekters 
individuelle behov bør EFSI gøre brug af 
mange forskellige finansielle produkter for
at tilpasse sig markedets behov.

Or. it

Ændringsforslag 112
Brando Benifei



PE551.778v01-00 58/113 AM\1052802DA.doc

DA

Forslag til forordning
Betragtning 14 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(14a) EFSI's virkninger for 
beskæftigelsen bør systematisk overvåges 
og stimuleres yderligere, især med henblik 
på at opnå langsigtede samfundsmæssige 
gevinster i form af bæredygtig 
beskæftigelse af høj kvalitet. Dette bør 
også sikre en retfærdig fordeling af 
investeringsafkast blandt investorer og 
arbejdstagere. Med henblik herpå skal 
Kommissionen i den fælles 
beskæftigelsesrapport, der ledsager 
Kommissionens meddelelse om den årlige 
vækstundersøgelse, medtage en detaljeret 
vurdering af de EFSI-finansierede 
investeringers direkte indvirkning på 
jobskabelsen samt en analyse af den 
afsmittende virkning på beskæftigelsen af 
sådanne investeringer i Europa.

Or. en

Ændringsforslag 113
Maria João Rodrigues, Sergio Gutiérrez Prieto, Javi López, Emilian Pavel, Guillaume 
Balas

Forslag til forordning
Betragtning 14 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(14a) EFSI's indvirkning på 
beskæftigelse, uddannelse og 
fattigdomsreduktion bør systematisk 
overvåges og stimuleres yderligere, især 
med henblik på at opnå langsigtede 
samfundsmæssige gevinster i form af 
bæredygtig beskæftigelse og 
kvalitetsbeskæftigelse samt social 
inklusion. Dette bør også sikre en 
retfærdig fordeling af investeringsafkast 
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blandt investorer og arbejdstagere.

Or. en

Ændringsforslag 114
Monika Vana, Terry Reintke
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Betragtning 14 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(14a) EFSI's indvirkning på 
beskæftigelse, uddannelse og 
fattigdomsreduktion bør systematisk 
overvåges og stimuleres yderligere, især 
med henblik på at opnå langsigtede 
samfundsmæssige gevinster i form af 
bæredygtig beskæftigelse og 
kvalitetsbeskæftigelse samt social 
inklusion. Dette bør også sikre en 
retfærdig fordeling af investeringsafkast 
blandt investorer og arbejdstagere.

Or. en

Ændringsforslag 115
Monika Vana, Terry Reintke
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Betragtning 14 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(14a) I udvælgelsen af 
investeringsprojekter bør EFSI sikre, at 
arbejdspladser, der indgår eller skabes 
som led i disse investeringsprojekter, 
oppebærer en løn, man kan leve af.

Or. de
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Ændringsforslag 116
Danuta Jazłowiecka

Forslag til forordning
Betragtning 14 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(14a) EFSI's indvirkning på 
beskæftigelsen bør systematisk overvåges 
og stimuleres yderligere, især med henblik 
på at opnå langsigtede samfundsmæssige 
gevinster i form af bæredygtig 
beskæftigelse og kvalitetsbeskæftigelse, 
således at både investorer og 
arbejdstagere nyder godt af EFSI.

Or. en

Ændringsforslag 117
Ulrike Trebesius

Forslag til forordning
Betragtning 14 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(14a) EFSI's indvirkning på 
beskæftigelsen bør systematisk overvåges, 
især med henblik på at identificere 
konkrete samfundsmæssige gevinster i 
form af bæredygtig beskæftigelse.

Or. en

Ændringsforslag 118
Maria João Rodrigues

Forslag til forordning
Betragtning 14 b (ny)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

(14b) EFSI bør også være rettet mod 
sociale investeringer, navnlig i 
menneskelig kapital og sociale tjenester 
og infrastruktur, som vil være drivkraft 
for økonomisk konkurrenceevne, social 
inklusion og ligestilling mellem kønnene. 
Uden større sociale investeringer vil den 
industrielle og økonomiske udvikling blive 
bremset, og Europas fremtidige velstand 
og konkurrenceevne vil lide skade.

Or. en

Ændringsforslag 119
Mara Bizzotto

Forslag til forordning
Betragtning 15

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(15) EFSI bør supplere de allerede 
eksisterende instrumenter og derfor især 
støtte projekter med en højere 
risiko/afkastprofil end de eksisterende EIB-
og Unionsinstrumenter. EFSI bør 
finansiere projekter i hele EU, også i de 
lande, der blev hårdest ramt af 
finanskrisen. EFSI bør kun træde til, når 
der ikke er adgang til finansiering fra 
andre kilder på rimelige vilkår.

(15) EFSI bør supplere de allerede 
eksisterende instrumenter og derfor især 
støtte projekter med en højere 
risiko/afkastprofil end de eksisterende EIB-
og Unionsinstrumenter. EFSI bør 
finansiere projekter i hele EU og navnlig 
støtte de lande i euroområdet, der blev 
hårdest ramt af finanskrisen.

Or. it

Ændringsforslag 120
Csaba Sógor

Forslag til forordning
Betragtning 15
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

(15) EFSI bør supplere de allerede 
eksisterende instrumenter og derfor især 
støtte projekter med en højere 
risiko/afkastprofil end de eksisterende EIB-
og Unionsinstrumenter. EFSI bør 
finansiere projekter i hele EU, også i de 
lande, der blev hårdest ramt af 
finanskrisen. EFSI bør kun træde til, når 
der ikke er adgang til finansiering fra andre 
kilder på rimelige vilkår.

(15) EFSI bør supplere de allerede 
eksisterende finansielle instrumenter i EU, 
men skal især støtte projekter med en 
højere risiko/afkastprofil end de 
eksisterende EIB- og Unionsinstrumenter. 
EFSI bør finansiere projekter i hele EU, 
også i de lande, der blev hårdest ramt af 
finanskrisen. EFSI bør kun træde til, når 
der ikke er adgang til finansiering fra andre 
kilder på rimelige vilkår.

Or. en

Ændringsforslag 121
Jérôme Lavrilleux

Forslag til forordning
Betragtning 15

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(15) EFSI bør supplere de allerede 
eksisterende instrumenter og derfor især 
støtte projekter med en højere 
risiko/afkastprofil end de eksisterende EIB-
og Unionsinstrumenter. EFSI bør 
finansiere projekter i hele EU, også i de 
lande, der blev hårdest ramt af 
finanskrisen. EFSI bør kun træde til, når 
der ikke er adgang til finansiering fra andre 
kilder på rimelige vilkår.

(15) EFSI bør supplere de allerede 
eksisterende instrumenter og derfor især 
støtte projekter med en højere 
risiko/afkastprofil end de eksisterende EIB-
og Unionsinstrumenter. EFSI bør 
finansiere projekter i hele EU, også i de 
lande, der blev hårdest ramt af 
finanskrisen, i de regioner, der lider af 
industriel udflytning, og i de områder, 
som har de mest ugunstige sociale 
indikatorer. EFSI bør kun træde til, når der 
ikke er adgang til finansiering fra andre 
kilder på rimelige vilkår.

Or. fr

Ændringsforslag 122
Enrique Calvet Chambon
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Forslag til forordning
Betragtning 15

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(15) EFSI bør supplere de allerede 
eksisterende instrumenter og derfor især 
støtte projekter med en højere 
risiko/afkastprofil end de eksisterende EIB-
og Unionsinstrumenter. EFSI bør 
finansiere projekter i hele EU, også i de 
lande, der blev hårdest ramt af 
finanskrisen. EFSI bør kun træde til, når 
der ikke er adgang til finansiering fra andre 
kilder på rimelige vilkår.

(15) EFSI bør supplere de allerede 
eksisterende instrumenter og derfor især 
støtte projekter med en højere 
risiko/afkastprofil end de eksisterende EIB-
og Unionsinstrumenter. EFSI bør 
finansiere projekter i hele EU, også i de 
lande, der blev hårdest ramt af 
finanskrisen, ved at fordoble indsatsen i 
europæiske områder med stor 
arbejdsløshed. EFSI bør kun træde til, når 
der ikke er adgang til finansiering fra andre 
kilder på rimelige vilkår.

Or. es

Begrundelse

I betragtning af at jobskabelse skal være en af hovedprioriteterne for EFSI, skønnes det 
relevant, at EFSI i forbindelse med finansiering af projekter vurderer situationen i de 
europæiske områder, der har en høj grad af arbejdsløshed. En forbedring af disse 
beskæftigelsesindikatorer for medlemsstaterne ville have en meget positiv indvirkning på 
økonomien i EU.

Ændringsforslag 123
Brando Benifei

Forslag til forordning
Betragtning 15

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(15) EFSI bør supplere de allerede 
eksisterende instrumenter og derfor især 
støtte projekter med en højere 
risiko/afkastprofil end de eksisterende EIB-
og Unionsinstrumenter. EFSI bør 
finansiere projekter i hele EU, også i de 
lande, der blev hårdest ramt af
finanskrisen. EFSI bør kun træde til, når 
der ikke er adgang til finansiering fra andre 

(15) EFSI bør supplere de allerede 
eksisterende instrumenter og derfor især 
støtte projekter med en højere 
risiko/afkastprofil end de eksisterende EIB-
og Unionsinstrumenter. EFSI bør 
finansiere projekter i hele EU, navnlig i de 
lande, der blev hårdest ramt af den 
økonomiske og finansielle krise, idet der 
også tages højde for, at højere 
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kilder på rimelige vilkår. investeringsrisici kunne give højere 
økonomiske afkast til investorerne og 
samtidig maksimere de positive 
afsmittende virkninger i disse lande. EFSI 
bør kun træde til, når der ikke er adgang til 
finansiering fra andre kilder på rimelige 
vilkår.

Or. en

Ændringsforslag 124
Maria João Rodrigues

Forslag til forordning
Betragtning 15

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(15) EFSI bør supplere de allerede 
eksisterende instrumenter og derfor især 
støtte projekter med en højere 
risiko/afkastprofil end de eksisterende EIB-
og Unionsinstrumenter. EFSI bør 
finansiere projekter i hele EU, også i de 
lande, der blev hårdest ramt af 
finanskrisen. EFSI bør kun træde til, når 
der ikke er adgang til finansiering fra andre 
kilder på rimelige vilkår.

(15) EFSI bør supplere de allerede 
eksisterende instrumenter og derfor især 
støtte projekter med en højere 
risiko/afkastprofil end de eksisterende EIB-
og Unionsinstrumenter. EFSI bør 
finansiere projekter i hele EU, navnlig i de 
lande, der blev hårdest ramt af 
finanskrisen. EFSI bør kun træde til, når 
der ikke er adgang til finansiering fra andre 
kilder på rimelige vilkår. EFSI bør navnlig 
forsøge at fremme finansieringen af 
økonomisk levedygtige projekter med et 
stort jobskabelsespotentiale eller andre 
socioøkonomiske fordele, således at de 
bliver mere attraktive for kommercielle 
investorer.

Or. en

Ændringsforslag 125
Monika Vana, Terry Reintke
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Betragtning 15
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

(15) EFSI bør supplere de allerede 
eksisterende instrumenter og derfor især 
støtte projekter med en højere 
risiko/afkastprofil end de eksisterende 
EIB- og Unionsinstrumenter. EFSI bør 
finansiere projekter i hele EU, også i de 
lande, der blev hårdest ramt af 
finanskrisen. EFSI bør kun træde til, når 
der ikke er adgang til finansiering fra andre 
kilder på rimelige vilkår.

(15) EFSI bør også supplere de allerede 
eksisterende instrumenter og derfor især 
støtte projekter, hvor det er vanskeligere at 
tiltrække privat finansiering end med de 
eksisterende EIB- og Unionsinstrumenter. 
EFSI bør finansiere projekter i hele EU,
navnlig i de lande, der har høje 
arbejdsløsheds- eller fattigdomsniveauer. 
EFSI bør kun træde til, når der ikke er 
adgang til finansiering fra andre kilder på 
rimelige vilkår.

Or. en

Ændringsforslag 126
Thomas Mann

Forslag til forordning
Betragtning 15

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(15) EFSI bør supplere de allerede 
eksisterende instrumenter og derfor især 
støtte projekter med en højere 
risiko/afkastprofil end de eksisterende EIB-
og Unionsinstrumenter. EFSI bør 
finansiere projekter i hele EU, også i de 
lande, der blev hårdest ramt af 
finanskrisen. EFSI bør kun træde til, når 
der ikke er adgang til finansiering fra andre 
kilder på rimelige vilkår.

(15) EFSI bør supplere de allerede 
eksisterende instrumenter og derfor især 
støtte projekter med et meget stort 
potentiale for at skabe arbejdspladser af 
høj kvalitet samt projekter med en højere 
risiko/afkastprofil end de eksisterende EIB-
og Unionsinstrumenter. EFSI bør 
finansiere projekter i hele EU, også i de 
lande, der blev hårdest ramt af 
finanskrisen. EFSI bør kun træde til, når 
der ikke er adgang til finansiering fra andre 
kilder på rimelige vilkår.

Or. de

Ændringsforslag 127
Zdzisław Krasnodębski
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Forslag til forordning
Betragtning 15

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(15) EFSI bør supplere de allerede 
eksisterende instrumenter og derfor især
støtte projekter med en højere
risiko/afkastprofil end de eksisterende 
EIB- og Unionsinstrumenter. EFSI bør 
finansiere projekter i hele EU, også i de
lande, der blev hårdest ramt af
finanskrisen. EFSI bør kun træde til, når 
der ikke er adgang til finansiering fra andre 
kilder på rimelige vilkår.

