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Ändringsförslag 19
Enrique Calvet Chambon, Ulla Tørnæs

Förslag till förordning
Titel

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Förslag till Förslag till

EUROPAPARLAMENTETS OCH 
RÅDETS FÖRORDNING

EUROPAPARLAMENTETS OCH 
RÅDETS FÖRORDNING

om Europeiska fonden för strategiska 
investeringar och om ändring av 
förordningarna (EU) nr 1291/2013 och
(EU) nr 1316/2013

om Europeiska planen för strategiska 
investeringar och om ändring av 
förordningarna (EU) nr 1291/2013 och
(EU) nr 1316/2013

Or. es

Motivering

Benämningen ”fond” är inte helt lämplig, det är lämpligare att använda ”plan”. Om detta 
ändringsförslag antas bör lagtexten anpassas till denna nya benämning.

Ändringsförslag 20
Mara Bizzotto

Förslag till förordning
Skäl 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(1) Den ekonomiska och finansiella krisen 
har lett till minskade investeringar i 
unionen. Investeringarna har fallit med 
cirka 15 % sedan toppnivån 2007. I 
synnerhet orsakas bristen på investeringar 
i unionen av osäkerheten på marknaden när 
det gäller medlemsstaternas ekonomiska 

(1) Den ekonomiska och finansiella krisen 
har lett till minskade investeringar i 
unionen. Investeringarna har fallit med 
cirka 15 % sedan toppnivån 2007. Bristen 
på investeringar i unionen orsakas av de
asymmetriska reglerna som fortfarande 
existerar på den inre marknaden, av 
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framtid och finanspolitiska 
begränsningar. Bristen på investeringar 
fördröjer den ekonomiska återhämtningen 
och inverkar negativt på skapandet av nya 
arbetstillfällen, de långsiktiga 
tillväxtutsikterna och konkurrenskraften.

osäkerheten på marknaden när det gäller 
medlemsstaternas ekonomiska framtid, av 
åtstramningspolitiken och av de snäva
budgetregler som trojkan ålagt 
medlemsstaterna. Bristen på investeringar 
fördröjer konsumtionen, den ekonomiska 
återhämtningen och inverkar negativt på 
skapandet av nya arbetstillfällen, de 
långsiktiga tillväxtutsikterna och 
konkurrenskraften.

Or. it

Ändringsförslag 21
Jérôme Lavrilleux

Förslag till förordning
Skäl 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(1) Den ekonomiska och finansiella krisen 
har lett till minskade investeringar i 
unionen. Investeringarna har fallit med 
cirka 15 % sedan toppnivån 2007. I 
synnerhet orsakas bristen på investeringar i 
unionen av osäkerheten på marknaden när 
det gäller medlemsstaternas ekonomiska 
framtid och finanspolitiska begränsningar. 
Bristen på investeringar fördröjer den 
ekonomiska återhämtningen och inverkar 
negativt på skapandet av nya 
arbetstillfällen, de långsiktiga 
tillväxtutsikterna och konkurrenskraften.

(1) Den ekonomiska och finansiella krisen 
har lett till minskade investeringar i 
unionen. Investeringarna har fallit med 
cirka 15 % sedan toppnivån 2007. I 
synnerhet orsakas bristen på investeringar i 
unionen av osäkerheten på marknaden när 
det gäller medlemsstaternas och de 
territoriella enheternas ekonomiska 
framtid och finanspolitiska begränsningar. 
Bristen på investeringar fördröjer den 
ekonomiska återhämtningen och inverkar 
negativt på skapandet av nya 
arbetstillfällen, de långsiktiga 
tillväxtutsikterna och konkurrenskraften.

Or. fr

Ändringsförslag 22
Jérôme Lavrilleux

Förslag till förordning
Skäl 1
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(1) Den ekonomiska och finansiella krisen 
har lett till minskade investeringar i 
unionen. Investeringarna har fallit med 
cirka 15 % sedan toppnivån 2007. I 
synnerhet orsakas bristen på investeringar i 
unionen av osäkerheten på marknaden när 
det gäller medlemsstaternas ekonomiska 
framtid och finanspolitiska begränsningar. 
Bristen på investeringar fördröjer den 
ekonomiska återhämtningen och inverkar 
negativt på skapandet av nya 
arbetstillfällen, de långsiktiga 
tillväxtutsikterna och konkurrenskraften.

(1) Den ekonomiska och finansiella krisen 
har lett till minskade investeringar i 
unionen. Investeringarna har fallit med 
cirka 15 % sedan toppnivån 2007. I 
synnerhet orsakas bristen på investeringar i 
unionen av osäkerheten på marknaden när 
det gäller medlemsstaternas ekonomiska 
framtid och finanspolitiska begränsningar. 
Bristen på investeringar fördröjer den 
ekonomiska återhämtningen och inverkar 
negativt på skapandet av nya 
arbetstillfällen, de långsiktiga 
tillväxtutsikterna, bevarandet av sociala 
modeller och konkurrenskraften.

Or. fr

Ändringsförslag 23
Monika Vana, Terry Reintke
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Skäl 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(1) Den ekonomiska och finansiella krisen 
har lett till minskade investeringar i 
unionen. Investeringarna har fallit med 
cirka 15 % sedan toppnivån 2007. I 
synnerhet orsakas bristen på investeringar
i unionen av osäkerheten på marknaden när 
det gäller medlemsstaternas ekonomiska 
framtid och finanspolitiska begränsningar. 
Bristen på investeringar fördröjer den 
ekonomiska återhämtningen och inverkar 
negativt på skapandet av nya 
arbetstillfällen, de långsiktiga 
tillväxtutsikterna och konkurrenskraften.

(1) Den ekonomiska och finansiella krisen 
och de misstag som har begåtts i samband 
med den ekonomiska styrningen har lett 
till minskade investeringar i unionen. 
Investeringarna har fallit med cirka 15 % 
sedan toppnivån 2007. I synnerhet orsakas 
bristen på riktade kvalitetsinvesteringar i 
unionen av osäkerheten på marknaden när 
det gäller medlemsstaternas ekonomiska 
framtid och finanspolitiska begränsningar. 
Bristen på investeringar fördröjer den 
ekonomiska återhämtningen och inverkar 
negativt på skapandet av nya 
arbetstillfällen, de långsiktiga 
tillväxtutsikterna och konkurrenskraften.

Or. en
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Ändringsförslag 24
Paloma López Bermejo

Förslag till förordning
Skäl 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(1) Den ekonomiska och finansiella krisen 
har lett till minskade investeringar i 
unionen. Investeringarna har fallit med 
cirka 15 % sedan toppnivån 2007. I 
synnerhet orsakas bristen på investeringar i 
unionen av osäkerheten på marknaden när 
det gäller medlemsstaternas ekonomiska 
framtid och finanspolitiska begränsningar. 
Bristen på investeringar fördröjer den 
ekonomiska återhämtningen och inverkar 
negativt på skapandet av nya 
arbetstillfällen, de långsiktiga 
tillväxtutsikterna och konkurrenskraften.

(1) Den ekonomiska och finansiella krisen 
har lett till minskade investeringar i 
unionen. Investeringarna har fallit med 
cirka 15 % sedan toppnivån 2007. I 
synnerhet orsakas bristen på investeringar i 
unionen av åtstramningspolitiken, som 
inbegriper lägre löner och offentliga 
utgifter, vilket har hämmat den samlade 
efterfrågan och ökat osäkerheten på 
marknaden när det gäller den ekonomiska 
framtiden, och de finanspolitiska 
begränsningar som har uppstått för 
medlemsstaterna till följd av 
stabilitets- och tillväxtpaktens regler samt 
ECB:s ovilja att ingripa resolut mot 
marknaderna för offentliga obligationer. 
Bristen på investeringar fördröjer den 
ekonomiska återhämtningen och inverkar 
negativt på skapandet av nya 
arbetstillfällen och de långsiktiga 
tillväxtutsikterna.

Or. en

Ändringsförslag 25
Laura Agea, Tiziana Beghin

Förslag till förordning
Skäl 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(1) Den ekonomiska och finansiella krisen 
har lett till minskade investeringar i 
unionen. Investeringarna har fallit med 
cirka 15 % sedan toppnivån 2007. I 

(1) Den ekonomiska och finansiella krisen 
har lett till minskade investeringar i 
unionen. Investeringarna har fallit med 
cirka 15 % sedan toppnivån 2007. I 
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synnerhet orsakas bristen på investeringar i 
unionen av osäkerheten på marknaden när 
det gäller medlemsstaternas ekonomiska 
framtid och finanspolitiska begränsningar. 
Bristen på investeringar fördröjer den 
ekonomiska återhämtningen och inverkar 
negativt på skapandet av nya 
arbetstillfällen, de långsiktiga 
tillväxtutsikterna och konkurrenskraften.

synnerhet orsakas bristen på investeringar i 
unionen av osäkerheten på marknaden när 
det gäller medlemsstaternas ekonomiska 
framtid och finanspolitiska begränsningar. 
Bristen på investeringar bromsar den 
ekonomiska återhämtningen och inverkar 
negativt på skapandet av nya 
arbetstillfällen, de långsiktiga 
tillväxtutsikterna, konkurrenskraften och 
på möjligheterna att bibehålla adekvata 
sociala garantier, vilket skapar tillstånd 
av absolut fattigdom i några 
medlemsstater.

Or. it

Ändringsförslag 26
Ulrike Trebesius

Förslag till förordning
Skäl 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(1) Den ekonomiska och finansiella krisen 
har lett till minskade investeringar i 
unionen. Investeringarna har fallit med 
cirka 15 % sedan toppnivån 2007. I 
synnerhet orsakas bristen på investeringar i 
unionen av osäkerheten på marknaden när 
det gäller medlemsstaternas ekonomiska 
framtid och finanspolitiska begränsningar. 
Bristen på investeringar fördröjer den 
ekonomiska återhämtningen och inverkar 
negativt på skapandet av nya 
arbetstillfällen, de långsiktiga 
tillväxtutsikterna och konkurrenskraften.

(1) Den ekonomiska och finansiella krisen 
har lett till minskade investeringar i 
unionen. Investeringarna har fallit med 
cirka 15 % sedan toppnivån 2007. I 
synnerhet orsakas bristen på investeringar i 
unionen av strukturella problem, 
ohållbara skuldnivåer och osäkerhet på 
marknaden när det gäller medlemsstaternas 
ekonomiska framtid och finanspolitiska 
begränsningar. Bristen på investeringar 
fördröjer den ekonomiska återhämtningen 
och inverkar negativt på skapandet av nya 
arbetstillfällen, de långsiktiga 
tillväxtutsikterna och konkurrenskraften.

Or. en
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Ändringsförslag 27
Maria João Rodrigues

Förslag till förordning
Skäl 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(1a) Det krävs en lämplig nivå av 
offentliga investeringar för att finansiera 
kollektiva nyttigheter, få i gång de privata 
investeringarna som är kritiskt låga samt 
skapa nya högkvalitativa arbetstillfällen.