(15) EFSI bør støtte projekter med en 
højere risikoprofil end de eksisterende 
EIB- og Unionsinstrumenter, som giver 
højere afkast på længere sigt og er vigtige 
for at sikre en sammenhængende social 
og økonomisk udvikling i 
medlemsstaterne inden for rammerne af 
EU. EFSI bør finansiere projekter i hele 
EU, med særlig hensyntagen til lande, der
er særligt ramt af arbejdsløshed, og hvis 
sociale og økonomiske udviklingsniveau 
ligger under det europæiske gennemsnit. 
EFSI bør kun træde til, når der ikke er 
adgang til finansiering fra andre kilder på 
rimelige vilkår.

Or. pl

Ændringsforslag 128
Paloma López Bermejo

Forslag til forordning
Betragtning 15

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(15) EFSI bør supplere de allerede 
eksisterende instrumenter og derfor især 
støtte projekter med en højere 
risiko/afkastprofil end de eksisterende EIB-
og Unionsinstrumenter. EFSI bør 
finansiere projekter i hele EU, også i de 
lande, der blev hårdest ramt af 
finanskrisen. EFSI bør kun træde til, når 
der ikke er adgang til finansiering fra andre 
kilder på rimelige vilkår.

(15) EFSI bør supplere de allerede 
eksisterende instrumenter og derfor især 
støtte projekter med en højere 
risiko/afkastprofil end de eksisterende EIB-
og Unionsinstrumenter. EFSI bør 
finansiere projekter i hele EU, navnlig i de 
lande, der blev hårdest ramt af 
finanskrisen. EFSI bør kun træde til, når 
der ikke er adgang til finansiering fra andre 
kilder på rimelige vilkår.

Or. en
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Ændringsforslag 129
Laura Agea, Tiziana Beghin

Forslag til forordning
Betragtning 15

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(15) EFSI bør supplere de allerede 
eksisterende instrumenter og derfor især 
støtte projekter med en højere 
risiko/afkastprofil end de eksisterende EIB-
og Unionsinstrumenter. EFSI bør 
finansiere projekter i hele EU, også i de 
lande, der blev hårdest ramt af 
finanskrisen. EFSI bør kun træde til, når 
der ikke er adgang til finansiering fra andre 
kilder på rimelige vilkår.

(15) EFSI bør supplere de allerede 
eksisterende instrumenter og derfor især 
støtte projekter med en højere 
risiko/afkastprofil end de eksisterende EIB-
og Unionsinstrumenter. EFSI bør 
finansiere projekter i hele EU, navnlig i de 
lande, der blev hårdest ramt af 
finanskrisen. EFSI bør kun træde til, når 
der ikke er adgang til finansiering fra andre 
kilder på gunstige vilkår.

Or. it

Ændringsforslag 130
Mara Bizzotto

Forslag til forordning
Betragtning 16

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(16) EFSI bør være rettet mod 
investeringer i projekter, der forventes at 
være økonomisk og teknisk levedygtige, 
og som kan indebære en vis risiko, men 
samtidig opfylder de særlige krav til EFSI-
finansiering.

(16) EFSI skal være rettet mod 
investeringer i konkrete projekter, der er
økonomisk og teknisk levedygtige, og som 
kan indebære en vis risiko, men samtidig 
opfylder de særlige krav til EFSI-
finansiering.

Or. it

Ændringsforslag 131
Csaba Sógor

Forslag til forordning
Betragtning 16
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

(16) EFSI bør være rettet mod 
investeringer i projekter, der forventes at 
være økonomisk og teknisk levedygtige, og 
som kan indebære en vis risiko, men 
samtidig opfylder de særlige krav til EFSI-
finansiering.

(16) EFSI bør være rettet mod 
investeringer i projekter, der forventes at 
være økonomisk og teknisk levedygtige
efter EFSI-støtte, og som kan indebære en 
vis risiko, men samtidig opfylder de 
særlige krav til EFSI-finansiering.

Or. en

Ændringsforslag 132
Terry Reintke, Monika Vana
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Betragtning 16

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(16) EFSI bør være rettet mod 
investeringer i projekter, der forventes at 
være økonomisk og teknisk levedygtige, og 
som kan indebære en vis risiko, men 
samtidig opfylder de særlige krav til EFSI-
finansiering.

(16) EFSI bør være rettet mod 
investeringer i projekter, der forventes at 
være socialt, økonomisk og teknisk 
levedygtige og skabe en merværdi, og som 
kan indebære en vis risiko, men samtidig 
opfylder de særlige krav til EFSI-
finansiering. Derfor er det nødvendigt at 
fastlægge klare principper, kriterier og 
betingelser for EFSI-støtte.

Or. en

Ændringsforslag 133
Thomas Mann

Forslag til forordning
Betragtning 16

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(16) EFSI bør være rettet mod 
investeringer i projekter, der forventes at 
være økonomisk og teknisk levedygtige, og 

(16) EFSI bør være rettet mod 
investeringer i projekter, der forventes at 
være økonomisk, beskæftigelsespolitisk og 
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som kan indebære en vis risiko, men 
samtidig opfylder de særlige krav til EFSI-
finansiering.

teknisk levedygtige, og som kan indebære 
en vis risiko, men samtidig opfylder de 
særlige krav til EFSI-finansiering.

Or. de

Ændringsforslag 134
Jutta Steinruck, Evelyn Regner

Forslag til forordning
Betragtning 16

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(16) EFSI bør være rettet mod 
investeringer i projekter, der forventes at 
være økonomisk og teknisk levedygtige, og 
som kan indebære en vis risiko, men 
samtidig opfylder de særlige krav til EFSI-
finansiering.

(16) EFSI bør være rettet mod 
investeringer i projekter, der forventes at 
være økonomisk og teknisk levedygtige og 
i tråd med EU's socialpolitiske 
prioriteringer, navnlig reduktionen af 
social udstødelse og fattigdom, og som kan 
indebære en vis risiko, men samtidig 
opfylder de særlige krav til EFSI-
finansiering.

Or. en

Ændringsforslag 135
Enrique Calvet Chambon, Marian Harkin, Ulla Tørnæs

Forslag til forordning
Betragtning 16

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(16) EFSI bør være rettet mod 
investeringer i projekter, der forventes at 
være økonomisk og teknisk levedygtige, og 
som kan indebære en vis risiko, men 
samtidig opfylder de særlige krav til EFSI-
finansiering.

(16) EFSI bør være rettet mod 
investeringer i projekter, der forventes at 
være økonomisk og teknisk levedygtige, og 
som har et betydeligt potentiale for at 
skabe arbejdspladser. Risikoniveauet, som 
disse investeringer medfører, er passende 
i forhold til at nå fondens målsætning, 
navnlig med hensyn til jobskabelse, og 
altid opfylder de særlige krav til EFSI-
finansiering.
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Or. es

Begrundelse

Investeringerne skal, udover at være økonomisk levedygtige, have stort potentiale med hensyn 
til jobskabelse. Det er meget vagt at definere risikoniveauet som værende passende, og det er 
mere passende at knytte det til de målsætninger, som EFSI skal nå, navnlig for så vidt angår 
jobskabelse.

Ændringsforslag 136
Laura Agea, Tiziana Beghin

Forslag til forordning
Betragtning 16

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(16) EFSI bør være rettet mod 
investeringer i projekter, der forventes at 
være økonomisk og teknisk levedygtige, og 
som kan indebære en vis risiko, men 
samtidig opfylder de særlige krav til EFSI-
finansiering.

(16) EFSI bør være rettet mod 
investeringer i projekter, der forventes at 
være økonomisk, socialt, miljømæssigt og 
teknisk levedygtige, og som også kan 
indebære en høj risiko, men samtidig 
opfylder de særlige krav til EFSI-
finansiering.

Or. it

Ændringsforslag 137
Maria João Rodrigues

Forslag til forordning
Betragtning 16 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(16a) EFSI bør tage behørigt hensyn til 
arbejdsmarkedssituationerne på tværs af 
EU's medlemsstater og regioner og 
medtage potentielle 
beskæftigelsesfremmende resultater, når 
den vurderer projekterne.

Or. en
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Ændringsforslag 138
Enrique Calvet Chambon, Marian Harkin

Forslag til forordning
Betragtning 16 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(16a) EFSI's styringsråd fastsætter 
investeringspolitikken for projekter, som 
kan støttes af EFSI, og deres risikoprofil. 
Da valget af projekter afhænger af denne 
politik, vil det være relevant at inddrage 
Europa-Parlamentet i udarbejdelsen af 
kriterierne herfor.

Or. es

Begrundelse

Styringsrådet har en afgørende opgave hos EFSI, hvor de fastsætter investeringspolitikken og 
dermed kriterierne for valg af projekter. Det er absolut nødvendigt at inddrage Europa-
Parlamentet i udarbejdelsen af disse.

Ændringsforslag 139
Ulrike Trebesius

Forslag til forordning
Betragtning 16 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(16a) Det ledende princip for EFSI bør 
være resultatbaseret og ikke udelukkende 
en inputorienteret tilgang. EFSI's succes 
skal bygge på vurderingen af reel vækst, 
jobskabelse og stimulering af 
medlemsstaternes økonomier.

Or. en
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Ændringsforslag 140
Sergio Gutiérrez Prieto, Javi López

Forslag til forordning
Betragtning 16 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(16a) EFSI skal have fokus på skabelsen 
af nye investeringer i de områder, hvor 
interessen fra investorer er begrænset, og 
ikke som erstatning for investeringer, der 
burde have været gennemført et andet 
sted ("crowding out"-effekt), eller til at 
prioritere investeringer med høj 
rentabilitet, der ville være gennemført 
uanset hvad ("deadweight"-effekt). Man 
bør fremme sociale investeringer, der ikke 
blot skaber finansielt udbytte, men som 
også skaber positive sociale virkninger, 
såsom investering i menneskelig kapital 
eller investering med positiv indvirkning 
på jobskabelse eller nedbringelse af 
fattigdom.

Or. es

Ændringsforslag 141
Jutta Steinruck

Forslag til forordning
Betragtning 17

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(17) Afgørelserne om brug af EFSI til 
støtte for infrastruktur- og store 
midcapprojekter bør træffes af en
investeringskomité. Investeringskomitéen 
bør være sammensat af uafhængige 
sagkyndige med indsigt i og erfaring på de 
områder, investeringsprojekterne drejer sig 
om. Investeringskomitéen bør rapportere til 
et Styringsråd for EFSI, som børe føre 
tilsyn med EFSI's opfyldelse af sin 
målsætning. For at sikre en effektiv 

(17) Afgørelserne om brug af EFSI til 
støtte for infrastruktur- og store 
midcapprojekter bør træffes af en 
investeringskomité. Investeringskomitéen 
bør være sammensat af uafhængige 
sagkyndige med indsigt i og erfaring på de 
områder, investeringsprojekterne drejer sig 
om. Mindst ét af komitéens medlemmer 
skal være specialist i social- og 
arbejdsmarkedspolitikker og skal således 
være ansvarligt for at vurdere de forelagte 
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udnyttelse af EIF's erfaringer bør EFSI yde 
finansiering til EIF for at sætte EIF i stand 
til at støtte individuelle projekter, der 
gennemføres af små og mellemstore 
virksomheder og små midcapselskaber.

projekters sociale indvirkning.
Investeringskomitéen bør rapportere til et 
Styringsråd for EFSI, som bør føre tilsyn 
med EFSI's opfyldelse af sin målsætning. 
For at sikre en effektiv udnyttelse af EIF's 
erfaringer bør EFSI yde finansiering til EIF 
for at sætte EIF i stand til at støtte 
individuelle projekter, der gennemføres af 
små og mellemstore virksomheder og små 
midcapselskaber.

Or. en

Ændringsforslag 142
Brando Benifei

Forslag til forordning
Betragtning 17

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(17) Afgørelserne om brug af EFSI til 
støtte for infrastruktur- og store 
midcapprojekter bør træffes af en 
investeringskomité. Investeringskomitéen 
bør være sammensat af uafhængige 
sagkyndige med indsigt i og erfaring på de 
områder, investeringsprojekterne drejer sig 
om. Investeringskomitéen bør rapportere til 
et Styringsråd for EFSI, som børe føre 
tilsyn med EFSI's opfyldelse af sin 
målsætning. For at sikre en effektiv 
udnyttelse af EIF's erfaringer bør EFSI yde 
finansiering til EIF for at sætte EIF i stand 
til at støtte individuelle projekter, der 
gennemføres af små og mellemstore 
virksomheder og små midcapselskaber.

(17) Afgørelserne om brug af EFSI til 
støtte for infrastruktur- og store 
midcapprojekter bør træffes af en 
investeringskomité. Investeringskomitéen 
bør være sammensat af uafhængige 
sagkyndige med indsigt i og erfaring på de 
områder, investeringsprojekterne drejer sig 
om, og det makroøkonomiske område. 
Investeringskomitéen bør rapportere til et 
Styringsråd for EFSI, som bør føre tilsyn 
med EFSI's opfyldelse af sin målsætning. 
For at sikre en effektiv udnyttelse af EIF's 
erfaringer bør EFSI yde finansiering til EIF 
for at sætte EIF i stand til at støtte 
individuelle projekter, der gennemføres af 
små og mellemstore virksomheder og små 
midcapselskaber.

Or. en

Ændringsforslag 143
Zdzisław Krasnodębski
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Forslag til forordning
Betragtning 17

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(17) Afgørelserne om brug af EFSI til 
støtte for infrastruktur- og store 
midcapprojekter bør træffes af en 
investeringskomité. Investeringskomitéen 
bør være sammensat af uafhængige
sagkyndige med indsigt i og erfaring på de 
områder, investeringsprojekterne drejer sig 
om. Investeringskomitéen bør rapportere til 
et Styringsråd for EFSI, som børe føre 
tilsyn med EFSI's opfyldelse af sin 
målsætning. For at sikre en effektiv 
udnyttelse af EIF's erfaringer bør EFSI yde 
finansiering til EIF for at sætte EIF i stand 
til at støtte individuelle projekter, der 
gennemføres af små og mellemstore 
virksomheder og små midcapselskaber.

(17) Afgørelserne om brug af EFSI til 
støtte for infrastruktur- og store 
midcapprojekter bør træffes af en 
investeringskomité. Investeringskomitéen 
bør være sammensat af sagkyndige med 
indsigt i og erfaring på de områder, 
investeringsprojekterne drejer sig om, og 
med kendskab til medlemsstaternes, især 
de kriseramtes, særlige forhold. 
Investeringskomitéen bør rapportere til et 
Styringsråd for EFSI og til Europa-
Parlamentet, som bør føre tilsyn med 
EFSI's opfyldelse af sin målsætning.
Investeringskomitéens arbejde bør 
overvåges af Europa-Parlamentet. For at 
sikre en effektiv udnyttelse af EIF's 
erfaringer bør EFSI yde finansiering til EIF 
for at sætte EIF i stand til at støtte 
individuelle projekter, der gennemføres af 
små og mellemstore virksomheder og små 
midcapselskaber.

Or. pl

Ændringsforslag 144
Patrick Le Hyaric

Forslag til forordning
Betragtning 17

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(17) Afgørelserne om brug af EFSI til 
støtte for infrastruktur- og store 
midcapprojekter bør træffes af en 
investeringskomité. Investeringskomitéen 
bør være sammensat af uafhængige 
sagkyndige med indsigt i og erfaring på de 
områder, investeringsprojekterne drejer sig 
om. Investeringskomitéen bør rapportere til 
et Styringsråd for EFSI, som børe føre 

(17) Afgørelserne om brug af EFSI til 
støtte for infrastruktur- og store 
midcapprojekter bør træffes af en 
investeringskomité. Investeringskomitéen 
bør være sammensat af uafhængige 
sagkyndige med indsigt i og erfaring på de 
områder, investeringsprojekterne drejer sig 
om, men også med erfaring i sociale 
spørgsmål. Investeringskomitéen bør 
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tilsyn med EFSI's opfyldelse af sin 
målsætning. For at sikre en effektiv 
udnyttelse af EIF's erfaringer bør EFSI yde 
finansiering til EIF for at sætte EIF i stand 
til at støtte individuelle projekter, der 
gennemføres af små og mellemstore 
virksomheder og små midcapselskaber.

rapportere til et Styringsråd for EFSI, som 
bør føre tilsyn med EFSI's opfyldelse af sin 
målsætning. For at sikre en effektiv 
udnyttelse af EIF's erfaringer bør EFSI yde 
finansiering til EIF for at sætte EIF i stand 
til at støtte individuelle projekter, der 
gennemføres af små og mellemstore 
virksomheder.

Or. fr

Ændringsforslag 145
Maria João Rodrigues

Forslag til forordning
Betragtning 17

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(17) Afgørelserne om brug af EFSI til 
støtte for infrastruktur- og store 
midcapprojekter bør træffes af en 
investeringskomité. Investeringskomitéen 
bør være sammensat af uafhængige 
sagkyndige med indsigt i og erfaring på de 
områder, investeringsprojekterne drejer sig 
om. Investeringskomitéen bør rapportere til 
et Styringsråd for EFSI, som børe føre 
tilsyn med EFSI's opfyldelse af sin 
målsætning. For at sikre en effektiv 
udnyttelse af EIF's erfaringer bør EFSI yde 
finansiering til EIF for at sætte EIF i stand 
til at støtte individuelle projekter, der 
gennemføres af små og mellemstore 
virksomheder og små midcapselskaber.

(17) Afgørelserne om brug af EFSI til 
støtte for infrastruktur- og store 
midcapprojekter bør træffes af en 
investeringskomité. Investeringskomitéen 
bør være sammensat af uafhængige 
sagkyndige med indsigt i og erfaring på de 
områder, investeringsprojekterne drejer sig 
om. Investeringskomitéen bør rapportere til 
et Styringsråd for EFSI, som bør føre tilsyn 
med EFSI's opfyldelse af sin målsætning.
Disse to organer skal ligeledes på hver 
deres niveau støtte udviklingen af 
investeringsplatforme. For at sikre en 
effektiv udnyttelse af EIF's erfaringer bør 
EFSI yde finansiering til EIF for at sætte 
EIF i stand til at støtte individuelle 
projekter, der gennemføres af små og 
mellemstore virksomheder og små 
midcapselskaber.

Or. en

Ændringsforslag 146
Monika Vana, Terry Reintke
for Verts/ALE-Gruppen
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Forslag til forordning
Betragtning 17

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(17) Afgørelserne om brug af EFSI til 
støtte for infrastruktur- og store 
midcapprojekter bør træffes af en 
investeringskomité. Investeringskomitéen 
bør være sammensat af uafhængige 
sagkyndige med indsigt i og erfaring på de 
områder, investeringsprojekterne drejer sig 
om. Investeringskomitéen bør rapportere til 
et Styringsråd for EFSI, som børe føre 
tilsyn med EFSI's opfyldelse af sin 
målsætning. For at sikre en effektiv 
udnyttelse af EIF's erfaringer bør EFSI yde 
finansiering til EIF for at sætte EIF i stand 
til at støtte individuelle projekter, der 
gennemføres af små og mellemstore 
virksomheder og små midcapselskaber.

(17) Alle afgørelser om brug af EFSI til 
støtte bør træffes af en investeringskomité. 
Investeringskomitéen bør være sammensat 
af uafhængige sagkyndige med indsigt i og 
erfaring på de områder, 
investeringsprojekterne drejer sig om, og 
med dokumenteret erfaring i et af de fem 
overordnede mål for EU 2020. 
Investeringskomitéen bør indgå et 
partnerskab med de kompetente nationale, 
regionale og lokale myndigheder, 
arbejdsmarkedets parter og de relevante 
organer, der repræsenterer 
civilsamfundet. Formålet med et sådant 
partnerskab er at sikre overholdelsen af 
subsidiaritets- og 
proportionalitetsprincippet og at sikre 
interessenternes ejerskab i forhold til de 
planlagte foranstaltninger. 
Investeringskomitéen bør rapportere til et 
Styringsråd for EFSI, som bør føre tilsyn 
med EFSI's opfyldelse af sin målsætning. 
For at sikre en effektiv udnyttelse af EIF's 
erfaringer bør EFSI yde finansiering til EIF 
for at sætte EIF i stand til at støtte 
individuelle projekter, der gennemføres af 
små og mellemstore virksomheder og små 
midcapselskaber.

Or. en

Ændringsforslag 147
Thomas Mann

Forslag til forordning
Betragtning 17

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(17) Afgørelserne om brug af EFSI til (17) Afgørelserne om brug af EFSI til 
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støtte for infrastruktur- og store 
midcapprojekter bør træffes af en 
investeringskomité. Investeringskomitéen 
bør være sammensat af uafhængige 
sagkyndige med indsigt i og erfaring på de 
områder, investeringsprojekterne drejer sig 
om. Investeringskomitéen bør rapportere til 
et Styringsråd for EFSI, som børe føre 
tilsyn med EFSI's opfyldelse af sin 
målsætning. For at sikre en effektiv 
udnyttelse af EIF's erfaringer bør EFSI yde 
finansiering til EIF for at sætte EIF i stand 
til at støtte individuelle projekter, der 
gennemføres af små og mellemstore 
virksomheder og små midcapselskaber.

støtte for infrastruktur- og store 
midcapprojekter bør træffes af en 
investeringskomité. Investeringskomitéen 
bør være sammensat af uafhængige 
sagkyndige med indsigt i og erfaring på de 
områder, investeringsprojekterne drejer sig 
om. Investeringskomitéen bør også have 
repræsentanter fra arbejdsmarkedets 
parter og de små og mellemstore 
virksomheder. Investeringskomitéen bør
rapportere til et Styringsråd for EFSI, som 
bør føre tilsyn med EFSI's opfyldelse af sin 
målsætning. For at sikre en effektiv 
udnyttelse af EIF's erfaringer bør EFSI yde 
finansiering til EIF for at sætte EIF i stand 
til at støtte individuelle projekter, der 
gennemføres af små og mellemstore 
virksomheder og små midcapselskaber.

Or. de

Ændringsforslag 148
Enrique Calvet Chambon, Marian Harkin, Ulla Tørnæs, Ivo Vajgl

Forslag til forordning
Betragtning 17

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(17) Afgørelserne om brug af EFSI til 
støtte for infrastruktur- og store 
midcapprojekter bør træffes af en 
investeringskomité. Investeringskomitéen 
bør være sammensat af uafhængige 
sagkyndige med indsigt i og erfaring på de 
områder, investeringsprojekterne drejer sig 
om. Investeringskomitéen bør rapportere til 
et Styringsråd for EFSI, som børe føre 
tilsyn med EFSI's opfyldelse af sin 
målsætning. For at sikre en effektiv 
udnyttelse af EIF's erfaringer bør EFSI yde 
finansiering til EIF for at sætte EIF i stand 
til at støtte individuelle projekter, der 
gennemføres af små og mellemstore 
virksomheder og små midcapselskaber.

(17) Afgørelserne om brug af EFSI til 
støtte for infrastruktur- og store 
midcapprojekter bør træffes af en 
investeringskomité. Investeringskomitéen 
bør være sammensat af uafhængige 
sagkyndige, der kan identificere, hvilke 
projekter der har størst potentiale til at 
løse de store samfundsøkonomiske 
problemer i Europa, og som har indsigt i 
og erfaring på de områder, 
investeringsprojekterne drejer sig om. 
Investeringskomitéen bør rapportere til et 
Styringsråd for EFSI, som bør føre tilsyn 
med EFSI's opfyldelse af sin målsætning. 
For at sikre en effektiv udnyttelse af EIF's 
erfaringer bør EFSI yde finansiering til EIF 
for at sætte EIF i stand til at støtte 
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individuelle projekter, der gennemføres af 
små og mellemstore virksomheder og små 
midcapselskaber.

Or. es

Begrundelse

De uafhængige sagkyndige, der udgør investeringskomitéen, skal ikke blot være sagkyndige
inden for de områder, projekterne gennemføres i, men de skal og have værktøjer til at kunne 
identificere de projekter, der har størst potentiale til at kunne løse eksisterende 
samfundsøkonomiske problemer.

Ændringsforslag 149
Paloma López Bermejo

Forslag til forordning
Betragtning 17

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(17) Afgørelserne om brug af EFSI til
støtte for infrastruktur- og store 
midcapprojekter bør træffes af en 
investeringskomité. Investeringskomitéen 
bør være sammensat af uafhængige 
sagkyndige med indsigt i og erfaring på de 
områder, investeringsprojekterne drejer sig 
om. Investeringskomitéen bør rapportere til 
et Styringsråd for EFSI, som børe føre 
tilsyn med EFSI's opfyldelse af sin 
målsætning. For at sikre en effektiv 
udnyttelse af EIF's erfaringer bør EFSI yde 
finansiering til EIF for at sætte EIF i stand 
til at støtte individuelle projekter, der 
gennemføres af små og mellemstore 
virksomheder og små midcapselskaber.

(17) Afgørelserne om brug af EFSI til 
støtte for infrastruktur- og store 
midcapprojekter bør træffes af en 
investeringskomité. Investeringskomitéen 
bør være sammensat af uafhængige 
sagkyndige med indsigt i og erfaring på de 
områder, investeringsprojekterne drejer sig 
om, såvel som repræsentanter for 
offentlige organer og arbejdsmarkedets 
parter. Investeringskomitéen bør 
rapportere til et Styringsråd for EFSI, som 
bør føre tilsyn med EFSI's opfyldelse af sin 
målsætning. For at sikre en effektiv 
udnyttelse af EIF's erfaringer bør EFSI yde 
finansiering til EIF for at sætte EIF i stand 
til at støtte individuelle projekter, der 
gennemføres af små og mellemstore 
virksomheder og små midcapselskaber.

Or. en
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Ændringsforslag 150
Laura Agea, Tiziana Beghin

Forslag til forordning
Betragtning 17

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(17) Afgørelserne om brug af EFSI til 
støtte for infrastruktur- og store 
midcapprojekter bør træffes af en 
investeringskomité. Investeringskomitéen
bør være sammensat af uafhængige 
sagkyndige med indsigt i og erfaring på de 
områder, investeringsprojekterne drejer sig 
om. Investeringskomitéen bør rapportere til 
et Styringsråd for EFSI, som børe føre 
tilsyn med EFSI's opfyldelse af sin 
målsætning. For at sikre en effektiv 
udnyttelse af EIF's erfaringer bør EFSI yde 
finansiering til EIF for at sætte EIF i stand 
til at støtte individuelle projekter, der 
gennemføres af små og mellemstore 
virksomheder og små midcapselskaber.

(17) Afgørelserne om brug af EFSI til 
støtte for infrastruktur- og store 
midcapprojekter bør træffes på en 
gennemsigtig måde af en 
investeringskomité. Investeringskomitéen
skal være sammensat af uafhængige 
sagkyndige, som er udvalgt på en 
hensigtsmæssig måde efter 
ansvarlighedsprincippet, og som har
indsigt i og erfaring på de områder, 
investeringsprojekterne drejer sig om. 
Investeringskomitéen bør rapportere til et 
Styringsråd for EFSI, som bør føre tilsyn 
med EFSI's opfyldelse af sin målsætning. 
For at sikre en effektiv udnyttelse af EIF's 
erfaringer bør EFSI yde finansiering til EIF 
for at sætte EIF i stand til at støtte 
individuelle projekter, der gennemføres af
mikrovirksomheder samt små og 
mellemstore virksomheder og små 
midcapselskaber.