Or. en

Ändringsförslag 28
Laura Agea, Tiziana Beghin

Förslag till förordning
Skäl 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(1a) Europeiska fonden för strategiska 
investeringar (Efsi) kommer att grundas 
på befintliga EU-medel och inte anskaffa 
”färska” offentliga medel, förutom ett 
extrabelopp på 5 miljarder euro från EIB.

Or. en

Ändringsförslag 29
Maria João Rodrigues

Förslag till förordning
Skäl 1b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(1b) Efsi bör särskilt uppmärksamma 
projekt i de medlemsstater och regioner 
som fortfarande är hårdast drabbade av 
krisen, i en strävan att minska 
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skillnaderna framför allt vad gäller 
arbetslöshets- och sysselsättningsnivå. 
Behovet av att skapa en lämplig nivå av 
nya arbetstillfällen av hög kvalitet är 
något som särskilt bör behandlas i en 
europeisk investeringsstrategi, och här 
bör Efsi bidra.

Or. en

Ändringsförslag 30
Guillaume Balas

Förslag till förordning
Skäl 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(2) Det krävs omfattande åtgärder för att ta 
sig ur den onda cirkel som orsakas av 
bristen på investeringar. Strukturreformer 
och finanspolitiskt ansvar är 
förutsättningar för att stimulera 
investeringarna. Tillsammans med en 
förnyad satsning på 
investeringsfinansiering kan dessa 
förutsättningar bidra till att skapa en god 
cirkel, där investeringsprojekt bidrar till att 
understödja sysselsättningen och 
efterfrågan och leder till en stadig ökning 
av tillväxtpotentialen.

(2) Det krävs omfattande åtgärder för att ta 
sig ur den onda cirkel som orsakas av 
bristen på investeringar. Strukturreformer 
och finanspolitiskt ansvar har under alltför 
långt tid förts fram som ett sätt att 
minimera behovet av att stimulera 
investeringarna. Tillsammans med en 
förnyad satsning på 
investeringsfinansiering kan samordning 
av den ekonomiska politiken samt av
skatte-, social- och budgetpolitiken bidra 
till att skapa en god cirkel, där 
investeringsprojekt bidrar till att 
understödja sysselsättningen och 
efterfrågan och leder till en stadig ökning 
av tillväxtpotentialen.

Or. fr

Ändringsförslag 31
Csaba Sógor

Förslag till förordning
Skäl 2
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(2) Det krävs omfattande åtgärder för att ta 
sig ur den onda cirkel som orsakas av 
bristen på investeringar. Strukturreformer 
och finanspolitiskt ansvar är förutsättningar 
för att stimulera investeringarna. 
Tillsammans med en förnyad satsning på 
investeringsfinansiering kan dessa 
förutsättningar bidra till att skapa en god 
cirkel, där investeringsprojekt bidrar till att 
understödja sysselsättningen och
efterfrågan och leder till en stadig ökning 
av tillväxtpotentialen.

(2) Det krävs omfattande åtgärder för att ta 
sig ur den onda cirkel som orsakas av 
bristen på investeringar. Strukturreformer 
och finanspolitiskt ansvar är förutsättningar 
för att stimulera investeringarna. 
Tillsammans med en förnyad satsning på 
investeringsfinansiering kan dessa 
förutsättningar bidra till att skapa en god 
cirkel, där investeringsprojekt genererar 
sysselsättning, ökar efterfrågan och leder 
till en stadig ökning av tillväxtpotentialen.

Or. en

Ändringsförslag 32
Jérôme Lavrilleux

Förslag till förordning
Skäl 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(2) Det krävs omfattande åtgärder för att ta 
sig ur den onda cirkel som orsakas av 
bristen på investeringar. Strukturreformer 
och finanspolitiskt ansvar är förutsättningar 
för att stimulera investeringarna. 
Tillsammans med en förnyad satsning på 
investeringsfinansiering kan dessa 
förutsättningar bidra till att skapa en god 
cirkel, där investeringsprojekt bidrar till att 
understödja sysselsättningen och 
efterfrågan och leder till en stadig ökning 
av tillväxtpotentialen.

(2) Det krävs omfattande åtgärder för att ta 
sig ur den onda cirkel som orsakas av 
bristen på investeringar. Strukturreformer 
och finanspolitiskt ansvar är förutsättningar 
för att stimulera investeringarna utifrån 
sunda grundvalar och främja en stabil 
och hållbar utveckling. Tillsammans med 
en förnyad satsning på 
investeringsfinansiering kan dessa 
förutsättningar bidra till att skapa en god 
cirkel, där investeringsprojekt bidrar till att 
understödja sysselsättningen och 
efterfrågan och leder till en stadig ökning 
av tillväxtpotentialen.

Or. fr
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Ändringsförslag 33
Monika Vana, Terry Reintke
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Skäl 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(2) Det krävs omfattande åtgärder för att ta 
sig ur den onda cirkel som orsakas av 
bristen på investeringar. Strukturreformer 
och finanspolitiskt ansvar är 
förutsättningar för att stimulera 
investeringarna. Tillsammans med en 
förnyad satsning på 
investeringsfinansiering kan dessa 
förutsättningar bidra till att skapa en god 
cirkel, där investeringsprojekt bidrar till 
att understödja sysselsättningen och 
efterfrågan och leder till en stadig ökning 
av tillväxtpotentialen.

(2) Det krävs omfattande åtgärder för att ta 
sig ur den onda cirkel som orsakas av 
bristen på investeringar. Det behövs 
investeringsprojekt som inriktas på de 
mest berörda regionerna och har ett 
mervärde för samhället så att de bidrar till 
att understödja och genererar 
sysselsättning och efterfrågan på 
medellång till lång sikt.

Or. en

Ändringsförslag 34
Jutta Steinruck, Evelyn Regner

Förslag till förordning
Skäl 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(2) Det krävs omfattande åtgärder för att ta 
sig ur den onda cirkel som orsakas av 
bristen på investeringar. Strukturreformer 
och finanspolitiskt ansvar är förutsättningar 
för att stimulera investeringarna. 
Tillsammans med en förnyad satsning på 
investeringsfinansiering kan dessa 
förutsättningar bidra till att skapa en god 
cirkel, där investeringsprojekt bidrar till att 
understödja sysselsättningen och 
efterfrågan och leder till en stadig ökning 
av tillväxtpotentialen.

(2) Det krävs omfattande åtgärder för att ta 
sig ur den onda cirkel som orsakas av 
bristen på investeringar. Strukturreformer 
och finanspolitiskt ansvar är förutsättningar 
för att stimulera investeringarna. 
Tillsammans med en förnyad satsning på 
investeringsfinansiering kan dessa 
förutsättningar bidra till att skapa en god 
cirkel, där investeringsprojekt skapar 
arbetstillfällen av hög kvalitet och 
efterfrågan och leder till en stadig ökning 
av tillväxtpotentialen.
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Or. en

Ändringsförslag 35
Patrick Le Hyaric, Inês Cristina Zuber

Förslag till förordning
Skäl 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(2) Det krävs omfattande åtgärder för att ta 
sig ur den onda cirkel som orsakas av 
bristen på investeringar. Strukturreformer 
och finanspolitiskt ansvar är 
förutsättningar för att stimulera 
investeringarna. Tillsammans med en 
förnyad satsning på 
investeringsfinansiering kan dessa 
förutsättningar bidra till att skapa en god 
cirkel, där investeringsprojekt bidrar till att 
understödja sysselsättningen och
efterfrågan och leder till en stadig ökning 
av tillväxtpotentialen.

(2) Det krävs omfattande åtgärder för att 
göra en förnyad satsning på 
investeringsfinansiering där 
investeringsprojekt bidrar till att 
understödja sysselsättningen, efterfrågan 
och territoriernas sociala och geografiska 
sammanhållning och leder till en stadig 
ökning av tillväxtpotentialen.

Or. fr

Ändringsförslag 36
Laura Agea, Tiziana Beghin

Förslag till förordning
Skäl 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(2) Det krävs omfattande åtgärder för att ta 
sig ur den onda cirkel som orsakas av 
bristen på investeringar. Strukturreformer 
och finanspolitiskt ansvar är
förutsättningar för att stimulera 
investeringarna. Tillsammans med en 
förnyad satsning på 
investeringsfinansiering kan dessa 
förutsättningar bidra till att skapa en god 
cirkel, där investeringsprojekt bidrar till att

(2) Det krävs omfattande åtgärder för att ta 
sig ur den onda cirkel som orsakas av 
bristen på investeringar. För att stimulera 
investeringarna krävs åtgärder som kan 
bidra till att skapa en god cirkel, där 
investeringsprojekt stöder långsiktig 
kvalitativ sysselsättning samt efterfrågan 
och leder till en stadig ökning av 
tillväxtpotentialen.
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understödja sysselsättningen och
efterfrågan och leder till en stadig ökning 
av tillväxtpotentialen.

Or. it

Ändringsförslag 37
Ulrike Trebesius

Förslag till förordning
Skäl 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(2) Det krävs omfattande åtgärder för att ta 
sig ur den onda cirkel som orsakas av 
bristen på investeringar. Strukturreformer 
och finanspolitiskt ansvar är 
förutsättningar för att stimulera 
investeringarna. Tillsammans med en 
förnyad satsning på 
investeringsfinansiering kan dessa 
förutsättningar bidra till att skapa en god 
cirkel, där investeringsprojekt bidrar till att 
understödja sysselsättningen och 
efterfrågan och leder till en stadig ökning 
av tillväxtpotentialen.

(2) Det krävs omfattande åtgärder för att ta 
sig ur den onda cirkel som orsakas av 
bristen på investeringar. En nödvändig 
förutsättning för Efsis investeringar är
strukturreformer och finanspolitiskt ansvar, 
som kan bidra till att skapa en miljö för 
att stimulera ytterligare investeringar, 
tillväxt och nya arbetstillfällen. 
Tillsammans med en förnyad satsning på 
investeringsfinansiering kan dessa 
förutsättningar bidra till att skapa en god 
cirkel, där investeringsprojekt bidrar till att 
understödja sysselsättningen och 
efterfrågan och leder till en stadig ökning 
av tillväxtpotentialen.

Or. en

Ändringsförslag 38
Anne Sander

Förslag till förordning
Skäl 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(2) Det krävs omfattande åtgärder för att ta 
sig ur den onda cirkel som orsakas av 
bristen på investeringar. Strukturreformer 
och finanspolitiskt ansvar är förutsättningar 

(2) Det krävs omfattande åtgärder för att ta 
sig ur den onda cirkel som orsakas av 
bristen på investeringar. Strukturreformer 
och finanspolitiskt ansvar är förutsättningar 
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för att stimulera investeringarna. 
Tillsammans med en förnyad satsning på 
investeringsfinansiering kan dessa 
förutsättningar bidra till att skapa en god 
cirkel, där investeringsprojekt bidrar till att 
understödja sysselsättningen och 
efterfrågan och leder till en stadig ökning 
av tillväxtpotentialen.

för att stimulera investeringarna. 
Tillsammans med en förnyad satsning på 
investeringsfinansiering kan dessa 
förutsättningar bidra till att skapa en god 
cirkel, där investeringsprojekt bidrar till att 
understödja sysselsättningen och 
efterfrågan och leder till en stadig ökning 
av tillväxtpotentialen. I detta dynamiska 
förlopp bör Efsi främst inrikta sig på små 
och medelstora företag, som har en 
betydande potential när det gäller att 
skapa sysselsättning och därmed är 
centrala aktörer för att åter få tillväxt i 
Europa.