Or. it

Ændringsforslag 151
Monika Vana, Terry Reintke
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Betragtning 17 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(17a) Investeringskomitéens sagkyndige 
skal godkendes af Europa-Parlamentet 
med henblik på at forbedre 
investeringskomitéens demokratiske 
forvaltning og ansvarlighed.
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Or. en

Ændringsforslag 152
Monika Vana, Terry Reintke
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Betragtning 17 b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(17b) For at nå disse mål ved den nye 
Kommissions mandat skal der udpeges 
mindst én sagkyndig til 
investeringskomitéen, som er specialist i 
socialpolitikker. Dette bør føre til 
udvælgelsen af projekter, som er i 
overensstemmelse med EU's 
socialpolitiske prioriteringer, herunder 
reduktionen af fattigdom og social 
udstødelse.

Or. en

Ændringsforslag 153
Jérôme Lavrilleux

Forslag til forordning
Betragtning 18

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(18) For at sætte EFSI i stand til at støtte 
investeringer bør Unionen yde en garanti 
på 16 000 000 000 EUR. Når der stilles 
garanti på porteføljebasis, bør der være et 
loft over garantien, som afhængigt af det 
pågældende instrument (lån, egenkapital 
eller garanti) beregnes i procent af 
porteføljen af udestående forpligtelser. Når 
der til denne garanti lægges 5 000 000 000 
EUR fra EIB ventes EFSI-støtten at kunne 
generere yderligere EIB- og EIF-
investeringer på 60 800 000 000 EUR. 

(18) For at sætte EFSI i stand til at støtte 
investeringer bør Unionen yde en garanti 
på minimum 16 000 000 000 EUR. Når der 
stilles garanti på porteføljebasis, bør der 
være et loft over garantien, som afhængigt 
af det pågældende instrument (lån, 
egenkapital eller garanti) beregnes i 
procent af porteføljen af udestående 
forpligtelser. Når der til denne garanti 
lægges 5 000 000 000 EUR fra EIB ventes 
EFSI-støtten at kunne generere yderligere 
EIB- og EIF-investeringer på 
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Denne EFSI-finansiering på 
60 800 000 000 EUR ventes at generere 
investeringer på i alt 315 000 000 000 EUR 
i Unionen i årene fra 2015 til 2017. 
Garantier knyttet til projekter, som er 
afsluttet uden træk på garantien, bør være 
til rådighed til at støtte nye projekter.

60 800 000 000 EUR. Denne EFSI-
finansiering på 60 800 000 000 EUR 
ventes at generere investeringer på i alt 
315 000 000 000 EUR i Unionen i årene 
fra 2015 til 2017. Garantier knyttet til 
projekter, som er afsluttet uden træk på 
garantien, bør være til rådighed til at støtte 
nye projekter.

Or. fr

Ændringsforslag 154
Enrique Calvet Chambon, Marian Harkin, Ulla Tørnæs

Forslag til forordning
Betragtning 18

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(18) For at sætte EFSI i stand til at støtte 
investeringer bør Unionen yde en garanti 
på 16 000 000 000 EUR. Når der stilles 
garanti på porteføljebasis, bør der være et 
loft over garantien, som afhængigt af det 
pågældende instrument (lån, egenkapital 
eller garanti) beregnes i procent af 
porteføljen af udestående forpligtelser. Når 
der til denne garanti lægges 5 000 000 000 
EUR fra EIB ventes EFSI-støtten at kunne 
generere yderligere EIB- og EIF-
investeringer på 60 800 000 000 EUR. 
Denne EFSI-finansiering på 
60 800 000 000 EUR ventes at generere 
investeringer på i alt 315 000 000 000 EUR 
i Unionen i årene fra 2015 til 2017. 
Garantier knyttet til projekter, som er 
afsluttet uden træk på garantien, bør være 
til rådighed til at støtte nye projekter.

(18) For at sætte EFSI i stand til at støtte 
investeringer bør Unionen yde en garanti 
på 16 000 000 000 EUR. Når der stilles 
garanti på porteføljebasis, bør der være et 
loft over garantien, som afhængigt af det 
pågældende instrument (lån, egenkapital 
eller garanti) beregnes i procent af 
porteføljen af udestående forpligtelser. Når 
der til denne garanti lægges 5 000 000 000 
EUR fra EIB ventes EFSI-støtten at kunne 
generere yderligere EIB- og EIF-
investeringer på 60 800 000 000 EUR. 
Denne EFSI-finansiering på 
60 800 000 000 EUR ventes at generere 
investeringer på i alt 315 000 000 000 EUR 
i Unionen i årene fra 2015 til 2017, hvilket 
fremhæver den store nødvendighed af 
fonden og behovet for en øjeblikkelig 
virkning af denne i løbet af de næste tre 
år. Garantier knyttet til projekter, som er 
afsluttet uden træk på garantien, bør være 
til rådighed til at støtte nye projekter.

Or. es
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Begrundelse

Af de to globale visioner, som Den Europæiske Fond for Strategiske Investeringer (EFSI) kan 
have, er det absolut nødvendigt at fremme visionen om, at den er et stærkt kortsigtet 
nødsituationsinstrument til bekæmpelse af arbejdsløshedsproblemet og ikke til at skabe en 
moderniserende strukturændring i Europa.

Ændringsforslag 155
Paloma López Bermejo

Forslag til forordning
Betragtning 18

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(18) For at sætte EFSI i stand til at støtte 
investeringer bør Unionen yde en garanti 
på 16 000 000 000 EUR. Når der stilles 
garanti på porteføljebasis, bør der være et 
loft over garantien, som afhængigt af det 
pågældende instrument (lån, egenkapital 
eller garanti) beregnes i procent af 
porteføljen af udestående forpligtelser. Når 
der til denne garanti lægges 
5 000 000 000 EUR fra EIB ventes EFSI-
støtten at kunne generere yderligere EIB-
og EIF-investeringer på 60 800 000 000 
EUR. Denne EFSI-finansiering på 
60 800 000 000 EUR ventes at generere 
investeringer på i alt 315 000 000 000 
EUR i Unionen i årene fra 2015 til 2017.
Garantier knyttet til projekter, som er 
afsluttet uden træk på garantien, bør være
til rådighed til at støtte nye projekter.

(18) For at sætte EFSI i stand til at støtte 
investeringer bør Unionen yde en garanti 
på 16 000 000 000 EUR. Når der stilles 
garanti på porteføljebasis, bør der være et 
loft over garantien, som afhængigt af det 
pågældende instrument (lån, egenkapital 
eller garanti) beregnes i procent af 
porteføljen af udestående forpligtelser. 
Garantier knyttet til projekter, som er 
afsluttet uden træk på garantien, bør være 
til rådighed til at støtte nye projekter.

Or. en

Ændringsforslag 156
Jérôme Lavrilleux

Forslag til forordning
Betragtning 19
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

(19) For at åbne mulighed for en yderligere 
forøgelse af EFSI's midler bør det være 
muligt for tredjeparter, herunder 
medlemsstater, nationale 
erhvervsfremmende banker, offentlige 
institutioner ejet eller kontrolleret af 
medlemsstaterne og private enheder samt, 
såfremt de eksisterende bidragydere giver 
deres samtykke hertil, enheder uden for 
Unionen at deltage i fonden. Tredjeparter 
bør kunne bidrage direkte til EFSI og 
deltage i EFSI's styrende organer.

(19) For at åbne mulighed for en yderligere 
forøgelse af EFSI's midler bør det være 
muligt for tredjeparter, herunder 
medlemsstater, nationale 
erhvervsfremmende banker og 
investeringsbanker samt offentlige 
institutioner ejet eller kontrolleret af 
medlemsstaterne og private enheder samt, 
såfremt de eksisterende bidragydere giver 
deres samtykke hertil, enheder uden for 
Unionen at deltage i fonden. Tredjeparter 
bør kunne bidrage direkte til EFSI og 
deltage i EFSI's styrende organer.

Or. fr

Ændringsforslag 157
Jérôme Lavrilleux

Forslag til forordning
Betragtning 19

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(19) For at åbne mulighed for en yderligere 
forøgelse af EFSI's midler bør det være 
muligt for tredjeparter, herunder 
medlemsstater, nationale 
erhvervsfremmende banker, offentlige 
institutioner ejet eller kontrolleret af 
medlemsstaterne og private enheder samt, 
såfremt de eksisterende bidragydere giver 
deres samtykke hertil, enheder uden for 
Unionen at deltage i fonden. Tredjeparter 
bør kunne bidrage direkte til EFSI og 
deltage i EFSI's styrende organer.

(19) For at åbne mulighed for en yderligere 
forøgelse af EFSI's midler bør det være 
muligt for tredjeparter, herunder 
medlemsstater, nationale 
erhvervsfremmende banker, offentlige 
institutioner ejet eller kontrolleret af 
medlemsstaterne og regionale institutioner 
og private enheder samt, såfremt de 
eksisterende bidragydere giver deres 
samtykke hertil, enheder uden for Unionen 
at deltage i fonden. Tredjeparter bør kunne 
bidrage direkte til EFSI og deltage i EFSI's 
styrende organer.

Or. fr
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Ændringsforslag 158
Monika Vana, Terry Reintke
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Betragtning 19

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(19) For at åbne mulighed for en yderligere 
forøgelse af EFSI's midler bør det være 
muligt for tredjeparter, herunder 
medlemsstater, nationale 
erhvervsfremmende banker, offentlige 
institutioner ejet eller kontrolleret af 
medlemsstaterne og private enheder samt, 
såfremt de eksisterende bidragydere giver 
deres samtykke hertil, enheder uden for 
Unionen at deltage i fonden. Tredjeparter 
bør kunne bidrage direkte til EFSI og 
deltage i EFSI's styrende organer.

(19) For at åbne mulighed for en yderligere 
forøgelse af EFSI's midler bør det være 
muligt for tredjeparter, herunder 
medlemsstater, nationale 
erhvervsfremmende banker, offentlige 
institutioner ejet eller kontrolleret af 
medlemsstaterne at deltage i fonden. 
Tredjeparter bør kunne bidrage direkte til 
EFSI og deltage i EFSI's styrende organer.

Or. en

Ændringsforslag 159
Enrique Calvet Chambon, Ulla Tørnæs

Forslag til forordning
Betragtning 19

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(19) For at åbne mulighed for en yderligere 
forøgelse af EFSI's midler bør det være 
muligt for tredjeparter, herunder 
medlemsstater, nationale 
erhvervsfremmende banker, offentlige 
institutioner ejet eller kontrolleret af 
medlemsstaterne og private enheder samt, 
såfremt de eksisterende bidragydere giver 
deres samtykke hertil, enheder uden for 
Unionen at deltage i fonden. Tredjeparter 
bør kunne bidrage direkte til EFSI og 
deltage i EFSI's styrende organer.

(19) For at åbne mulighed for en yderligere 
forøgelse af EFSI's midler bør det være 
muligt for tredjeparter, herunder 
medlemsstater, nationale 
erhvervsfremmende banker, offentlige 
institutioner ejet eller kontrolleret af 
medlemsstaterne og private enheder samt, 
såfremt de eksisterende bidragydere giver 
deres samtykke hertil, enheder uden for 
Unionen at deltage i fonden. Tredjeparter 
bør kunne bidrage direkte til EFSI og 
deltage i EFSI's styrende organer, idet den 
europæiske interesse på globalt plan for 
beslutningstagning og fastsættelse af 
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politikker og strategier skal bevares.

Or. es

Begrundelse

Det er vigtigt at bevare den europæiske interesse i beslutningsprocessen.

Ændringsforslag 160
Paloma López Bermejo

Forslag til forordning
Betragtning 19

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(19) For at åbne mulighed for en yderligere 
forøgelse af EFSI's midler bør det være 
muligt for tredjeparter, herunder
medlemsstater, nationale 
erhvervsfremmende banker, offentlige 
institutioner ejet eller kontrolleret af 
medlemsstaterne og private enheder samt, 
såfremt de eksisterende bidragydere giver 
deres samtykke hertil, enheder uden for 
Unionen at deltage i fonden. Tredjeparter 
bør kunne bidrage direkte til EFSI og 
deltage i EFSI's styrende organer.

(19) For at åbne mulighed for en yderligere 
forøgelse af EFSI's midler bør det være 
muligt for medlemsstater, nationale 
erhvervsfremmende banker, offentlige 
institutioner ejet eller kontrolleret af 
medlemsstaterne at deltage i fonden. Disse
tredjeparter bør kunne bidrage direkte til 
EFSI og deltage i EFSI's styrende organer.

Or. en

Ændringsforslag 161
Monika Vana, Terry Reintke
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Betragtning 20 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(20a) Medlemsstaternes finansielle bidrag 
til EFSI, herunder eventuel deltagelse i 
investeringsplatforme, skal ikke 
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medregnes af Kommissionen, når den 
fastlægger de finanspolitiske justeringer 
under enten den forebyggende eller 
korrigerende del af pagten. I tilfælde af 
overskridelse af referenceværdien for 
underskud skal Kommissionen ikke 
indlede en procedure i forbindelse med 
uforholdsmæssigt store underskud. 
Tilsvarende bør proceduren ikke indledes, 
når der foretages en vurdering af en 
overskridelse af referenceværdien, hvis 
dette udelukkende skyldes bidrag til EFSI.

Or. en

Ændringsforslag 162
Laura Agea, Tiziana Beghin

Forslag til forordning
Betragtning 21

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(21) Forudsat at alle relevante kriterier 
for finansieringsberettigelse er opfyldt, 
bør medlemsstaterne kunne bruge de 
europæiske struktur- og investeringsfonde 
til at bidrage til finansiering af 
finansieringsberettigede projekter støttet 
af EU-garantien. Denne fleksible tilgang 
vil kunne maksimere potentialet for at 
tiltrække investorer til de 
investeringsområder, EFSI støtter.

udgår

Or. it

Ændringsforslag 163
Csaba Sógor

Forslag til forordning
Betragtning 21
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

(21) Forudsat at alle relevante kriterier for 
finansieringsberettigelse er opfyldt, bør 
medlemsstaterne kunne bruge de 
europæiske struktur- og investeringsfonde 
til at bidrage til finansiering af 
finansieringsberettigede projekter støttet af 
EU-garantien. Denne fleksible tilgang vil 
kunne maksimere potentialet for at 
tiltrække investorer til de 
investeringsområder, EFSI støtter.