Or. fr

Ändringsförslag 39
Maria João Rodrigues

Förslag till förordning
Skäl 2a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(2a) På nationell nivå bör det genomföras 
en rad olika ekonomiska och sociala 
reformer för att generera omfattande 
ekonomiska och sociala vinster. Sådana 
reformer bör t.ex. syfta till att säkerställa 
fullständig och lika tillgång till 
utbildningssystem av hög kvalitet, god 
barnomsorg och korrekt finansierade 
hälso- och sjukvårdssystem samt 
säkerställa att kvinnor och män deltar i 
arbetslivet på lika villkor och utveckla 
rättvisa och effektiva skattepolitiska 
system som framgångsrikt eliminerar 
skattebedrägeri och skatteundandragande 
eller skatteflykt.

Or. en
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Ändringsförslag 40
Maria João Rodrigues

Förslag till förordning
Skäl 2b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(2b) För att maximera Efsis 
sysselsättningseffekter bör 
medlemsstaterna genomföra 
kompletterande åtgärder, såsom 
utbildning eller andra aktiva 
arbetsmarknadspolitiska åtgärder.

Or. en

Ändringsförslag 41
Laura Agea, Tiziana Beghin

Förslag till förordning
Skäl 3a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(3a) För att bemöta den ekonomiska 
stagnationen, deflationen och den höga 
arbetslösheten i EU behövs det sociala 
investeringar, dvs. investeringar i 
människor, genom att ge dem färdigheter 
och förutsättningar för att skapa hållbara 
och inkluderande kvalitetsjobb.

Or. en

Ändringsförslag 42
Guillaume Balas

Förslag till förordning
Skäl 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(4) Under hela den ekonomiska och (4) Under hela den ekonomiska och 
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finansiella krisen har unionen ansträngt sig 
för att främja tillväxt, särskilt genom
initiativen i Europa 2020-strategin som är 
ett sätt att uppnå smart och hållbar tillväxt 
för alla. Europeiska investeringsbanken 
(EIB) har också stärkt sin roll när det gäller 
att initiera och främja investeringar i 
unionen, delvis genom en ökning av 
kapitalet i januari 2013. Ytterligare 
åtgärder krävs för att tillgodose unionens 
investeringsbehov och för att den 
tillgängliga likviditeten på marknaden ska 
användas effektivt och inriktas på 
finansiering av bärkraftiga 
investeringsprojekt.

finansiella krisen har unionen ansträngt sig 
för att främja en tolkning av 
budgetpolitiken som bygger på respekt för 
de procykliska reglerna, vilket har fått 
staterna att skära i kostnaderna för de 
investeringar som krävs för att stimulera 
verksamhet och skapa hållbara 
arbetstillfällen av god kvalitet och därvid 
vända ryggen mot initiativen i 
Europa 2020-strategin som är ett sätt att 
uppnå smart och hållbar tillväxt för alla. 
Europeiska investeringsbanken (EIB) har 
också stärkt sin roll när det gäller att 
initiera och främja investeringar i unionen, 
delvis genom en ökning av kapitalet i 
januari 2013. Ytterligare åtgärder krävs för 
att tillgodose unionens investeringsbehov 
och för att den tillgängliga likviditeten på 
marknaden ska användas effektivt och 
inriktas på finansiering av bärkraftiga 
investeringsprojekt.

Or. fr

Ändringsförslag 43
Csaba Sógor

Förslag till förordning
Skäl 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(4) Under hela den ekonomiska och 
finansiella krisen har unionen ansträngt sig 
för att främja tillväxt, särskilt genom 
initiativen i Europa 2020-strategin som är 
ett sätt att uppnå smart och hållbar tillväxt 
för alla. Europeiska investeringsbanken 
(EIB) har också stärkt sin roll när det gäller 
att initiera och främja investeringar i 
unionen, delvis genom en ökning av 
kapitalet i januari 2013. Ytterligare 
åtgärder krävs för att tillgodose unionens 
investeringsbehov och för att den 
tillgängliga likviditeten på marknaden ska 
användas effektivt och inriktas på 

(4) Under hela den ekonomiska och 
finansiella krisen har unionen ansträngt sig 
för att främja tillväxt, särskilt genom 
initiativen i Europa 2020-strategin som är 
ett sätt att uppnå smart och hållbar tillväxt 
för alla. Europeiska investeringsbanken 
(EIB) har också stärkt sin roll när det gäller 
att initiera och främja investeringar i 
unionen, delvis genom en ökning av 
kapitalet i januari 2013. Ytterligare 
åtgärder krävs för att tillgodose unionens 
investeringsbehov och för att den 
tillgängliga likviditeten på marknaden ska 
användas effektivt och inriktas på 
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finansiering av bärkraftiga 
investeringsprojekt.

finansiering av bärkraftiga 
investeringsprojekt som genererar 
ekonomisk tillväxt och sysselsättning.

Or. en

Ändringsförslag 44
Jérôme Lavrilleux

Förslag till förordning
Skäl 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(4) Under hela den ekonomiska och 
finansiella krisen har unionen ansträngt sig 
för att främja tillväxt, särskilt genom 
initiativen i Europa 2020-strategin som är 
ett sätt att uppnå smart och hållbar tillväxt 
för alla. Europeiska investeringsbanken 
(EIB) har också stärkt sin roll när det gäller 
att initiera och främja investeringar i 
unionen, delvis genom en ökning av 
kapitalet i januari 2013. Ytterligare 
åtgärder krävs för att tillgodose unionens 
investeringsbehov och för att den 
tillgängliga likviditeten på marknaden ska 
användas effektivt och inriktas på 
finansiering av bärkraftiga 
investeringsprojekt.

(4) Under hela den ekonomiska och 
finansiella krisen har unionen ansträngt sig 
för att främja tillväxt, särskilt genom 
initiativen i Europa 2020-strategin som är 
ett sätt att uppnå smart och hållbar tillväxt 
för alla. Europeiska investeringsbanken 
(EIB) har också stärkt sin roll när det gäller 
att initiera och främja investeringar i 
unionen, delvis genom en ökning av 
kapitalet i januari 2013. Ytterligare 
åtgärder krävs för att tillgodose unionens 
investeringsbehov och för att den 
tillgängliga likviditeten på marknaden ska 
användas effektivt och inriktas på 
finansiering av bärkraftiga och hållbara
investeringsprojekt med direkt inverkan på 
den reala ekonomin, tillväxten och 
sysselsättningen.

Or. fr

Ändringsförslag 45
Zdzisław Krasnodębski

Förslag till förordning
Skäl 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(4) Under hela den ekonomiska och (4) Under hela den ekonomiska och 



PE551.778v01-00 18/112 AM\1052802SV.doc

SV

finansiella krisen har unionen ansträngt sig 
för att främja tillväxt, särskilt genom 
initiativen i Europa 2020-strategin som är 
ett sätt att uppnå smart och hållbar tillväxt 
för alla. Europeiska investeringsbanken 
(EIB) har också stärkt sin roll när det gäller 
att initiera och främja investeringar i 
unionen, delvis genom en ökning av 
kapitalet i januari 2013. Ytterligare 
åtgärder krävs för att tillgodose unionens 
investeringsbehov och för att den 
tillgängliga likviditeten på marknaden ska 
användas effektivt och inriktas på 
finansiering av bärkraftiga 
investeringsprojekt.

finansiella krisen har unionen ansträngt sig 
för att främja tillväxt, särskilt genom 
initiativen i Europa 2020-strategin som är 
ett sätt att uppnå smart och hållbar tillväxt 
för alla. Europeiska investeringsbanken 
(EIB) har också stärkt sin roll när det gäller 
att initiera och främja investeringar i 
unionen, delvis genom en ökning av 
kapitalet i januari 2013. Ytterligare 
åtgärder krävs för att tillgodose unionens 
investeringsbehov och för att den 
tillgängliga likviditeten på marknaden ska 
användas effektivt och inriktas på 
finansiering av bärkraftiga 
investeringsprojekt som stärker en 
sammanhållen och hållbar
samhällsekonomisk utveckling i 
medlemsstaterna inom ramen för 
Europeiska unionen.

Or. pl

Ändringsförslag 46
Monika Vana, Terry Reintke
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Skäl 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(4) Under hela den ekonomiska och 
finansiella krisen har unionen ansträngt sig 
för att främja tillväxt, särskilt genom 
initiativen i Europa 2020-strategin som är 
ett sätt att uppnå smart och hållbar 
tillväxt för alla. Europeiska 
investeringsbanken (EIB) har också stärkt 
sin roll när det gäller att initiera och främja 
investeringar i unionen, delvis genom en 
ökning av kapitalet i januari 2013. 
Ytterligare åtgärder krävs för att tillgodose 
unionens investeringsbehov och för att den 
tillgängliga likviditeten på marknaden ska 
användas effektivt och inriktas på 
finansiering av bärkraftiga 

(4) Under hela den ekonomiska och 
finansiella krisen har unionen begått 
misstaget att koncentrera sig alltför 
mycket på åtstramningspolitik, vilket har 
inverkat negativt på tillväxten. Detta har 
lett till ökad arbetslöshet och fattigdom. 
Europeiska investeringsbanken (EIB) har 
också stärkt sin roll när det gäller att 
initiera och främja investeringar i unionen, 
delvis genom en ökning av kapitalet i 
januari 2013. Det krävs därför ytterligare 
och kompletterande åtgärder för att 
tillgodose unionens investeringsbehov och 
för att den tillgängliga likviditeten på 
marknaden ska användas effektivt och 
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investeringsprojekt. inriktas på finansiering av bärkraftiga 
investeringsprojekt, med stark tonvikt på 
potentialen att skapa tillväxt och nya 
arbetstillfällen, och hur detta kan gynna 
samhället som helhet. Det är emellertid 
viktigt att tänka på att en investering 
”vilken som helst” utan inriktning eller 
kriterier kan orsaka omfattande skador,
och att vad EU behöver är riktade 
investeringar som skapar ett mervärde för 
EU-medborgarna, minskar klyftorna och 
är hållbara i ett ekonomiskt, socialt och 
miljörelaterat perspektiv.

Or. en

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

Förslag till förordning
Skäl 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(4) Under hela den ekonomiska och 
finansiella krisen har unionen ansträngt sig 
för att främja tillväxt, särskilt genom 
initiativen i Europa 2020-strategin som är 
ett sätt att uppnå smart och hållbar tillväxt 
för alla. Europeiska investeringsbanken 
(EIB) har också stärkt sin roll när det gäller 
att initiera och främja investeringar i 
unionen, delvis genom en ökning av 
kapitalet i januari 2013. Ytterligare 
åtgärder krävs för att tillgodose unionens 
investeringsbehov och för att den 
tillgängliga likviditeten på marknaden ska 
användas effektivt och inriktas på 
finansiering av bärkraftiga 
investeringsprojekt.

(4) Under hela den ekonomiska och 
finansiella krisen har unionen ansträngt sig 
för att främja tillväxt, särskilt genom 
initiativen i Europa 2020-strategin som är 
ett sätt att uppnå smart och hållbar tillväxt 
för alla. Europeiska investeringsbanken 
(EIB) har också stärkt sin roll när det gäller 
att initiera och främja investeringar i 
unionen, delvis genom en ökning av 
kapitalet i januari 2013. Ytterligare 
åtgärder krävs för att tillgodose unionens 
investeringsbehov och för att den 
tillgängliga likviditeten på marknaden ska 
användas effektivt och inriktas på 
finansiering av bärkraftiga 
investeringsprojekt, med stark tonvikt på 
potentialen att skapa tillväxt och nya 
arbetstillfällen av hög kvalitet, och hur 
detta kan gynna samhället som helhet.

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

Förslag till förordning
Skäl 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(4) Under hela den ekonomiska och 
finansiella krisen har unionen ansträngt sig 
för att främja tillväxt, särskilt genom 
initiativen i Europa 2020-strategin som är 
ett sätt att uppnå smart och hållbar tillväxt 
för alla. Europeiska investeringsbanken 
(EIB) har också stärkt sin roll när det 
gäller att initiera och främja investeringar 
i unionen, delvis genom en ökning av 
kapitalet i januari 2013. Ytterligare
åtgärder krävs för att tillgodose unionens 
investeringsbehov och för att den 
tillgängliga likviditeten på marknaden ska 
användas effektivt och inriktas på 
finansiering av bärkraftiga 
investeringsprojekt.

(4) Under hela den ekonomiska och 
finansiella krisen har unionen tillämpat en 
åtstramningspolitik som har lett till en 
ytterst allvarlig social och samhällelig kris 
och som har bromsat strategiska 
investeringar för en intelligent och hållbar 
tillväxt för alla. Akuta åtgärder krävs för 
att tillgodose unionens investeringsbehov 
och för att den tillgängliga likviditeten på 
marknaden ska användas effektivt och 
inriktas på finansiering av bärkraftiga 
investeringsprojekt både när det gäller att 
skapa arbetstillfällen av god kvalitet och 
med rättigheter och när det gäller miljö 
och hållbarhet.

Or. fr

Ändringsförslag 49
Laura Agea, Tiziana Beghin

Förslag till förordning
Skäl 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(4) Under hela den ekonomiska och 
finansiella krisen har unionen ansträngt sig 
för att främja tillväxt, särskilt genom 
initiativen i Europa 2020-strategin som är
ett sätt att uppnå smart och hållbar 
tillväxt för alla. Europeiska 
investeringsbanken (EIB) har också stärkt 
sin roll när det gäller att initiera och främja 
investeringar i unionen, delvis genom en 

(4) Under hela den ekonomiska och 
finansiella krisen, som än i dag härskar i 
många medlemsstater, har unionen försökt
att främja tillväxt, särskilt genom 
initiativen i Europa 2020-strategin, vars 
mål ännu i dag inte har uppnåtts när det 
gäller kampen mot arbetslöshet och 
fattigdom. Europeiska investeringsbanken 
(EIB) har också försökt att stärka sin roll 
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ökning av kapitalet i januari 2013. 
Ytterligare åtgärder krävs för att tillgodose 
unionens investeringsbehov och för att den 
tillgängliga likviditeten på marknaden ska 
användas effektivt och inriktas på 
finansiering av bärkraftiga 
investeringsprojekt.

när det gäller att initiera och främja 
investeringar i unionen, delvis genom en 
ökning av kapitalet i januari 2013, dock 
med otillräckliga resurser reserverade för 
medelstora, små och mikroföretag. 
Ytterligare åtgärder krävs för att tillgodose 
unionens investeringsbehov och för att den 
tillgängliga likviditeten på marknaden ska 
användas effektivt och inriktas på 
finansiering av miljömässigt bärkraftiga 
investeringsprojekt, som gynnar 
innovativa start-up-företag och 
mikroföretag.

Or. it

Ändringsförslag 50
Laura Agea, Tiziana Beghin

Förslag till förordning
Skäl 4a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(4a) Småskaligare projekt genererar inte 
bara ekonomisk avkastning, utan främjar 
också sociala spridningseffekter som 
skapar förutsättningar för hållbar, 
inkluderande och miljövänlig tillväxt.

Or. en

Ändringsförslag 51
Monika Vana, Terry Reintke
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Skäl 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(5) Den 15 juli 2014 presenterade 
Europeiska kommissionens tillträdande 
ordförande inför Europaparlamentet en 

utgår
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rad politiska riktlinjer för Europeiska 
kommissionen. I de politiska riktlinjerna 
efterlystes mobilisering av ”upp till 
300 miljarder euro i ytterligare offentliga 
och privata investeringar i den reala 
ekonomin under de kommande tre åren” 
för att stimulera investeringar i syfte att 
skapa nya arbetstillfällen.

Or. en

Ändringsförslag 52
Guillaume Balas

Förslag till förordning
Skäl 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(5) Den 15 juli 2014 presenterade 
Europeiska kommissionens tillträdande 
ordförande inför Europaparlamentet en rad 
politiska riktlinjer för 
Europeiska kommissionen. I de politiska 
riktlinjerna efterlystes mobiliseringen av 
”upp till 300 miljarder euro i ytterligare 
offentliga och privata investeringar i den 
reala ekonomin under de kommande 
tre åren” för att stimulera investeringar i 
syfte att skapa nya arbetstillfällen.

(5) Den 15 juli 2014 presenterade 
Europeiska kommissionens tillträdande 
ordförande inför Europaparlamentet en rad 
politiska riktlinjer för valperioden. I de 
politiska riktlinjerna efterlystes 
mobiliseringen av ”upp till 
300 miljarder euro i ytterligare offentliga 
och privata investeringar i den reala 
ekonomin under de kommande tre åren” 
för att stimulera investeringar i syfte att 
skapa nya arbetstillfällen.

Or. fr

Ändringsförslag 53
Monika Vana, Terry Reintke
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Skäl 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(6) Den 26 november 2014 lade 
kommissionen fram meddelandet En 

utgår
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investeringsplan för Europa1 där man 
föreslog inrättandet av en europeisk fond 
för strategiska investeringar (Efsi), en 
överskådlig förteckning över 
investeringsprojekt på EU-nivå, ett 
rådgivningscentrum (Europeiskt centrum 
för investeringsrådgivning) samt en 
ambitiös agenda för att undanröja hinder 
för investeringar och fullborda den inre 
marknaden.

__________________
1 Meddelande från kommissionen till 
Europaparlamentet, rådet, Europeiska 
centralbanken, Europeiska ekonomiska 
och sociala kommittén, Regionkommittén 
och Europeiska investeringsbanken: En 
investeringsplan för Europa, COM(2014) 
903 final.

Or. en

Ändringsförslag 54
Paloma López Bermejo

Förslag till förordning
Skäl 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(6) Den 26 november 2014 lade 
kommissionen fram meddelandet En 
investeringsplan för Europa1 där man 
föreslog inrättandet av en europeisk fond 
för strategiska investeringar (Efsi), en 
överskådlig förteckning över 
investeringsprojekt på EU-nivå, ett 
rådgivningscentrum (Europeiskt centrum 
för investeringsrådgivning) samt en 
ambitiös agenda för att undanröja hinder 
för investeringar och fullborda den inre 
marknaden.

(6) Den 26 november 2014 lade 
kommissionen fram meddelandet En 
investeringsplan för Europa1 där man 
föreslog inrättandet av en europeisk fond 
för strategiska investeringar (Efsi) och ett 
rådgivningscentrum (Europeiskt centrum 
för investeringsrådgivning).

__________________ __________________
1 Meddelande från kommissionen till 
Europaparlamentet, rådet, Europeiska 

1 Meddelande från kommissionen till 
Europaparlamentet, rådet, Europeiska 
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centralbanken, Europeiska ekonomiska och 
sociala kommittén, Regionkommittén och 
Europeiska investeringsbanken: En 
investeringsplan för Europa, COM(2014) 
903 final.

centralbanken, Europeiska ekonomiska och 
sociala kommittén, Regionkommittén och 
Europeiska investeringsbanken: En 
investeringsplan för Europa, COM(2014) 
903 final.

Or. en

Ändringsförslag 55
Monika Vana, Terry Reintke
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Skäl 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(7) Den 18 december 2014 drog 
Europeiska rådet slutsatsen att det är en 
central politisk utmaning att ”främja 
investeringar och ta itu med 
marknadsmisslyckanden i Europa” och 
att den ”nya inriktningen på 
investeringar, tillsammans med 
medlemsstaternas åtagande att 
intensifiera strukturreformerna och 
fortsätta med den tillväxtvänliga 
finanspolitiska konsolideringen, kommer 
att lägga grunden för tillväxt och 
sysselsättning i Europa”. Man ansåg att 
”en europeisk fond för strategiska 
investeringar (Efsi) bör inrättas inom 
EIB-gruppen för att mobilisera 
315 miljarder EUR i nya investeringar 
mellan 2015 och 2017”.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 56
Laura Agea, Tiziana Beghin

Förslag till förordning
Skäl 7
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(7) Den 18 december 2014 drog
Europeiska rådet slutsatsen att det är en 
central politisk utmaning att ”främja 
investeringar och ta itu med 
marknadsmisslyckanden i Europa” och 
att den ”nya inriktningen på 
investeringar, tillsammans med 
medlemsstaternas åtagande att 
intensifiera strukturreformerna och 
fortsätta med den tillväxtvänliga 
finanspolitiska konsolideringen, kommer 
att lägga grunden för tillväxt och 
sysselsättning i Europa”. Man ansåg att
”en europeisk fond för strategiska 
investeringar (Efsi) bör inrättas inom 
EIB-gruppen för att mobilisera 
315 miljarder EUR i nya investeringar 
mellan 2015 och 2017”.

(7) Den 18 december 2014 begärde
Europeiska rådet att ”en europeisk fond för 
strategiska investeringar (Efsi) skulle
inrättas inom EIB-gruppen för att 
mobilisera 315 miljarder EUR i nya 
investeringar mellan 2015 och 2017”.

Or. it

Ändringsförslag 57
Paloma López Bermejo

Förslag till förordning
Skäl 8

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(8) Efsi är en del av en övergripande 
metod för att ta itu med osäkerheten kring 
offentliga och privata investeringar. 
Strategin har tre pelare: att mobilisera 
finansiering för investeringar, få 
investeringar att nå den reala ekonomin 
och förbättra investeringsklimatet i 
unionen.

utgår

Or. en
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Ändringsförslag 58
Monika Vana, Terry Reintke
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Skäl 8

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(8) Efsi är en del av en övergripande metod 
för att ta itu med osäkerheten kring 
offentliga och privata investeringar. 
Strategin har tre pelare: att mobilisera 
finansiering för investeringar, få 
investeringar att nå den reala ekonomin 
och förbättra investeringsklimatet i 
unionen.