(21) Forudsat at alle relevante kriterier for 
finansieringsberettigelse er opfyldt,
herunder statsstøttereglerne og 
finansieringslofterne, bør medlemsstaterne 
kunne bruge de europæiske struktur- og 
investeringsfonde til at bidrage til 
finansiering af finansieringsberettigede 
projekter støttet af EU-garantien. Denne 
fleksible tilgang vil kunne maksimere 
potentialet for at tiltrække investorer til de 
investeringsområder, EFSI støtter.

Or. en

Ændringsforslag 164
Paloma López Bermejo

Forslag til forordning
Betragtning 21

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(21) Forudsat at alle relevante kriterier for 
finansieringsberettigelse er opfyldt, bør 
medlemsstaterne kunne bruge de 
europæiske struktur- og investeringsfonde 
til at bidrage til finansiering af 
finansieringsberettigede projekter støttet af 
EU-garantien. Denne fleksible tilgang vil 
kunne maksimere potentialet for at 
tiltrække investorer til de 
investeringsområder, EFSI støtter.

(21) Forudsat at alle relevante kriterier for 
finansieringsberettigelse er opfyldt, bør 
medlemsstaterne kunne bruge de 
europæiske struktur- og investeringsfonde 
til at bidrage til finansiering af 
finansieringsberettigede projekter støttet af 
EU-garantien efter en forudgående høring 
af arbejdsmarkedets parter og de 
offentlige myndigheder på lokalt og 
regionalt plan.

Or. en

Ændringsforslag 165
Ulrike Trebesius

Forslag til forordning
Betragtning 21
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

(21) Forudsat at alle relevante kriterier for 
finansieringsberettigelse er opfyldt, bør 
medlemsstaterne kunne bruge de 
europæiske struktur- og investeringsfonde 
til at bidrage til finansiering af 
finansieringsberettigede projekter støttet af 
EU-garantien. Denne fleksible tilgang vil 
kunne maksimere potentialet for at 
tiltrække investorer til de 
investeringsområder, EFSI støtter.

(21) Forudsat at alle relevante kriterier for 
finansieringsberettigelse er opfyldt, bør 
medlemsstaterne, hvor det er relevant,
kunne bruge de europæiske struktur- og 
investeringsfonde til at bidrage til 
finansiering af finansieringsberettigede 
projekter støttet af EU-garantien. Denne 
fleksible tilgang vil kunne maksimere 
potentialet for at tiltrække investorer til de 
investeringsområder, EFSI støtter. EFSI 
kan ikke bruges til samfinansiering af 
projekter, der er støtteberettiget under de 
europæiske struktur- og 
investeringsfonde.

Or. en

Ændringsforslag 166
Csaba Sógor

Forslag til forordning
Betragtning 22

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(22) I overensstemmelse med traktaten om 
Den Europæiske Unions funktionsmåde 
skal de infrastruktur- og 
projektinvesteringer, som støttes af EFSI, 
overholde statsstøttereglerne. I den 
forbindelse har Kommissionen bebudet, at 
den med henblik på statsstøttevurderingen 
vil opstille et sæt centrale principper, som 
et projekt vil skulle opfylde for at være 
berettiget til EFSI-finansiering. Hvis et 
projekt opfylder disse kriterier og modtager 
støtte fra EFSI, har Kommissionen 
tilkendegivet, at enhver supplerende 
national støtte vil blive vurderet ved en 
forenklet, fremskyndet statsstøttevurdering, 
hvor det eneste yderligere spørgsmål, som 
Kommissionen vil skulle tage stilling til, 
vil være, om den offentlige støtte er 

(22) I overensstemmelse med traktaten om 
Den Europæiske Unions funktionsmåde 
skal de infrastruktur- og 
projektinvesteringer, som støttes af EFSI, 
overholde statsstøttereglerne. I den 
forbindelse har Kommissionen bebudet, at 
den med henblik på statsstøttevurderingen 
vil opstille et sæt centrale principper, som 
et projekt vil skulle opfylde for at være 
berettiget til EFSI-finansiering. Hvis et 
projekt opfylder disse kriterier og modtager 
støtte fra EFSI, har Kommissionen 
tilkendegivet, at enhver supplerende 
national støtte vil blive vurderet ved en 
forenklet, fremskyndet statsstøttevurdering, 
hvor det eneste yderligere spørgsmål, som 
Kommissionen vil skulle tage stilling til, 
vil være, om den offentlige støtte er 
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proportional (ingen overkompensering). 
Kommissionen har også bebudet, at den for 
at sikre en effektiv brug af offentlige 
midler vil udsende yderligere retningslinjer 
for anvendelsen af disse overordnede 
principper.

proportional (ingen overkompensering), 
herunder de tilfælde, hvor EFSI har 
støttet projekter, der også ville modtage 
finansiering fra strukturfondene og 
Samhørighedsfonden. Kommissionen har 
også bebudet, at den for at sikre en effektiv 
brug af offentlige midler vil udsende 
yderligere retningslinjer for anvendelsen af 
disse overordnede principper.

Or. en

Ændringsforslag 167
Zdzisław Krasnodębski

Forslag til forordning
Betragtning 22

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(22) I overensstemmelse med traktaten om 
Den Europæiske Unions funktionsmåde 
skal de infrastruktur- og 
projektinvesteringer, som støttes af EFSI, 
overholde statsstøttereglerne. I den 
forbindelse har Kommissionen bebudet, at 
den med henblik på statsstøttevurderingen 
vil opstille et sæt centrale principper, som 
et projekt vil skulle opfylde for at være 
berettiget til EFSI-finansiering. Hvis et 
projekt opfylder disse kriterier og modtager 
støtte fra EFSI, har Kommissionen 
tilkendegivet, at enhver supplerende 
national støtte vil blive vurderet ved en 
forenklet, fremskyndet statsstøttevurdering, 
hvor det eneste yderligere spørgsmål, som 
Kommissionen vil skulle tage stilling til, 
vil være, om den offentlige støtte er 
proportional (ingen overkompensering). 
Kommissionen har også bebudet, at den for 
at sikre en effektiv brug af offentlige 
midler vil udsende yderligere retningslinjer 
for anvendelsen af disse overordnede 
principper.

(22) I overensstemmelse med traktaten om 
Den Europæiske Unions funktionsmåde 
skal de infrastruktur- og 
projektinvesteringer, som støttes af EFSI, 
overholde statsstøttereglerne. I den 
forbindelse har Kommissionen bebudet, at 
den med henblik på statsstøttevurderingen 
vil opstille et sæt centrale principper, som 
et projekt vil skulle opfylde for at være 
berettiget til EFSI-finansiering. Hvis et 
projekt opfylder disse kriterier og modtager 
støtte fra EFSI, har Kommissionen 
tilkendegivet, at enhver supplerende 
national støtte vil blive vurderet ved en 
forenklet, fremskyndet statsstøttevurdering, 
hvor det eneste yderligere spørgsmål, som 
Kommissionen vil skulle tage stilling til, 
vil være, om den offentlige støtte er 
proportional (ingen overkompensering).
Disse ændringer bør tage hensyn til 
forskelle i medlemsstaternes 
budgetmuligheder i forhold til anvendelse 
af statsstøtte. Kommissionen har også 
bebudet, at den for at sikre en effektiv brug 
af offentlige midler vil udsende yderligere 
retningslinjer for anvendelsen af disse 
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overordnede principper.

Or. pl

Ændringsforslag 168
Laura Agea, Tiziana Beghin

Forslag til forordning
Betragtning 22

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(22) I overensstemmelse med traktaten om 
Den Europæiske Unions funktionsmåde 
skal de infrastruktur- og 
projektinvesteringer, som støttes af EFSI, 
overholde statsstøttereglerne. I den 
forbindelse har Kommissionen bebudet, at 
den med henblik på statsstøttevurderingen 
vil opstille et sæt centrale principper, som 
et projekt vil skulle opfylde for at være 
berettiget til EFSI-finansiering. Hvis et 
projekt opfylder disse kriterier og 
modtager støtte fra EFSI, har 
Kommissionen tilkendegivet, at enhver 
supplerende national støtte vil blive 
vurderet ved en forenklet, fremskyndet 
statsstøttevurdering, hvor det eneste 
yderligere spørgsmål, som Kommissionen 
vil skulle tage stilling til, vil være, om den 
offentlige støtte er proportional (ingen 
overkompensering). Kommissionen har 
også bebudet, at den for at sikre en 
effektiv brug af offentlige midler vil 
udsende yderligere retningslinjer for 
anvendelsen af disse overordnede 
principper.

(Vedrører ikke den danske tekst)

Or. it

Ændringsforslag 169
Laura Agea, Tiziana Beghin



AM\1052802DA.doc 91/113 PE551.778v01-00

DA

Forslag til forordning
Betragtning 23

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(23) På grund af de presserende behov i 
Unionen er det muligt, at EIB og EIF vil 
finansiere yderligere projekter uden for 
rammerne af deres normale profil i løbet af 
2015, før denne forordning træder i kraft.
For at maksimere de positive virkninger af 
foranstaltningerne i denne forordning bør
sådanne yderligere projekter kunne bringes 
ind under EU-garantien, hvis de opfylder 
de materielle kriterier i denne forordning.

(23) På grund af de presserende behov i 
Unionen er det muligt, at EIB og EIF vil 
finansiere yderligere projekter uden for 
rammerne af deres normale profil i løbet af 
2015, før denne forordning træder i kraft.
For at maksimere de positive virkninger af 
foranstaltningerne i denne forordning skal
sådanne yderligere projekter kunne bringes 
ind under EU-garantien, hvis de opfylder 
de materielle kriterier i denne forordning.

Or. it

Ændringsforslag 170
Laura Agea, Tiziana Beghin

Forslag til forordning
Betragtning 24

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(24) EIB-finansierings- og 
investeringsaktiviteter, der støttes af EFSI,
bør gennemføres efter EIB's egne regler og 
procedurer, bl. a. om 
kontrolforanstaltninger og foranstaltninger 
til forhindring af skatteunddragelse, samt 
de relevante regler og procedurer for Det 
Europæiske Kontor til Bekæmpelse af Svig
(OLAF) og Revisionsretten, herunder 
trepartsaftalen mellem Europa-
Kommissionen, Den Europæiske 
Revisionsret og Den Europæiske 
Investeringsbank.

(24) EIB-finansierings- og 
investeringsaktiviteter, der støttes af EFSI,
skal gennemføres efter EIB's egne
gennemsigtige og fælles regler og 
procedurer, bl.a. om visse
kontrolforanstaltninger og foranstaltninger 
til forhindring af skatteunddragelse, samt 
de relevante regler og procedurer for Det 
Europæiske Kontor til Bekæmpelse af Svig
(OLAF) og Revisionsretten, herunder 
trepartsaftalen mellem Europa-
Kommissionen, Den Europæiske 
Revisionsret og Den Europæiske 
Investeringsbank.

Or. it
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Ændringsforslag 171
Csaba Sógor

Forslag til forordning
Betragtning 25

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(25) EIB bør regelmæssigt evaluere de af 
EFSI støttede aktiviteter i relation til deres 
relevans, resultater og virkninger og med 
henblik på at indkredse aspekter, der kan 
forbedre de fremtidige aktiviteter. Disse 
evalueringer bør tage sigte på at fremme 
ansvarlighed og bæredygtighedsanalyse.

(25) EIB bør regelmæssigt evaluere de af 
EFSI støttede aktiviteter i relation til deres 
relevans, resultater og økonomiske og 
sociale virkninger og med henblik på at 
indkredse aspekter, der kan forbedre de 
fremtidige aktiviteter. Disse evalueringer 
bør tage sigte på at fremme ansvarlighed 
og bæredygtighedsanalyse.

Or. en

Ændringsforslag 172
Jérôme Lavrilleux

Forslag til forordning
Betragtning 25

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(25) EIB bør regelmæssigt evaluere de af 
EFSI støttede aktiviteter i relation til deres 
relevans, resultater og virkninger og med 
henblik på at indkredse aspekter, der kan 
forbedre de fremtidige aktiviteter. Disse 
evalueringer bør tage sigte på at fremme 
ansvarlighed og bæredygtighedsanalyse.

(25) EIB bør regelmæssigt evaluere de af 
EFSI støttede aktiviteter i relation til deres 
relevans, resultater og virkninger og med 
henblik på at indkredse aspekter, der kan 
forbedre de fremtidige aktiviteter. Disse 
evalueringer bør tage sigte på at fremme 
ansvarlighed og bæredygtighedsanalyse.
De skal fremsendes i form af en rapport 
til Europa-Parlamentet med jævne 
mellemrum med henblik på udtalelse.

Or. fr

Ændringsforslag 173
Enrique Calvet Chambon, Marian Harkin, Ulla Tørnæs, Ivo Vajgl, Antanas Guoga
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Forslag til forordning
Betragtning 25

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(25) EIB bør regelmæssigt evaluere de af 
EFSI støttede aktiviteter i relation til deres 
relevans, resultater og virkninger og med 
henblik på at indkredse aspekter, der kan 
forbedre de fremtidige aktiviteter. Disse 
evalueringer bør tage sigte på at fremme 
ansvarlighed og bæredygtighedsanalyse.

(25) EIB bør regelmæssigt evaluere de af 
EFSI støttede aktiviteter i relation til deres 
relevans, resultater og virkninger, navnlig 
med hensyn til deres 
samfundsøkonomiske virkning med særlig 
fokus på jobskabelse, og med henblik på at 
indkredse aspekter, der kan forbedre de 
fremtidige aktiviteter. Disse evalueringer 
bør tage sigte på at fremme ansvarlighed 
og bæredygtighedsanalyse.

Or. es

Begrundelse

Det er yderst vigtigt at evaluere virkningen af de aktiviteter, der støttes af EFSI, navnlig med 
hensyn til jobskabelse.

Ændringsforslag 174
Laura Agea, Tiziana Beghin

Forslag til forordning
Betragtning 25

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(25) EIB bør regelmæssigt evaluere de af 
EFSI støttede aktiviteter i relation til deres 
relevans, resultater og virkninger og med 
henblik på at indkredse aspekter, der kan 
forbedre de fremtidige aktiviteter. Disse 
evalueringer bør tage sigte på at fremme 
ansvarlighed og bæredygtighedsanalyse.

(25) EIB skal regelmæssigt og efter en fast 
tidsplan evaluere de af EFSI støttede 
aktiviteter i relation til deres relevans, 
resultater og virkninger og med henblik på 
at indkredse aspekter, der kan forbedre de 
fremtidige aktiviteter. Disse evalueringer
skal nødvendigvis offentliggøres og tage 
sigte på at fremme ansvarlighed og 
bæredygtighedsanalyse.

Or. it
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Ændringsforslag 175
Zdzisław Krasnodębski

Forslag til forordning
Betragtning 26

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(26) Sideløbende med 
finansieringsaktiviteterne i EFSI bør der 
etableres et europæisk knudepunkt for 
investeringsrådgivning (EIAH). EIAH skal 
yde dedikeret bistand til projektudvikling 
og projektforberedelse overalt i Unionen 
med afsæt i den ekspertise, Kommissionen, 
EIB, de nationale erhvervsfremmende 
banker og de europæiske struktur- og 
investeringsfondes 
forvaltningsmyndigheder ligger inde med. 
Det skal fungere som et centralt 
kontaktpunkt for alle spørgsmål i 
forbindelse med teknisk bistand omkring 
investeringer i Unionen.

(26) Sideløbende med 
finansieringsaktiviteterne i EFSI bør der 
etableres et europæisk knudepunkt for 
investeringsrådgivning (EIAH). EIAH skal 
yde dedikeret bistand til projektudvikling 
og projektforberedelse overalt i Unionen 
med afsæt i den ekspertise, Kommissionen, 
EIB, de nationale erhvervsfremmende 
banker og de europæiske struktur- og 
investeringsfondes 
forvaltningsmyndigheder ligger inde med. 
Det skal fungere som et centralt 
kontaktpunkt for alle spørgsmål i 
forbindelse med teknisk bistand omkring 
investeringer i Unionen. For at øge 
adgangen til rådgivning og sikre dennes 
effektivitet bør EIAH oprette filialer i 
medlemsstaterne. EIAH's rådgivning bør 
ligeledes omfatte metoder til udvikling af 
lokale finansielle markeder.

Or. pl

Ændringsforslag 176
Monika Vana, Terry Reintke
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Betragtning 26

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(26) Sideløbende med 
finansieringsaktiviteterne i EFSI bør der 
etableres et europæisk knudepunkt for 
investeringsrådgivning (EIAH). EIAH skal 
yde dedikeret bistand til projektudvikling 
og projektforberedelse overalt i Unionen 
med afsæt i den ekspertise, Kommissionen, 

(26) Sideløbende med 
finansieringsaktiviteterne i EFSI bør der 
etableres et europæisk knudepunkt for 
investeringsrådgivning (EIAH). EIAH skal 
yde dedikeret bistand til projektudvikling 
og projektforberedelse overalt i Unionen 
med afsæt i den ekspertise, Kommissionen, 
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EIB, de nationale erhvervsfremmende 
banker og de europæiske struktur- og 
investeringsfondes 
forvaltningsmyndigheder ligger inde med.
Det skal fungere som et centralt 
kontaktpunkt for alle spørgsmål i 
forbindelse med teknisk bistand omkring 
investeringer i Unionen.

EIB, de nationale erhvervsfremmende 
banker og de europæiske struktur- og 
investeringsfondes 
forvaltningsmyndigheder ligger inde med.

Or. en

Ændringsforslag 177
Patrick Le Hyaric

Forslag til forordning
Betragtning 26

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(26) Sideløbende med 
finansieringsaktiviteterne i EFSI bør der 
etableres et europæisk knudepunkt for 
investeringsrådgivning (EIAH). EIAH skal 
yde dedikeret bistand til projektudvikling 
og projektforberedelse overalt i Unionen 
med afsæt i den ekspertise, Kommissionen, 
EIB, de nationale erhvervsfremmende 
banker og de europæiske struktur- og 
investeringsfondes 
forvaltningsmyndigheder ligger inde med. 
Det skal fungere som et centralt 
kontaktpunkt for alle spørgsmål i 
forbindelse med teknisk bistand omkring 
investeringer i Unionen.

(26) Sideløbende med 
finansieringsaktiviteterne i EFSI bør der 
etableres et europæisk knudepunkt for 
investeringsrådgivning (EIAH). EIAH skal 
yde dedikeret bistand til projektudvikling 
og projektforberedelse overalt i Unionen 
med afsæt i den ekspertise, Kommissionen, 
EIB, de nationale erhvervsfremmende 
banker, de europæiske struktur- og 
investeringsfondes 
forvaltningsmyndigheder, eksperter i 
social- og beskæftigelsespolitik samt 
repræsentanter for civilsamfundet ligger 
inde med. Det skal fungere som et centralt 
kontaktpunkt for alle spørgsmål i 
forbindelse med teknisk bistand omkring 
investeringer i Unionen.

Or. fr

Ændringsforslag 178
Maria João Rodrigues

Forslag til forordning
Betragtning 26
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

(26) Sideløbende med 
finansieringsaktiviteterne i EFSI bør der 
etableres et europæisk knudepunkt for 
investeringsrådgivning (EIAH). EIAH skal 
yde dedikeret bistand til projektudvikling 
og projektforberedelse overalt i Unionen 
med afsæt i den ekspertise, Kommissionen, 
EIB, de nationale erhvervsfremmende 
banker og de europæiske struktur- og 
investeringsfondes 
forvaltningsmyndigheder ligger inde med. 
Det skal fungere som et centralt 
kontaktpunkt for alle spørgsmål i 
forbindelse med teknisk bistand omkring 
investeringer i Unionen.

(26) Sideløbende med 
finansieringsaktiviteterne i EFSI bør der 
etableres et europæisk knudepunkt for 
investeringsrådgivning (EIAH). EIAH skal 
yde dedikeret bistand til projektudvikling 
og projektforberedelse overalt i Unionen 
med afsæt i den ekspertise, Kommissionen, 
EIB, de nationale erhvervsfremmende 
banker og de europæiske struktur- og 
investeringsfondes 
forvaltningsmyndigheder ligger inde med. 
Det skal fungere som et centralt 
kontaktpunkt for alle spørgsmål i 
forbindelse med teknisk bistand omkring 
investeringer i Unionen. EIAH skal støtte 
udviklingen af geografiske og tematiske 
investeringsplatforme, hvor 
medinvestorer, offentlige myndigheder, 
eksperter, uddannelses-, 
erhvervsuddannelses- og 
forskningsinstitutter samt andre relevante 
aktører på EU-plan, nationalt plan og 
regionalt plan føres sammen med henblik 
på at fremme innovation, udvikling af 
færdigheder og skabelse af kvalitetsjob på 
nøgleområder, hvor der er brug for flere 
investeringer.

Or. en

Ændringsforslag 179
Thomas Mann

Forslag til forordning
Betragtning 26

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(26) Sideløbende med 
finansieringsaktiviteterne i EFSI bør der 
etableres et europæisk knudepunkt for 
investeringsrådgivning (EIAH). EIAH skal 
yde dedikeret bistand til projektudvikling 

(26) Sideløbende med 
finansieringsaktiviteterne i EFSI bør der 
etableres et europæisk knudepunkt for 
investeringsrådgivning (EIAH). EIAH skal 
yde dedikeret bistand til projektudvikling 
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og projektforberedelse overalt i Unionen
med afsæt i den ekspertise, Kommissionen, 
EIB, de nationale erhvervsfremmende 
banker og de europæiske struktur- og 
investeringsfondes 
forvaltningsmyndigheder ligger inde med. 
Det skal fungere som et centralt 
kontaktpunkt for alle spørgsmål i 
forbindelse med teknisk bistand omkring 
investeringer i Unionen.

og projektforberedelse overalt i Unionen 
med afsæt i den ekspertise, Kommissionen, 
EIB, de nationale erhvervsfremmende 
banker og de europæiske struktur- og 
investeringsfondes 
forvaltningsmyndigheder samt de små og 
mellemstore virksomheder ligger inde 
med. Det skal fungere som et centralt 
kontaktpunkt for små og mellemstore 
virksomheder for alle spørgsmål i 
forbindelse med teknisk bistand omkring 
investeringer i Unionen.

Or. de

Ændringsforslag 180
Paloma López Bermejo

Forslag til forordning
Betragtning 26

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(26) Sideløbende med 
finansieringsaktiviteterne i EFSI bør der 
etableres et europæisk knudepunkt for 
investeringsrådgivning (EIAH). EIAH skal 
yde dedikeret bistand til projektudvikling 
og projektforberedelse overalt i Unionen 
med afsæt i den ekspertise, Kommissionen, 
EIB, de nationale erhvervsfremmende 
banker og de europæiske struktur- og 
investeringsfondes 
forvaltningsmyndigheder ligger inde med. 
Det skal fungere som et centralt 
kontaktpunkt for alle spørgsmål i 
forbindelse med teknisk bistand omkring 
investeringer i Unionen.

(26) Sideløbende med 
finansieringsaktiviteterne i EFSI bør der 
etableres et europæisk knudepunkt for 
investeringsrådgivning (EIAH). EIAH skal 
yde dedikeret bistand til projektudvikling 
og projektforberedelse overalt i Unionen 
med afsæt i den ekspertise, Kommissionen, 
EIB, de nationale erhvervsfremmende 
banker, arbejdsmarkedets parter og de 
europæiske struktur- og investeringsfondes 
forvaltningsmyndigheder ligger inde med. 
Det skal fungere som et centralt 
kontaktpunkt for alle spørgsmål i 
forbindelse med teknisk bistand omkring 
investeringer i Unionen.

Or. en

Ændringsforslag 181
Laura Agea, Tiziana Beghin
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Forslag til forordning
Betragtning 26

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(26) Sideløbende med 
finansieringsaktiviteterne i EFSI bør der 
etableres et europæisk knudepunkt for 
investeringsrådgivning (EIAH). EIAH skal 
yde dedikeret bistand til projektudvikling 
og projektforberedelse overalt i Unionen 
med afsæt i den ekspertise, Kommissionen, 
EIB, de nationale erhvervsfremmende 
banker og de europæiske struktur- og 
investeringsfondes 
forvaltningsmyndigheder ligger inde med. 
Det skal fungere som et centralt 
kontaktpunkt for alle spørgsmål i 
forbindelse med teknisk bistand omkring 
investeringer i Unionen.

(26) Sideløbende med 
finansieringsaktiviteterne i EFSI skal der 
etableres et europæisk knudepunkt for 
investeringsrådgivning (EIAH). EIAH skal 
yde dedikeret bistand til projektudvikling 
og projektforberedelse overalt i Unionen 
med afsæt i den ekspertise, Kommissionen, 
EIB, de nationale erhvervsfremmende 
banker og de europæiske struktur- og 
investeringsfondes 
forvaltningsmyndigheder ligger inde med. 
Det skal fungere som et centralt 
kontaktpunkt for alle spørgsmål i 
forbindelse med teknisk bistand omkring 
investeringer i Unionen. Dette knudepunkt 
skal følge principperne om 
gennemsigtighed og uafhængighed.

Or. it

Ændringsforslag 182
Laura Agea, Tiziana Beghin

Forslag til forordning
Betragtning 28

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(28) Hensigten med garantifonden er, at 
den skal fungere som en 
likviditetsstødpude for Unionens budget 
mod tab, som EFSI pådrager sig under 
varetagelsen af sine opgaver. Ifølge 
erfaringerne med den type investeringer, 
der skal støttes af EFSI, vil et forhold på 
50 % mellem midlerne fra Unionens 
budget og Unionens samlede 
garantiforpligtelser være passende.

(28) Hensigten med garantifonden er, at 
den skal fungere som en 
likviditetsstødpude for Unionens budget 
mod tab, som EFSI pådrager sig under 
varetagelsen af sine opgaver.