(8) Om Efsi är välriktat och demokratiskt 
styrt skulle fonden kunna bli en del av en 
övergripande metod för att ta itu med 
osäkerheten kring offentliga och privata 
investeringar. Strategin och Efsi skulle 
behöva utvidgas till att omfatta mer än 
dess tre nuvarande pelare: att mobilisera 
finansiering för investeringar, få 
investeringar att nå den reala ekonomin 
och förbättra investeringsklimatet i 
unionen för att åtminstone uppnå

– en förvaltningsstruktur som följer 
grundläggande demokratiska principer,

– ett kontrollsystem för att säkerställa att 
investeringar som görs till följd av Efsi 
inte skadar unionens värderingar eller 
skapar oönskade negativa effekter,

– aktörernas delaktighet och en vetorätt 
mot investeringar som inte följer Europa 
2020-målen och kriterierna enligt 
artikel 5,

– en uppsättning kriterier för att se till att 
det inte blir en investering ”vilken som 
helst” utan en investering för att uppnå 
Europa 2020-målen, minska 
arbetslösheten och fattigdomen samt 
reducera det ekologiska fotavtrycket.

Or. en

Ändringsförslag 59
Milan Zver

Förslag till förordning
Skäl 8
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(8) Efsi är en del av en övergripande metod 
för att ta itu med osäkerheten kring 
offentliga och privata investeringar. 
Strategin har tre pelare: att mobilisera 
finansiering för investeringar, få 
investeringar att nå den reala ekonomin 
och förbättra investeringsklimatet i 
unionen.

(8) Efsi är en del av en övergripande metod 
för att ta itu med osäkerheten kring 
offentliga och privata investeringar. 
Strategin har tre pelare: att mobilisera 
finansiering för investeringar, få 
investeringar att nå den reala ekonomin 
och förbättra investeringsklimatet i 
unionen. Utan ett förbättrat
investeringsklimat blir det svårt för Efsi 
att nå sitt mål. I detta avseende är det 
viktigt med ett genuint åtagande för en 
fortsatt konsolidering av en enhetlig inre 
EU-marknad, med betoning på en 
enhetlig digital marknad.

Or. sl

Ändringsförslag 60
Patrick Le Hyaric, Inês Cristina Zuber

Förslag till förordning
Skäl 8

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(8) Efsi är en del av en övergripande metod 
för att ta itu med osäkerheten kring 
offentliga och privata investeringar. 
Strategin har tre pelare: att mobilisera 
finansiering för investeringar, få 
investeringar att nå den reala ekonomin 
och förbättra investeringsklimatet i 
unionen.

(8) Efsi är en del av en övergripande metod 
för att ta itu med osäkerheten kring 
offentliga och privata investeringar. 
Strategin har tre pelare: att mobilisera 
finansiering för investeringar, få 
investeringar att nå den reala ekonomin, 
med skapande av arbetstillfällen av god 
kvalitet och med rättigheter samt med 
respekt för ILO:s normer, och förbättra 
investeringsklimatet i unionen, särskilt i de 
regioner som drabbats värst av krisen och 
av de budgetnedskärningar som 
genomförts inom åtstramningsplanerna i 
syfte att minska de ekonomiska skillnader 
som i hög grad bidrar till nya ekonomiska 
och sociala kriser.

Or. fr
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Ändringsförslag 61
Sergio Gutiérrez Prieto, Javi López

Förslag till förordning
Skäl 8

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(8) Efsi är en del av en övergripande metod 
för att ta itu med osäkerheten kring 
offentliga och privata investeringar. 
Strategin har tre pelare: att mobilisera 
finansiering för investeringar, få 
investeringar att nå den reala ekonomin 
och förbättra investeringsklimatet i 
unionen.

(8) Efsi är en del av en övergripande metod 
för att ta itu med osäkerheten kring 
offentliga och privata investeringar. 
Strategin har tre pelare: att mobilisera 
finansiering för investeringar, få 
investeringar att nå den reala ekonomin 
och förbättra investeringsklimatet i 
unionen. Fonden bör träda i funktion så 
snart som möjligt för att investeringarna 
ska kunna inledas under 2015.

Or. es

Ändringsförslag 62
Patrick Le Hyaric, Inês Cristina Zuber

Förslag till förordning
Skäl 9

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(9) Investeringsklimatet i unionen bör 
förbättras genom att man undanröjer 
hinder för investeringar, stärker den inre 
marknaden och ökar förutsebarheten i 
regelverket. Detta parallella arbete bör 
främja såväl Efsi som investeringar 
runtom i Europa generellt.

utgår

Or. fr
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Ändringsförslag 63
Mara Bizzotto

Förslag till förordning
Skäl 9

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(9) Investeringsklimatet i unionen bör 
förbättras genom att man undanröjer hinder 
för investeringar, stärker den inre 
marknaden och ökar förutsebarheten i 
regelverket. Detta parallella arbete bör 
främja såväl Efsi som investeringar runtom 
i Europa generellt.

(9) Investeringsklimatet i unionen bör 
förbättras genom att man undanröjer hinder 
för investeringar, förenklar byråkratin,
stärker den inre marknaden och ökar 
förutsebarheten i regelverket. Detta 
parallella arbete bör främja såväl Efsi som 
investeringar runtom i Europa generellt.

Or. it

Ändringsförslag 64
Laura Agea, Tiziana Beghin

Förslag till förordning
Skäl 9

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(9) Investeringsklimatet i unionen bör
förbättras genom att man undanröjer hinder 
för investeringar, stärker den inre 
marknaden och ökar förutsebarheten i
regelverket. Detta parallella arbete bör 
främja såväl Efsi som investeringar runtom 
i Europa generellt.

(9) Investeringsklimatet i unionen ska
förbättras genom att man undanröjer hinder 
för investeringar, stärker den inre 
marknaden och ökar medvetenheten om 
och tilliten till regelverket. Detta parallella 
arbete bör främja såväl Efsi som 
investeringar runtom i Europa generellt.

Or. it

Ändringsförslag 65
Ulrike Trebesius

Förslag till förordning
Skäl 9
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(9) Investeringsklimatet i unionen bör 
förbättras genom att man undanröjer hinder 
för investeringar, stärker den inre 
marknaden och ökar förutsebarheten i 
regelverket. Detta parallella arbete bör 
främja såväl Efsi som investeringar runtom 
i Europa generellt.

(9) Investeringsklimatet i unionen bör 
förbättras genom att man undanröjer hinder 
för investeringar, stärker den inre 
marknaden, håller arbetsmarknaden 
tillräckligt flexibel, säkerställer att 
arbetskraftskostnaderna inklusive löner 
är i linje med produktiviteten, främjar 
sociala trygghetssystem som gör det 
attraktivt att arbeta, omstrukturerar och 
kapitaliserar banker, effektiviserar 
offentlig förvaltning och skattesystem och 
ökar förutsebarheten i regelverket. Detta 
parallella arbete bör främja såväl Efsi som 
investeringar runtom i Europa generellt.

Or. en

Ändringsförslag 66
Mara Bizzotto

Förslag till förordning
Skäl 10

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(10) Syftet med Efsi bör vara att bidra till 
att åtgärda svårigheter när det gäller att 
finansiera och genomföra produktiva 
investeringar i unionen och öka tillgången 
till finansiering. Avsikten är att den ökade 
tillgången till finansiering särskilt ska 
gynna små och medelstora företag. Det är 
också lämpligt att låta en sådan ökad 
tillgång till finansiering även omfatta 
medelstora börsnoterade företag, som är 
företag med upp till 
3 000 anställda. Genom att lösa Europas 
nuvarande investeringsproblem bör man 
kunna bidra till att stärka unionens 
ekonomiska, sociala och territoriella 
sammanhållning.

(10) Syftet med Efsi bör vara att bidra till 
att åtgärda svårigheter när det gäller att 
finansiera och genomföra produktiva 
investeringar i unionen, framför allt inom
euroområdet, och öka tillgången till 
finansiering. Avsikten är att den ökade 
tillgången till finansiering särskilt ska 
gynna små och medelstora företag. Det är 
också lämpligt att låta en sådan ökad 
tillgång till finansiering även omfatta 
medelstora börsnoterade företag, som är 
företag med upp till 
3 000 anställda. Genom att lösa Europas
nuvarande investeringsproblem bör man 
kunna bidra till att stärka 
konkurrenskraften hos de europeiska 
företagarna och främja sysselsättningen.
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Or. it

Ändringsförslag 67
Ivo Vajgl

Förslag till förordning
Skäl 10

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(10) Syftet med Efsi bör vara att bidra till 
att åtgärda svårigheter när det gäller att 
finansiera och genomföra produktiva 
investeringar i unionen och öka tillgången 
till finansiering. Avsikten är att den ökade 
tillgången till finansiering särskilt ska 
gynna små och medelstora företag. Det är 
också lämpligt att låta en sådan ökad 
tillgång till finansiering även omfatta 
medelstora börsnoterade företag, som är 
företag med upp till 
3 000 anställda. Genom att lösa Europas 
nuvarande investeringsproblem bör man 
kunna bidra till att stärka unionens 
ekonomiska, sociala och territoriella 
sammanhållning.

(10) Syftet med Efsi bör vara att bidra till 
att åtgärda svårigheter när det gäller att 
finansiera och genomföra produktiva 
investeringar i unionen och öka tillgången 
till finansiering. Avsikten är att den ökade 
tillgången till finansiering särskilt ska 
gynna små och medelstora företag. Det är 
också lämpligt att låta en sådan ökad 
tillgång till finansiering även omfatta 
medelstora börsnoterade företag, som är 
företag med upp till 
3 000 anställda. Genom att lösa Europas 
nuvarande investeringsproblem bör man 
kunna bidra till att stärka unionens 
ekonomiska, sociala, politiska och 
territoriella sammanhållning.

Or. en

Ändringsförslag 68
Jutta Steinruck

Förslag till förordning
Skäl 10

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(10) Syftet med Efsi bör vara att bidra till 
att åtgärda svårigheter när det gäller att 
finansiera och genomföra produktiva 
investeringar i unionen och öka tillgången 
till finansiering. Avsikten är att den ökade 
tillgången till finansiering särskilt ska 
gynna små och medelstora företag. Det är 

(10) Syftet med Efsi bör vara att bidra till 
att åtgärda svårigheter när det gäller att 
finansiera och genomföra produktiva 
investeringar i unionen och öka tillgången 
till finansiering. Avsikten är att den ökade 
tillgången till finansiering särskilt ska 
gynna små och medelstora företag. Det är 
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också lämpligt att låta en sådan ökad 
tillgång till finansiering även omfatta 
medelstora börsnoterade företag, som är 
företag med upp till 
3 000 anställda. Genom att lösa Europas 
nuvarande investeringsproblem bör man 
kunna bidra till att stärka unionens 
ekonomiska, sociala och territoriella 
sammanhållning.

också lämpligt att låta en sådan ökad 
tillgång till finansiering även omfatta 
medelstora börsnoterade företag, som är 
företag med upp till 3 000 anställda. 
Huvudsyftet för alla beräkningar måste 
vara att driva fram investeringar i den 
integrerade socialpolitiken i 
överensstämmelse med 2013 års paket för 
sociala investeringar. Genom att lösa 
Europas nuvarande investeringsproblem 
bör man kunna bidra till att stärka unionens 
ekonomiska, sociala och territoriella 
sammanhållning.