Or. it
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Ændringsforslag 183
Monika Vana, Terry Reintke
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Betragtning 29

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(29) Til delvis finansiering af bidraget fra 
Unionens budget bør de disponible 
rammebevillinger, der er afsat til Horisont 
2000 - rammeprogrammet for forskning 
og innovation 2014-2020 ved Europa-
Parlamentets og Rådets forordning (EU) 
nr. 1291/20132, og til Connecting Europe-
faciliteten ved Europa-Parlamentets og 
Rådets forordning (EU) nr. 1316/20133, 
reduceres. Disse programmer tjener 
formål, som ikke også indgår i EFSI's 
målsætninger. Nedskæringen af midlerne 
til de to programmer med henblik på 
finansiering af garantifonden ventes 
imidlertid at føre til større investeringer 
på nogle af deres respektive 
programområder, end hvad der kan opnås 
med de eksisterende programmer. EFSI 
vil kunne geare EU-garantien og dermed 
mangedoble finansieringen inden for 
forskning, udvikling og innovation samt 
transport-, tele- og energiinfrastrukturer, 
i forhold til hvis midlerne blev brugt til 
tilskud inden for rammerne af de fastlagte 
Horisont- og Connecting Europe-
programmer. En del af de midler, der 
hidtil har været afsat til de to 
programmer, bør derfor omfordeles til 
EFSI.

udgår

__________________
2 Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EU) nr. 1291/2013 af 11. 
december 2013 om Horisont 2000 -
rammeprogram for forskning og 
innovation (2014-2020) og om ophævelse 
af afgørelse nr. 1982/2006 (EUT L 347 af 
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20.12.2013, s. 104). 
3 Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EU) nr. 1316/2013 af 11. 
december 2013 om oprettelse af 
Connecting Europe-faciliteten, om 
ændring af forordning (EU) nr. 913/2010 
og om ophævelse af forordning (EF) nr. 
680/2007 og (EF) nr. 67/2010 (EUT L 348 
af 20.12.2013, s. 129).

Or. en

Ændringsforslag 184
Paloma López Bermejo

Forslag til forordning
Betragtning 29

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(29) Til delvis finansiering af bidraget fra 
Unionens budget bør de disponible 
rammebevillinger, der er afsat til Horisont 
2000 - rammeprogrammet for forskning 
og innovation 2014-2020 ved Europa-
Parlamentets og Rådets forordning (EU) 
nr. 1291/20132, og til Connecting Europe-
faciliteten ved Europa-Parlamentets og 
Rådets forordning (EU) nr. 1316/20133, 
reduceres. Disse programmer tjener 
formål, som ikke også indgår i EFSI's 
målsætninger. Nedskæringen af midlerne 
til de to programmer med henblik på 
finansiering af garantifonden ventes 
imidlertid at føre til større investeringer 
på nogle af deres respektive 
programområder, end hvad der kan opnås 
med de eksisterende programmer. EFSI 
vil kunne geare EU-garantien og dermed 
mangedoble finansieringen inden for 
forskning, udvikling og innovation samt 
transport-, tele- og energiinfrastrukturer, 
i forhold til hvis midlerne blev brugt til 
tilskud inden for rammerne af de fastlagte 
Horisont- og Connecting Europe-

udgår



AM\1052802DA.doc 101/113 PE551.778v01-00

DA

programmer. En del af de midler, der 
hidtil har været afsat til de to 
programmer, bør derfor omfordeles til 
EFSI.

__________________
2 Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EU) nr. 1291/2013 af 11. 
december 2013 om Horisont 2000 -
rammeprogram for forskning og 
innovation (2014-2020) og om ophævelse 
af afgørelse nr. 1982/2006 (EUT L 347 af 
20.12.2013, s. 104). 
3 Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EU) nr. 1316/2013 af 11. 
december 2013 om oprettelse af 
Connecting Europe-faciliteten, om 
ændring af forordning (EU) nr. 913/2010 
og om ophævelse af forordning (EF) nr. 
680/2007 og (EF) nr. 67/2010 (EUT L 348 
af 20.12.2013, s. 129).

Or. en

Ændringsforslag 185
Laura Agea, Tiziana Beghin

Forslag til forordning
Betragtning 29

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(29) Til delvis finansiering af bidraget fra 
Unionens budget bør de disponible 
rammebevillinger, der er afsat til Horisont 
2000 - rammeprogrammet for forskning 
og innovation 2014-2020 ved Europa-
Parlamentets og Rådets forordning (EU) 
nr. 1291/20132, og til Connecting Europe-
faciliteten ved Europa-Parlamentets og 
Rådets forordning (EU) nr. 1316/20133, 
reduceres. Disse programmer tjener 
formål, som ikke også indgår i EFSI's 
målsætninger. Nedskæringen af midlerne 
til de to programmer med henblik på 
finansiering af garantifonden ventes 

udgår
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imidlertid at føre til større investeringer 
på nogle af deres respektive 
programområder, end hvad der kan opnås 
med de eksisterende programmer. EFSI 
vil kunne geare EU-garantien og dermed 
mangedoble finansieringen inden for 
forskning, udvikling og innovation samt 
transport-, tele- og energiinfrastrukturer, 
i forhold til hvis midlerne blev brugt til 
tilskud inden for rammerne af de fastlagte 
Horisont- og Connecting Europe-
programmer. En del af de midler, der 
hidtil har været afsat til de to 
programmer, bør derfor omfordeles til 
EFSI.

__________________
2 Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EU) nr. 1291/2013 af 11. 
december 2013 om Horisont 2000 -
rammeprogram for forskning og 
innovation (2014-2020) og om ophævelse 
af afgørelse nr. 1982/2006 (EUT L 347 af 
20.12.2013, s. 104). 
3 Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EU) nr. 1316/2013 af 11. 
december 2013 om oprettelse af 
Connecting Europe-faciliteten, om 
ændring af forordning (EU) nr. 913/2010 
og om ophævelse af forordning (EF) nr. 
680/2007 og (EF) nr. 67/2010 (EUT L 348 
af 20.12.2013, s. 129).

Or. it

Ændringsforslag 186
Jérôme Lavrilleux

Forslag til forordning
Betragtning 29

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(29) Til delvis finansiering af bidraget fra 
Unionens budget bør de disponible 
rammebevillinger, der er afsat til Horisont 

(29) Til delvis finansiering af bidraget fra 
Unionens budget bør de disponible 
rammebevillinger, der er afsat til Horisont 
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2000 - rammeprogrammet for forskning og 
innovation 2014-2020 ved Europa-
Parlamentets og Rådets forordning (EU) 
nr. 1291/20132, og til Connecting Europe-
faciliteten ved Europa-Parlamentets og 
Rådets forordning (EU) nr. 1316/20133, 
reduceres. Disse programmer tjener formål, 
som ikke også indgår i EFSI's 
målsætninger. Nedskæringen af midlerne 
til de to programmer med henblik på 
finansiering af garantifonden ventes 
imidlertid at føre til større investeringer på 
nogle af deres respektive programområder, 
end hvad der kan opnås med de 
eksisterende programmer. EFSI vil kunne 
geare EU-garantien og dermed mangedoble 
finansieringen inden for forskning, 
udvikling og innovation samt transport-, 
tele- og energiinfrastrukturer, i forhold til 
hvis midlerne blev brugt til tilskud inden 
for rammerne af de fastlagte Horisont- og 
Connecting Europe-programmer. En del af 
de midler, der hidtil har været afsat til de to 
programmer, bør derfor omfordeles til 
EFSI.

2000 - rammeprogrammet for forskning og 
innovation 2014-2020 ved Europa-
Parlamentets og Rådets forordning (EU) 
nr. 1291/20132, og til Connecting Europe-
faciliteten ved Europa-Parlamentets og 
Rådets forordning (EU) nr. 1316/20133, 
reduceres. Disse programmer tjener formål, 
som ikke også indgår i EFSI's 
målsætninger. Nedskæringen af midlerne 
til de to programmer med henblik på 
finansiering af garantifonden ventes 
imidlertid at føre til større investeringer på 
nogle af deres respektive programområder, 
end hvad der kan opnås med de 
eksisterende programmer. EFSI vil kunne 
geare EU-garantien og dermed mangedoble 
finansieringen inden for forskning, 
udvikling og innovation samt transport-, 
tele- og energiinfrastrukturer, i forhold til 
hvis midlerne blev brugt til tilskud inden 
for rammerne af de fastlagte Horisont- og 
Connecting Europe-programmer. En del af 
de midler, der hidtil har været afsat til de to 
programmer, bør derfor omfordeles til 
EFSI, uden at man af den grund giver 
afkald på de oprindelige målsætninger 
heri.

__________________ __________________
2 Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EU) nr. 1291/2013 af 11. 
december 2013 om Horisont 2000 -
rammeprogram for forskning og innovation
(2014-2020) og om ophævelse af afgørelse 
nr. 1982/2006 (EUT L 347 af 20.12.2013, 
s. 104).

2 Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EU) nr. 1291/2013 af 11. 
december 2013 om Horisont 2000 -
rammeprogram for forskning og innovation
(2014-2020) og om ophævelse af afgørelse 
nr. 1982/2006 (EUT L 347 af 20.12.2013, 
s. 104).

3 Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EU) nr. 1316/2013 af 11. 
december 2013 om oprettelse af 
Connecting Europe-faciliteten, om ændring 
af forordning (EU) nr. 913/2010 og om 
ophævelse af forordning (EF) nr. 680/2007 
og (EF) nr. 67/2010 (EUT L 348 af 
20.12.2013, s. 129).

3 Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EU) nr. 1316/2013 af 11. 
december 2013 om oprettelse af 
Connecting Europe-faciliteten, om ændring 
af forordning (EU) nr. 913/2010 og om 
ophævelse af forordning (EF) nr. 680/2007 
og (EF) nr. 67/2010 (EUT L 348 af 
20.12.2013, s. 129).

Or. fr
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Ændringsforslag 187
Csaba Sógor

Forslag til forordning
Betragtning 31

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(31) Inden for Unionen er der et stort antal 
potentielt levedygtige projekter, som ikke 
bliver finansieret på grund af usikkerhed 
og manglende gennemsigtighed omkring 
sådanne projekter. Det skyldes ofte, at 
private investorer ikke kender til 
projekterne eller ikke er tilstrækkeligt 
informerede til at kunne vurdere 
investeringsrisiciene. Kommissionen og 
EIB bør med støtte fra medlemsstaterne 
fremme en gennemsigtig pipeline af 
aktuelle og fremtidige 
investeringsprojekter i Unionen, der er 
investeringsegnede. Formålet med denne
"projektpipeline" er at sikre, at 
offentligheden på en løbende og 
struktureret måde får kendskab til mulige 
investeringsprojekter og dermed give 
investorer et pålideligt 
informationsgrundlag for deres 
investeringsbeslutninger.

(31) Inden for Unionen er der et stort antal 
potentielt levedygtige projekter, som ikke 
bliver finansieret på grund af usikkerhed 
og manglende gennemsigtighed omkring 
sådanne projekter. Det skyldes ofte, at 
private investorer ikke kender til 
projekterne eller ikke er tilstrækkeligt 
informerede til at kunne vurdere 
investeringsrisiciene. Kommissionen og 
EIB bør baseret på forslag fra 
medlemsstaterne fremme en gennemsigtig 
pipeline af aktuelle og fremtidige 
investeringsprojekter i Unionen, der er 
investeringsegnede. Formålet med denne
"projektpipeline" er at sikre, at 
offentligheden på en løbende og 
struktureret måde får kendskab til mulige 
investeringsprojekter og dermed give 
investorer et pålideligt 
informationsgrundlag for deres 
investeringsbeslutninger.

Or. en

Ændringsforslag 188
Jérôme Lavrilleux

Forslag til forordning
Betragtning 31

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(31) Inden for Unionen er der et stort antal 
potentielt levedygtige projekter, som ikke 
bliver finansieret på grund af usikkerhed 
og manglende gennemsigtighed omkring 

(31) Inden for Unionen er der et stort antal 
potentielt levedygtige projekter, som ikke 
bliver finansieret på grund af usikkerhed 
og manglende gennemsigtighed omkring 
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sådanne projekter. Det skyldes ofte, at 
private investorer ikke kender til 
projekterne eller ikke er tilstrækkeligt 
informerede til at kunne vurdere 
investeringsrisiciene. Kommissionen og 
EIB bør med støtte fra medlemsstaterne 
fremme en gennemsigtig pipeline af 
aktuelle og fremtidige 
investeringsprojekter i Unionen, der er 
investeringsegnede. Formålet med denne
"projektpipeline" er at sikre, at 
offentligheden på en løbende og
struktureret måde får kendskab til mulige 
investeringsprojekter og dermed give 
investorer et pålideligt 
informationsgrundlag for deres 
investeringsbeslutninger.

sådanne projekter. Det skyldes ofte, at 
private investorer ikke kender til 
projekterne eller ikke er tilstrækkeligt 
informerede til at kunne vurdere 
investeringsrisiciene. Kommissionen og 
EIB bør med støtte fra medlemsstaterne 
fremme en gennemsigtig pipeline af 
aktuelle og fremtidige 
investeringsprojekter i Unionen, der er 
investeringsegnede. Formålet med denne
"projektpipeline" er at sikre, at 
offentligheden på en løbende, struktureret
og gennemsigtig måde får kendskab til 
mulige investeringsprojekter og dermed 
give investorer et pålideligt 
informationsgrundlag for deres 
investeringsbeslutninger.

Or. fr

Ændringsforslag 189
Thomas Mann

Forslag til forordning
Betragtning 31

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(31) Inden for Unionen er der et stort antal 
potentielt levedygtige projekter, som ikke 
bliver finansieret på grund af usikkerhed 
og manglende gennemsigtighed omkring 
sådanne projekter. Det skyldes ofte, at 
private investorer ikke kender til 
projekterne eller ikke er tilstrækkeligt 
informerede til at kunne vurdere 
investeringsrisiciene. Kommissionen og 
EIB bør med støtte fra medlemsstaterne 
fremme en gennemsigtig pipeline af 
aktuelle og fremtidige 
investeringsprojekter i Unionen, der er 
investeringsegnede. Formålet med denne
"projektpipeline" er at sikre, at 
offentligheden på en løbende og 
struktureret måde får kendskab til mulige 
investeringsprojekter og dermed give 

(31) Inden for Unionen er der et stort antal 
potentielt levedygtige projekter, som ikke 
bliver finansieret på grund af usikkerhed 
og manglende gennemsigtighed omkring 
sådanne projekter. Det skyldes ofte, at 
private investorer ikke kender til 
projekterne eller ikke er tilstrækkeligt 
informerede til at kunne vurdere 
investeringsrisiciene. Kommissionen og 
EIB bør med støtte fra medlemsstaterne 
fremme en gennemsigtig pipeline af 
aktuelle og fremtidige 
investeringsprojekter i Unionen, der er 
investeringsegnede. Formålet med denne
"projektpipeline" er at sikre, at 
offentligheden på en løbende og 
struktureret måde får kendskab til mulige 
investeringsprojekter og dermed give 
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investorer et pålideligt 
informationsgrundlag for deres 
investeringsbeslutninger.

investorer et pålideligt 
informationsgrundlag for deres 
investeringsbeslutninger. Som led i 
pipelinen lægges der vægt på beskyttelse 
af forretningshemmeligheder.