Or. en

Ändringsförslag 69
Jérôme Lavrilleux

Förslag till förordning
Skäl 10

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(10) Syftet med Efsi bör vara att bidra till 
att åtgärda svårigheter när det gäller att 
finansiera och genomföra produktiva 
investeringar i unionen och öka tillgången 
till finansiering. Avsikten är att den ökade 
tillgången till finansiering särskilt ska 
gynna små och medelstora företag. Det är 
också lämpligt att låta en sådan ökad 
tillgång till finansiering även omfatta 
medelstora börsnoterade företag, som är 
företag med upp till 
3 000 anställda. Genom att lösa Europas 
nuvarande investeringsproblem bör man 
kunna bidra till att stärka unionens 
ekonomiska, sociala och territoriella 
sammanhållning.

(10) Syftet med Efsi bör vara att bidra till 
att åtgärda svårigheter när det gäller att 
finansiera och genomföra produktiva 
investeringar i unionen och öka tillgången 
till enklare, tillgängligare och mer 
funktionell finansiering. Avsikten är att 
den ökade tillgången till finansiering 
särskilt ska gynna små och medelstora 
företag. Det är också lämpligt att låta en 
sådan ökad tillgång till finansiering även 
omfatta medelstora börsnoterade företag, 
som är företag med upp till 
3 000 anställda. Genom att lösa Europas 
nuvarande investeringsproblem bör man 
kunna bidra till att stärka unionens 
ekonomiska, sociala och territoriella 
sammanhållning.

Or. fr
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Ändringsförslag 70
Jérôme Lavrilleux

Förslag till förordning
Skäl 10

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(10) Syftet med Efsi bör vara att bidra till 
att åtgärda svårigheter när det gäller att 
finansiera och genomföra produktiva 
investeringar i unionen och öka tillgången 
till finansiering. Avsikten är att den ökade 
tillgången till finansiering särskilt ska 
gynna små och medelstora företag. Det är 
också lämpligt att låta en sådan ökad 
tillgång till finansiering även omfatta 
medelstora börsnoterade företag, som är 
företag med upp till 
3 000 anställda. Genom att lösa Europas 
nuvarande investeringsproblem bör man 
kunna bidra till att stärka unionens 
ekonomiska, sociala och territoriella 
sammanhållning.

(10) Syftet med Efsi bör vara att bidra till 
att åtgärda svårigheter när det gäller att 
finansiera och genomföra produktiva 
investeringar i unionen och öka tillgången 
till finansiering. Avsikten är att den ökade 
tillgången till finansiering främst ska 
gynna små och medelstora företag. Det är 
också lämpligt att låta en sådan ökad 
tillgång till finansiering även omfatta 
medelstora börsnoterade företag, som är 
företag med upp till 
3 000 anställda. Genom att lösa Europas 
nuvarande investeringsproblem bör man 
kunna bidra till att stärka unionens 
ekonomiska, sociala och territoriella 
sammanhållning.

Or. fr

Ändringsförslag 71
Jérôme Lavrilleux

Förslag till förordning
Skäl 10

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(10) Syftet med Efsi bör vara att bidra till 
att åtgärda svårigheter när det gäller att 
finansiera och genomföra produktiva 
investeringar i unionen och öka tillgången 
till finansiering. Avsikten är att den ökade 
tillgången till finansiering särskilt ska 
gynna små och medelstora företag. Det är 
också lämpligt att låta en sådan ökad 
tillgång till finansiering även omfatta 
medelstora börsnoterade företag, som är 
företag med upp till 

(10) Syftet med Efsi bör vara att bidra till 
att åtgärda svårigheter när det gäller att 
finansiera och genomföra produktiva 
investeringar i unionen och öka tillgången 
till finansiering. Avsikten är att den ökade 
tillgången till finansiering särskilt ska 
gynna små och medelstora företag, som 
står för över 80 % av unionens 
arbetstillfällen. Det är också lämpligt att 
låta en sådan ökad tillgång till finansiering 
även omfatta medelstora börsnoterade 
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3 000 anställda. Genom att lösa Europas 
nuvarande investeringsproblem bör man 
kunna bidra till att stärka unionens 
ekonomiska, sociala och territoriella 
sammanhållning.

företag, som är företag med upp till 
3 000 anställda. Genom att lösa Europas 
nuvarande investeringsproblem bör man 
kunna bidra till att stärka unionens 
ekonomiska, sociala och territoriella 
sammanhållning.

Or. fr

Ändringsförslag 72
Brando Benifei

Förslag till förordning
Skäl 10

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(10) Syftet med Efsi bör vara att bidra till 
att åtgärda svårigheter när det gäller att 
finansiera och genomföra produktiva 
investeringar i unionen och öka tillgången 
till finansiering. Avsikten är att den ökade 
tillgången till finansiering särskilt ska 
gynna små och medelstora företag. Det är 
också lämpligt att låta en sådan ökad 
tillgång till finansiering även omfatta 
medelstora börsnoterade företag, som är 
företag med upp till 
3 000 anställda. Genom att lösa Europas 
nuvarande investeringsproblem bör man 
kunna bidra till att stärka unionens 
ekonomiska, sociala och territoriella 
sammanhållning.

(10) Syftet med Efsi bör vara att stimulera 
ekonomisk tillväxt och skapa 
arbetstillfällen av hög kvalitet i unionen 
genom att stödja investeringar och bidra 
till att åtgärda svårigheter när det gäller att 
finansiera och genomföra produktiva 
investeringar i unionen och öka tillgången 
till finansiering. Avsikten är att den ökade 
tillgången till finansiering särskilt ska 
gynna små och medelstora företag. Det är 
också lämpligt att låta en sådan ökad 
tillgång till finansiering även omfatta 
medelstora börsnoterade företag, som är 
företag med upp till 
3 000 anställda. Genom att lösa Europas 
nuvarande investeringsproblem bör man 
kunna bidra till att stärka unionens 
ekonomiska, sociala och territoriella 
sammanhållning.

Or. en

Ändringsförslag 73
Maria João Rodrigues, Sergio Gutiérrez Prieto, Emilian Pavel, Javi López

Förslag till förordning
Skäl 10
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(10) Syftet med Efsi bör vara att bidra till 
att åtgärda svårigheter när det gäller att 
finansiera och genomföra produktiva 
investeringar i unionen och öka tillgången 
till finansiering. Avsikten är att den ökade 
tillgången till finansiering särskilt ska 
gynna små och medelstora företag. Det är 
också lämpligt att låta en sådan ökad 
tillgång till finansiering även omfatta 
medelstora börsnoterade företag, som är 
företag med upp till 
3 000 anställda. Genom att lösa Europas 
nuvarande investeringsproblem bör man 
kunna bidra till att stärka unionens 
ekonomiska, sociala och territoriella 
sammanhållning.

(10) Syftet med Efsi bör vara att bidra till 
att åtgärda svårigheter när det gäller att 
finansiera och genomföra produktiva 
investeringar i unionen och öka tillgången 
till finansiering i syfte att skapa tillväxt, 
kvalitetsjobb och social integration. 
Avsikten är att den ökade tillgången till 
finansiering särskilt ska gynna små och 
medelstora företag och inbegripa den 
sociala ekonomin och sociala företag. Det 
är också lämpligt att låta en sådan ökad 
tillgång till finansiering även omfatta 
medelstora börsnoterade företag, som är 
företag med upp till 
3 000 anställda. Genom att lösa Europas 
nuvarande investeringsproblem bör man 
kunna bidra till att stärka unionens 
ekonomiska, sociala och territoriella 
sammanhållning.

Or. en

Ändringsförslag 74
Monika Vana, Terry Reintke
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Skäl 10

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(10) Syftet med Efsi bör vara att bidra till 
att åtgärda svårigheter när det gäller att 
finansiera och genomföra produktiva 
investeringar i unionen och öka tillgången 
till finansiering. Avsikten är att den ökade 
tillgången till finansiering särskilt ska 
gynna små och medelstora företag. Det är 
också lämpligt att låta en sådan ökad 
tillgång till finansiering även omfatta 
medelstora börsnoterade företag, som är 
företag med upp till 3 000 anställda. 
Genom att lösa Europas nuvarande 

(10) Syftet med Efsi bör vara att bidra till 
att åtgärda svårigheter när det gäller att 
finansiera och genomföra produktiva 
investeringar i unionen och öka tillgången 
till finansiering med det övergripande 
syftet att skapa hållbar tillväxt, 
kvalitetsjobb och social integration. 
Avsikten är att den ökade tillgången till 
finansiering särskilt ska gynna små 
företag, mikroföretag, medelstora företag 
samt den sociala ekonomin och 
solidaritetsekonomin. Det är också 
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investeringsproblem bör man kunna bidra 
till att stärka unionens ekonomiska, sociala 
och territoriella sammanhållning.

lämpligt att låta en sådan ökad tillgång till 
finansiering även omfatta medelstora 
börsnoterade företag med 1 500 anställda. 
Genom att lösa Europas nuvarande 
investeringsproblem bör man kunna bidra 
till att stärka unionens ekonomiska, sociala 
och territoriella sammanhållning.

Or. en

Ändringsförslag 75
Enrique Calvet Chambon, Marian Harkin, Ivo Vajgl

Förslag till förordning
Skäl 10

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(10) Syftet med Efsi bör vara att bidra till 
att åtgärda svårigheter när det gäller att 
finansiera och genomföra produktiva 
investeringar i unionen och öka tillgången 
till finansiering. Avsikten är att den ökade 
tillgången till finansiering särskilt ska 
gynna små och medelstora företag. Det är 
också lämpligt att låta en sådan ökad 
tillgång till finansiering även omfatta 
medelstora börsnoterade företag, som är 
företag med upp till 
3 000 anställda. Genom att lösa Europas 
nuvarande investeringsproblem bör man 
kunna bidra till att stärka unionens 
ekonomiska, sociala och territoriella 
sammanhållning.

(10) Syftet med Efsi bör vara att bidra till 
att åtgärda svårigheter när det gäller att 
finansiera och genomföra produktiva 
investeringar i unionen och öka tillgången 
till finansiering samt att främja skapandet 
av arbetstillfällen. Avsikten är att den 
ökade tillgången till finansiering särskilt 
ska gynna små och medelstora företag. Det 
är också lämpligt att låta en sådan ökad 
tillgång till finansiering även omfatta 
medelstora börsnoterade företag, som är 
företag med upp till 
3 000 anställda. Genom att lösa Europas 
nuvarande investeringsproblem bör man 
kunna bidra till att stärka unionens 
ekonomiska, sociala och territoriella 
sammanhållning.

Or. es

Motivering

Skapandet av arbetstillfällen måste vara ett prioriterat mål i Efsi. Av detta skäl bör det 
uttryckligen nämnas.
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Ändringsförslag 76
Patrick Le Hyaric, Inês Cristina Zuber

Förslag till förordning
Skäl 10

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(10) Syftet med Efsi bör vara att bidra till 
att åtgärda svårigheter när det gäller att 
finansiera och genomföra produktiva 
investeringar i unionen och öka tillgången 
till finansiering. Avsikten är att den ökade 
tillgången till finansiering särskilt ska 
gynna små och medelstora företag. Det är 
också lämpligt att låta en sådan ökad 
tillgång till finansiering även omfatta 
medelstora börsnoterade företag, som är 
företag med upp till 
3 000 anställda. Genom att lösa Europas 
nuvarande investeringsproblem bör man 
kunna bidra till att stärka unionens 
ekonomiska, sociala och territoriella 
sammanhållning.

(10) Syftet med Efsi bör vara att bidra till 
att åtgärda svårigheter när det gäller att 
finansiera projekt som kan generera 
arbetstillfällen av god kvalitet och med 
rättigheter samt stöd till företag i de 
regioner som drabbats hårdast av krisen,
och genomföra produktiva investeringar i 
unionen och öka tillgången till finansiering 
Avsikten är att den ökade tillgången till 
finansiering särskilt ska gynna små och 
medelstora företag. Genom att lösa 
Europas nuvarande investeringsproblem 
bör man kunna bidra till att stärka unionens 
ekonomiska, sociala och territoriella 
sammanhållning.

Or. fr

Ändringsförslag 77
Laura Agea, Tiziana Beghin

Förslag till förordning
Skäl 10

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(10) Syftet med Efsi bör vara att bidra till 
att åtgärda svårigheter när det gäller att 
finansiera och genomföra produktiva 
investeringar i unionen och öka tillgången 
till finansiering. Avsikten är att den ökade 
tillgången till finansiering särskilt ska 
gynna små och medelstora företag. Det är 
också lämpligt att låta en sådan ökad 
tillgång till finansiering även omfatta 
medelstora börsnoterade företag, som är
företag med upp till 

(10) Syftet med Efsi ska vara att bidra till 
att åtgärda svårigheter när det gäller att 
finansiera och genomföra produktiva 
investeringar i unionen och öka tillgången 
till finansiering. Avsikten är att den ökade 
tillgången till finansiering särskilt ska 
gynna mikro-, små och medelstora företag,
samt även låta en sådan ökad tillgång till 
finansiering omfatta medelstora 
börsnoterade företag, d.v.s. företag med 
upp till 3 000 anställda. Att lösa Europas 
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3 000 anställda. Genom att lösa Europas 
nuvarande investeringsproblem bör man 
kunna bidra till att stärka unionens 
ekonomiska, sociala och territoriella 
sammanhållning.

nuvarande investeringsproblem måste
bidra till att stärka unionens ekonomiska, 
sociala och territoriella sammanhållning.

Or. it

Ändringsförslag 78
Mara Bizzotto

Förslag till förordning
Skäl 11

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(11) Efsi bör stödja strategiska 
investeringar med stort ekonomiskt 
mervärde som bidrar till att uppnå 
unionens politiska mål.

(11) Efsi bör stödja strategiska 
investeringar med stort ekonomiskt 
mervärde som bidrar till att öka 
sysselsättningen och stärka 
konkurrenskraften hos europeiskt 
företagande för att uppnå unionens 
politiska mål.

Or. it

Ändringsförslag 79
Guillaume Balas

Förslag till förordning
Skäl 11

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(11) Efsi bör stödja strategiska 
investeringar med stort ekonomiskt 
mervärde som bidrar till att uppnå 
unionens politiska mål.

(11) Efsi bör stödja strategiska 
investeringar med stor potential när det 
gäller att skapa hållbara arbetstillfällen 
av god kvalitet som bidrar till att uppnå 
unionens politiska mål.

Or. fr
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Ändringsförslag 80
Jutta Steinruck

Förslag till förordning
Skäl 11

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(11) Efsi bör stödja strategiska 
investeringar med stort ekonomiskt 
mervärde som bidrar till att uppnå 
unionens politiska mål.

(11) Efsi bör stödja strategiska 
investeringar med stort socialt och
ekonomiskt mervärde som bidrar till att 
uppnå unionens politiska mål.

Or. en

Ändringsförslag 81
Csaba Sógor

Förslag till förordning
Skäl 11

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(11) Efsi bör stödja strategiska 
investeringar med stort ekonomiskt 
mervärde som bidrar till att uppnå 
unionens politiska mål.

(11) Efsi bör stödja strategiska 
investeringar med stort ekonomiskt 
mervärde som bidrar till att uppnå 
unionens politiska mål, med särskild
inriktning på Europa 2020-strategins mål 
för sysselsättning, innovation, utbildning, 
social integration och klimat/energi.

Or. en

Ändringsförslag 82
Jérôme Lavrilleux

Förslag till förordning
Skäl 11

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(11) Efsi bör stödja strategiska 
investeringar med stort ekonomiskt 
mervärde som bidrar till att uppnå 

(11) Efsi bör stödja strategiska 
investeringar med stort ekonomiskt 
mervärde som bidrar till att uppnå 
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unionens politiska mål. unionens politiska mål och som är 
långsiktiga.

Or. fr

Ändringsförslag 83
Brando Benifei

Förslag till förordning
Skäl 11

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(11) Efsi bör stödja strategiska 
investeringar med stort ekonomiskt
mervärde som bidrar till att uppnå 
unionens politiska mål.

(11) Efsi bör stödja strategiska 
investeringar med stort mervärde för 
ekonomin och samhället och potential att 
skapa nya arbetstillfällen, som bidrar till 
att uppnå unionens politiska mål, särskilt 
sysselsättningsmålen i 
Europa 2020-strategin.

Or. en

Ändringsförslag 84
Zdzisław Krasnodębski

Förslag till förordning
Skäl 11

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(11) Efsi bör stödja strategiska 
investeringar med stort ekonomiskt
mervärde som bidrar till att uppnå 
unionens politiska mål.

(11) Efsi bör stödja strategiska 
investeringar med stort mervärde för 
ekonomi och samhälle vilka bidrar till att 
uppnå unionens politiska mål och 
förhindrar att skillnaderna mellan 
medlemsstaternas ekonomier ytterligare 
ökar. Med tanke på detta bör Efsi kunna 
stödja användningen av teknik och 
energikällor som finns att tillgå i 
medlemsstaterna.

Or. pl
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Ändringsförslag 85
Maria João Rodrigues

Förslag till förordning
Skäl 11

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(11) Efsi bör stödja strategiska 
investeringar med stort ekonomiskt 
mervärde som bidrar till att uppnå 
unionens politiska mål.

(11) Efsi bör stödja strategiska 
investeringar med stort ekonomiskt och 
sysselsättningsskapande mervärde som 
bidrar till att uppnå unionens politiska mål.

Or. en

Ändringsförslag 86
Maria João Rodrigues, Sergio Gutiérrez Prieto, Emilian Pavel, Javi López

Förslag till förordning
Skäl 11

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(11) Efsi bör stödja strategiska 
investeringar med stort ekonomiskt 
mervärde som bidrar till att uppnå 
unionens politiska mål.

(11) Efsi bör stödja strategiska 
investeringar med stort ekonomiskt och 
socialt mervärde och potential att skapa 
nya arbetstillfällen, som bidrar till att 
uppnå unionens politiska mål, särskilt 
sysselsättnings-, utbildnings- och 
fattigdomsminskningsmålen i 
Europa 2020-strategin.

Or. en

Ändringsförslag 87
Monika Vana, Terry Reintke
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Skäl 11
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(11) Efsi bör stödja strategiska 
investeringar med stort ekonomiskt 
mervärde som bidrar till att uppnå 
unionens politiska mål.

(11) Efsi bör stödja strategiska 
investeringar med inriktning på regioner 
med hög arbetslöshet och fattigdom och
med stort ekonomiskt och socialt mervärde 
som bidrar till att uppnå unionens politiska 
mål, särskilt sysselsättnings-, utbildnings-
och fattigdomsminskningsmålen i 
Europa 2020-strategin. Finansiering får 
inte gå till projekt som skadar 
Europa 2020-målen eller inverkar 
negativt på jobbskapandet eller miljön.

Or. en

Ändringsförslag 88
Enrique Calvet Chambon, Marian Harkin

Förslag till förordning
Skäl 11

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(11) Efsi bör stödja strategiska 
investeringar med stort ekonomiskt 
mervärde som bidrar till att uppnå 
unionens politiska mål.

(11) Efsi bör stödja strategiska 
investeringar med stort ekonomiskt 
mervärde som bidrar till att uppnå 
unionens politiska mål. Användningen av 
Efsi för att stärka investeringarna i 
utbildning och sociala infrastrukturer kan 
bidra till att förbättra den illa tilltygade 
sammanhållningen i EU.

Or. es

Motivering

Efsi bör som mål (5.2) stödja investeringarna i utbildning och sociala infrastrukturer. Det är 
ett bra tillfälle att kunna stärka EU:s sammanhållning.



AM\1052802SV.doc 43/112 PE551.778v01-00

SV

Ändringsförslag 89
Patrick Le Hyaric

Förslag till förordning
Skäl 11

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(11) Efsi bör stödja strategiska 
investeringar med stort ekonomiskt 
mervärde som bidrar till att uppnå 
unionens politiska mål.

(11) Efsi bör stödja strategiska 
investeringar med stort socialt och 
ekonomiskt mervärde, särskilt skapande 
av nya offentliga tjänster som bidrar till att 
uppnå unionens politiska mål.

Or. fr

Ändringsförslag 90
Laura Agea, Tiziana Beghin

Förslag till förordning
Skäl 11

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(11) Efsi bör stödja strategiska 
investeringar med stort ekonomiskt 
mervärde som bidrar till att uppnå 
unionens politiska mål.

(11) Efsi ska stödja strategiska 
investeringar med stort ekonomiskt och 
socialt mervärde som bidrar till att uppnå 
unionens politiska mål genom att 
garantera högkvalitativ sysselsättning och 
adekvat socialt skyddsnät och genom att 
stödja mikro-, små och medelstora företag 
samt unga start-up-företag med 
innovativa projekt som inte alltid kan 
finansieras av befintliga fonder.

Or. it

Ändringsförslag 91
Jérôme Lavrilleux

Förslag till förordning
Skäl 11a (nytt)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(11a) Efsi bör beakta de strategiska 
investeringarnas territoriella dimensioner 
och inrikta sina insatser på att utjämna 
skillnaderna i investeringsnivå mellan 
städer och landsbygd. För att sörja för en 
bättre samordning mellan territorierna 
bör Efsi främja investeringar som går i 
denna riktning, särskilt i städernas 
ytterområden, som spelar en nyckelroll 
för att knyta ihop och stärka banden 
mellan stad och landsbygd.