Or. de

Ændringsforslag 190
Paloma López Bermejo

Forslag til forordning
Betragtning 31

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(31) Inden for Unionen er der et stort 
antal potentielt levedygtige projekter, som 
ikke bliver finansieret på grund af 
usikkerhed og manglende 
gennemsigtighed omkring sådanne 
projekter. Det skyldes ofte, at private 
investorer ikke kender til projekterne eller 
ikke er tilstrækkeligt informerede til at 
kunne vurdere investeringsrisiciene. 
Kommissionen og EIB bør med støtte fra
medlemsstaterne fremme en gennemsigtig 
pipeline af aktuelle og fremtidige 
investeringsprojekter i Unionen, der er 
investeringsegnede. Formålet med denne 
"projektpipeline" er at sikre, at 
offentligheden på en løbende og 
struktureret måde får kendskab til mulige 
investeringsprojekter og dermed give 
investorer et pålideligt 
informationsgrundlag for deres 
investeringsbeslutninger.

(31) Kommissionen, Europa-Parlamentet
og EIB bør med støtte fra medlemsstaterne 
fremme en gennemsigtig pipeline af 
aktuelle og fremtidige 
investeringsprojekter i Unionen, der er 
investeringsegnede.

Or. en

Ændringsforslag 191
Laura Agea, Tiziana Beghin

Forslag til forordning
Betragtning 31
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

(31) Inden for Unionen er der et stort antal 
potentielt levedygtige projekter, som ikke 
bliver finansieret på grund af usikkerhed 
og manglende gennemsigtighed omkring 
sådanne projekter. Det skyldes ofte, at 
private investorer ikke kender til 
projekterne eller ikke er tilstrækkeligt 
informerede til at kunne vurdere 
investeringsrisiciene. Kommissionen og 
EIB bør med støtte fra medlemsstaterne 
fremme en gennemsigtig pipeline af 
aktuelle og fremtidige 
investeringsprojekter i Unionen, der er 
investeringsegnede. Formålet med denne
"projektpipeline" er at sikre, at 
offentligheden på en løbende og 
struktureret måde får kendskab til mulige 
investeringsprojekter og dermed give 
investorer et pålideligt 
informationsgrundlag for deres 
investeringsbeslutninger.

(31) Inden for Unionen er der et stort antal 
potentielt levedygtige projekter, som ikke 
bliver finansieret på grund af usikkerhed 
og manglende gennemsigtighed omkring 
sådanne projekter. Det skyldes ofte, at 
private investorer ikke kender til 
projekterne eller ikke er tilstrækkeligt 
informerede til at kunne vurdere 
investeringsrisiciene. Kommissionen og 
EIB skal med støtte fra medlemsstaterne, 
som leverer passende oplysninger om 
projekter, der potentielt kan modtage 
støtte, fremme en gennemsigtig pipeline af 
aktuelle og fremtidige 
investeringsprojekter i Unionen, der er 
investeringsegnede. Formålet med denne
"projektpipeline" er at sikre, at 
offentligheden på en løbende og 
struktureret måde får kendskab til mulige 
investeringsprojekter og dermed give 
investorer et pålideligt 
informationsgrundlag for deres 
investeringsbeslutninger.

Or. it

Ændringsforslag 192
Maria João Rodrigues

Forslag til forordning
Betragtning 32

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(32) Medlemsstaterne er også på nationalt 
plan begyndt at etablere og fremme 
projektpipelines bestående af projekter af 
national betydning. Den information, 
Kommissionen og EIB tilvejebringer, bør 
indeholde links til de supplerende nationale 
projektpipelines.

(32) Medlemsstaterne er også på nationalt 
plan begyndt at etablere og fremme 
projektpipelines bestående af projekter af 
national betydning, herunder skabelse af 
kvalitetsjob. Den information, 
Kommissionen og EIB tilvejebringer, bør 
indeholde links til de supplerende nationale 
projektpipelines.
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Or. en

Ændringsforslag 193
Monika Vana, Terry Reintke
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Betragtning 32

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(32) Medlemsstaterne er også på nationalt 
plan begyndt at etablere og fremme 
projektpipelines bestående af projekter af
national betydning. Den information, 
Kommissionen og EIB tilvejebringer, bør 
indeholde links til de supplerende
nationale projektpipelines.

(32) Medlemsstaterne og deres nationale, 
regionale og lokale myndigheder skal 
arbejde på at etablere og fremme 
projektpipelines bestående af projekter af
europæisk betydning. Den information, 
Kommissionen og EIB tilvejebringer, bør 
indeholde links til de supplerende 
projektpipelines.

Or. en

Ændringsforslag 194
Laura Agea, Tiziana Beghin

Forslag til forordning
Betragtning 32

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(32) Medlemsstaterne er også på nationalt 
plan begyndt at etablere og fremme 
projektpipelines bestående af projekter af 
national betydning. Den information, 
Kommissionen og EIB tilvejebringer, bør
indeholde links til de supplerende nationale 
projektpipelines.

(32) Medlemsstaterne er også på nationalt 
plan begyndt at etablere og fremme 
projektpipelines bestående af projekter af 
national betydning. Den information, 
Kommissionen og EIB tilvejebringer, skal
indeholde links til de supplerende nationale 
projektpipelines.

Or. it

Ændringsforslag 195
Laura Agea, Tiziana Beghin
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Forslag til forordning
Betragtning 33

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(33) De projekter, der er opført på 
pipelinelisten, kan af EIB bruges til at 
udpege og udvælge EFSI-støttede 
projekter, men denne projektpipeline bør i 
bredere forstand tage sigte på identificering 
af investeringsprojekter overalt i Unionen.
Den kan omfatte projekter, der er egnede 
til at blive fuldt finansieret af den private 
sektor eller med støtte fra andre 
europæiske eller nationale instrumenter.
EFSI bør kunne støtte finansiering til og 
investering i projekter på pipelinelisten, 
men et projekts optagelse på denne liste 
bør ikke automatisk medføre adgang til 
EFSI-støtte, og EFSI bør havde 
skønsbeføjelse til at udvælge og støtte 
projekter, som ikke er opført på listen.

(33) De projekter, der er opført på 
pipelinelisten, kan af EIB bruges til at 
udpege og udvælge EFSI-støttede 
projekter, men denne projektpipeline bør i 
bredere forstand tage sigte på identificering
af investeringsprojekter overalt i Unionen. 
EFSI skal kunne støtte finansiering til og 
investering i projekter på pipelinelisten.

Or. it

Ændringsforslag 196
Csaba Sógor

Forslag til forordning
Betragtning 34

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(34) For at sikre ansvarlighed over for de 
europæiske borgere bør EIB regelmæssigt 
aflægge rapport til Europa-Parlamentet og 
Rådet om virkningerne af EFSI og de 
fremskridt, der er gjort.

(34) For at sikre ansvarlighed over for de 
europæiske borgere bør EIB regelmæssigt 
aflægge rapport til Europa-Parlamentet og 
Rådet om de økonomiske og sociale 
virkninger af EFSI og de fremskridt, der er 
gjort.

Or. en
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Ændringsforslag 197
Jérôme Lavrilleux

Forslag til forordning
Betragtning 34

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(34) For at sikre ansvarlighed over for de 
europæiske borgere bør EIB regelmæssigt 
aflægge rapport til Europa-Parlamentet og 
Rådet om virkningerne af EFSI og de 
fremskridt, der er gjort.

(34) For at sikre ansvarlighed over for de 
europæiske borgere bør EIB regelmæssigt 
aflægge rapport til Europa-Parlamentet og 
Rådet om virkningerne af EFSI og de 
fremskridt, der er gjort. EIB bør i den 
forbindelse forelægge en rapport herom 
for Parlamentet og Rådet med henblik på 
udtalelse.

Or. fr

Ændringsforslag 198
Enrique Calvet Chambon, Marian Harkin, Ulla Tørnæs, Ivo Vajgl

Forslag til forordning
Betragtning 34

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(34) For at sikre ansvarlighed over for de 
europæiske borgere bør EIB regelmæssigt 
aflægge rapport til Europa-Parlamentet og 
Rådet om virkningerne af EFSI og de 
fremskridt, der er gjort.

(34) For at sikre ansvarlighed over for de 
europæiske borgere bør EIB regelmæssigt 
aflægge rapport til Europa-Parlamentet og 
Rådet om den reelle virkning af EFSI og 
de fremskridt, der er gjort, med særlig 
fokus på jobskabelse.

Or. es

Begrundelse

Indholdet af den regelmæssige information, der skal indsendes af EIB til Europa-Parlamentet 
og Rådet, specificeres. Som det er angivet tidligere, er det vigtigt at vurdere, om de 
finansierede investeringer giver en positiv indvirkning på jobskabelsen.

Ændringsforslag 199
Laura Agea, Tiziana Beghin
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Forslag til forordning
Betragtning 34

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(34) For at sikre ansvarlighed over for de 
europæiske borgere bør EIB regelmæssigt 
aflægge rapport til Europa-Parlamentet og 
Rådet om virkningerne af EFSI og de 
fremskridt, der er gjort.

(34) For at sikre ansvarlighed over for de 
europæiske borgere skal EIB regelmæssigt 
aflægge rapport til Europa-Parlamentet og 
Rådet om virkningerne af EFSI og de 
fremskridt, der er gjort.

Or. it

Ændringsforslag 200
Laura Agea, Tiziana Beghin

Forslag til forordning
Betragtning 34 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(34a) Unionsborgerne og de nationale 
myndigheder i medlemsstaterne skal være 
klar over de aktiviteter og midler, som 
EFSI stiller til rådighed, og det 
understreges, at gennemsigtigheden og 
dokumenternes offentliggørelse skal 
sikres.

Or. en

Ændringsforslag 201
Laura Agea, Tiziana Beghin

Forslag til forordning
Betragtning 35

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(35) For at sikre passende dækning af EU-
garantiforpligtelserne og EU-garantiens 
løbende tilgængelighed bør Kommissionen 
i henhold til artikel 290 i traktaten om 
Den Europæiske Unions funktionsmåde 

(35) For at sikre passende dækning af EU-
garantiforpligtelserne og EU-garantiens 
løbende tilgængelighed er det særlig 
vigtigt, at Kommissionen under sit 
forberedende arbejde gennemfører 
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tillægges beføjelse til at vedtage retsakter 
om tilpasning af de midler, der skal 
overføres fra Unionens almindelige 
budget, og om heraf følgende ændringer 
af bilag I. Det er særlig vigtigt, at 
Kommissionen under sit forberedende 
arbejde gennemfører passende høringer, bl. 
a. på ekspertniveau. Ved forberedelse og 
udarbejdelse af delegerede retsakter bør 
Kommissionen sørge for samtidig, rettidig 
og hensigtsmæssig fremsendelse af 
relevante dokumenter til Europa-
Parlamentet og Rådet.

passende høringer, bl.a. på ekspertniveau.

Or. it

Ændringsforslag 202
Monika Vana, Terry Reintke
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Betragtning 35 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(35a) For at sikre ensartede betingelser 
for gennemførelsen af denne forordning 
bør Kommissionen tillægges 
gennemførelsesbeføjelser med hensyn til 
den model, der skal anvendes, når der 
fremsendes information om 
investeringsprojekter og deres bidrag til at 
nå EU's politikmål. Disse beføjelser bør 
udøves i overensstemmelse med Europa-
Parlamentets og Rådets forordning (EU) 
nr. 182/2011.

Or. en

Ændringsforslag 203
Laura Agea, Tiziana Beghin

Forslag til forordning
Betragtning 36
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

(36) Målene for denne forordning, som er 
at støtte investeringer i Unionen og skabe 
lettere adgang til finansiering for 
virksomheder med op til 3 000 ansatte, kan 
ikke i tilstrækkelig grad opfyldes af 
medlemsstaterne på grund af forskellene i 
deres finanspolitiske kapacitet, men kan på 
grund af omfanget og virkningerne af den 
krævede indsats bedre nås på unionsplan, 
og Unionen kan derfor træffe 
foranstaltninger i overensstemmelse med 
nærhedsprincippet, jf. artikel 5 i traktaten 
om Den Europæiske Union. I 
overensstemmelse med det i samme artikel 
fastsatte proportionalitetsprincip går denne 
forordning ikke videre end nødvendigt for 
at nå disse mål —

(36) Målene for denne forordning, som er 
at støtte investeringer i Unionen og skabe 
lettere adgang til finansiering for
mikrovirksomheder samt små og 
mellemstore virksomheder samt for 
virksomheder med op til 3 000 ansatte,
innovative iværksættere og projekter med 
høj risiko, kan ikke i tilstrækkelig grad 
opfyldes af medlemsstaterne på grund af 
forskellene i deres finanspolitiske 
kapacitet, men kan på grund af omfanget 
og virkningerne af den krævede indsats 
bedre nås på unionsplan, og Unionen kan 
derfor træffe foranstaltninger i 
overensstemmelse med nærhedsprincippet, 
jf. artikel 5 i traktaten om Den Europæiske 
Union. I overensstemmelse med det i 
samme artikel fastsatte 
proportionalitetsprincip går denne 
forordning ikke videre end nødvendigt for 
at nå disse mål —

Or. it