Or. fr

Ändringsförslag 92
Sergio Gutiérrez Prieto, Javi López

Förslag till förordning
Skäl 11a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(11a) Eifs bör prioritera investeringar i de 
ekonomiskt svagaste regionerna med hög 
arbetslöshet, och i de små och medelstora 
företagen i dessa regioner med tanke på 
deras begränsade tillgång till finansiering 
för att kunna minska skillnaderna och 
säkerställa att dessa ansträngningar får 
störst effekt där de behövs som mest.

Or. es

Ändringsförslag 93
Mara Bizzotto

Förslag till förordning
Skäl 12
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(12) Runtom i unionen behöver många 
små och medelstora företag, inbegripet 
medelstora börsnoterade företag, stöd för 
att locka till sig marknadsfinansiering, 
särskilt för investeringar som medför större 
risker. Efsi bör hjälpa dessa företag att 
undgå kapitalbrist genom att låta EIB och 
Europeiska investeringsfonden (EIF) 
tillhandahålla direkta och indirekta 
kapitaltillskott samt lämna garantier för 
högkvalitativ värdepapperisering av lån, 
och andra produkter som beviljas i strävan 
efter att uppnå Efsis mål.

(12) Runtom i unionen har många små och 
medelstora företag, inbegripet medelstora 
börsnoterade företag, allvarliga 
likviditetsproblem men erhåller inte 
finansiering från marknaden eller 
kreditinstituten, särskilt inte för 
investeringar som medför större risker. Efsi 
bör hjälpa dessa företag att undgå 
kapitalbrist genom att låta EIB och 
Europeiska investeringsfonden (EIF) 
tillhandahålla direkta och indirekta 
kapitaltillskott samt lämna garantier för 
högkvalitativ värdepapperisering av lån, 
och andra produkter som beviljas i strävan 
efter att uppnå Efsis mål.

Or. it

Ändringsförslag 94
Zdzisław Krasnodębski

Förslag till förordning
Skäl 12

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(12) Runtom i unionen behöver många små 
och medelstora företag, inbegripet 
medelstora börsnoterade företag, stöd för 
att locka till sig marknadsfinansiering, 
särskilt för investeringar som medför större 
risker. Efsi bör hjälpa dessa företag att 
undgå kapitalbrist genom att låta EIB och 
Europeiska investeringsfonden (EIF) 
tillhandahålla direkta och indirekta 
kapitaltillskott samt lämna garantier för 
högkvalitativ värdepapperisering av lån, 
och andra produkter som beviljas i strävan 
efter att uppnå Efsis mål.

(12) Runtom i unionen behöver många små 
och medelstora företag, inbegripet 
medelstora börsnoterade företag, stöd för 
att locka till sig marknadsfinansiering, 
särskilt för investeringar som medför större 
risker. Efsi bör hjälpa dessa företag att 
undgå kapitalbrist genom att låta EIB och 
Europeiska investeringsfonden (EIF) 
tillhandahålla direkta och indirekta 
kapitaltillskott samt lämna garantier för 
högkvalitativ värdepapperisering av lån, 
och andra produkter som beviljas i strävan 
efter att uppnå Efsis mål. Det är viktigt att 
Efsi beaktar de specifika 
investeringsvillkor som råder i länder med 
mindre utvecklade finansmarknader.
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Or. pl

Ändringsförslag 95
Thomas Mann

Förslag till förordning
Skäl 12

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(12) Runtom i unionen behöver många små 
och medelstora företag, inbegripet 
medelstora börsnoterade företag, stöd för 
att locka till sig marknadsfinansiering, 
särskilt för investeringar som medför större 
risker. Efsi bör hjälpa dessa företag att 
undgå kapitalbrist genom att låta EIB och 
Europeiska investeringsfonden (EIF) 
tillhandahålla direkta och indirekta 
kapitaltillskott samt lämna garantier för 
högkvalitativ värdepapperisering av lån, 
och andra produkter som beviljas i strävan 
efter att uppnå Efsis mål.

(12) Runtom i unionen behöver många 
mikroföretag, små och medelstora företag, 
inbegripet medelstora börsnoterade företag, 
stöd för att locka till sig 
marknadsfinansiering, särskilt för 
investeringar som medför större risker. Efsi 
bör hjälpa dessa företag att undgå 
kapitalbrist genom att låta EIB och 
Europeiska investeringsfonden (EIF) 
tillhandahålla direkta och indirekta 
kapitaltillskott samt lämna garantier för 
högkvalitativ värdepapperisering av lån, 
och andra produkter som beviljas i strävan 
efter att uppnå Efsis mål.

Or. de

Ändringsförslag 96
Patrick Le Hyaric, Inês Cristina Zuber

Förslag till förordning
Skäl 12

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(12) Runtom i unionen behöver många små 
och medelstora företag, inbegripet 
medelstora börsnoterade företag, stöd för 
att locka till sig marknadsfinansiering, 
särskilt för investeringar som medför större 
risker. Efsi bör hjälpa dessa företag att 
undgå kapitalbrist genom att låta EIB och 
Europeiska investeringsfonden (EIF) 
tillhandahålla direkta och indirekta 

(12) Runtom i unionen behöver många små 
och medelstora företag stöd för att locka 
till sig marknadsfinansiering, särskilt för 
investeringar som medför större risker. Efsi 
bör hjälpa dessa företag att undgå 
kapitalbrist genom att låta EIB och 
Europeiska investeringsfonden (EIF) 
tillhandahålla direkta och indirekta 
kapitaltillskott samt lämna garantier för 
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kapitaltillskott samt lämna garantier för 
högkvalitativ värdepapperisering av lån, 
och andra produkter som beviljas i strävan 
efter att uppnå Efsis mål.

högkvalitativ värdepapperisering av lån, 
och andra produkter som beviljas i strävan 
efter att uppnå Efsis mål.

Or. fr

Ändringsförslag 97
Laura Agea, Tiziana Beghin

Förslag till förordning
Skäl 12

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(12) Runtom i unionen behöver många små 
och medelstora företag, inbegripet 
medelstora börsnoterade företag, stöd för 
att locka till sig marknadsfinansiering, 
särskilt för investeringar som medför större 
risker. Efsi bör hjälpa dessa företag att 
undgå kapitalbrist genom att låta EIB och 
Europeiska investeringsfonden (EIF) 
tillhandahålla direkta och indirekta 
kapitaltillskott samt lämna garantier för 
högkvalitativ värdepapperisering av lån, 
och andra produkter som beviljas i strävan 
efter att uppnå Efsis mål.

(12) Runtom i unionen behöver många 
mikro-, små och medelstora företag, 
inbegripet medelstora börsnoterade företag, 
stöd för att locka till sig 
marknadsfinansiering, särskilt för 
investeringar som medför större risker. Efsi 
ska hjälpa dessa företag att undgå 
kapitalbrist genom att låta EIB och 
Europeiska investeringsfonden (EIF) 
tillhandahålla direkta och indirekta 
kapitaltillskott samt lämna garantier för 
högkvalitativ värdepapperisering av lån, 
och andra produkter som beviljas i strävan 
efter att uppnå Efsis mål.

Or. it

Ändringsförslag 98
Mara Bizzotto

Förslag till förordning
Skäl 13

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(13) Efsi bör inrättas inom EIB för att dra 
nytta av dess erfarenhet och 
dokumenterade framgångar och för att 
Efsis transaktioner ska börja få positiva 

(13) Efsi bör inrättas inom EIB för att dra 
nytta av dess erfarenhet och 
dokumenterade framgångar och för att 
Efsis transaktioner snabbt ska börja få 
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effekter så snart som möjligt. Efsis 
tillhandahållande av finansiering till små 
och medelstora företag och medelstora 
börsnoterade företag bör kanaliseras 
genom Europeiska investeringsfonden 
(EIF) för att man ska kunna dra nytta av 
dess erfarenhet av dessa verksamheter.

positiva effekter för företagen och 
ekonomin. Efsis tillhandahållande av 
finansiering till små och medelstora företag 
och medelstora börsnoterade företag måste
kanaliseras genom Europeiska 
investeringsfonden (EIF) för att man ska 
kunna dra nytta av dess erfarenhet av dessa 
verksamheter.

Or. it

Ändringsförslag 99
Zdzisław Krasnodębski

Förslag till förordning
Skäl 13

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(13) Efsi bör inrättas inom EIB för att dra 
nytta av dess erfarenhet och 
dokumenterade framgångar och för att 
Efsis transaktioner ska börja få positiva 
effekter så snart som möjligt. Efsis 
tillhandahållande av finansiering till små 
och medelstora företag och medelstora 
börsnoterade företag bör kanaliseras 
genom Europeiska investeringsfonden 
(EIF) för att man ska kunna dra nytta av 
dess erfarenhet av dessa verksamheter.

(13) Efsi bör inrättas inom EIB för att dra 
nytta av dess erfarenhet och 
dokumenterade framgångar och för att 
Efsis transaktioner ska börja få positiva 
effekter så snart som möjligt. Eftersom
EIB fått ökat ansvar och 
medlemsstaternas särdrag måste beaktas
bör direktionens personella 
sammansättning breddas. Efsis 
tillhandahållande av finansiering till små 
och medelstora företag och medelstora 
börsnoterade företag bör kanaliseras 
genom Europeiska investeringsfonden 
(EIF) för att man ska kunna dra nytta av 
dess erfarenhet av dessa verksamheter.

Or. pl

Ändringsförslag 100
Thomas Mann

Förslag till förordning
Skäl 13
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(13) Efsi bör inrättas inom EIB för att dra 
nytta av dess erfarenhet och 
dokumenterade framgångar och för att 
Efsis transaktioner ska börja få positiva 
effekter så snart som möjligt. Efsis 
tillhandahållande av finansiering till små 
och medelstora företag och medelstora 
börsnoterade företag bör kanaliseras 
genom Europeiska investeringsfonden 
(EIF) för att man ska kunna dra nytta av 
dess erfarenhet av dessa verksamheter.

(13) Efsi bör inrättas inom EIB för att dra 
nytta av dess erfarenhet och 
dokumenterade framgångar och för att 
Efsis transaktioner ska börja få positiva 
effekter så snart som möjligt. Efsis 
tillhandahållande av finansiering till 
mikroföretag, små och medelstora företag 
och medelstora börsnoterade företag bör 
kanaliseras genom Europeiska 
investeringsfonden (EIF) för att man ska 
kunna dra nytta av dess erfarenhet av dessa 
verksamheter.

Or. de

Ändringsförslag 101
Laura Agea, Tiziana Beghin

Förslag till förordning
Skäl 13

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(13) Efsi bör inrättas inom EIB för att dra 
nytta av dess erfarenhet och 
dokumenterade framgångar och för att 
Efsis transaktioner ska börja få positiva 
effekter så snart som möjligt. Efsis 
tillhandahållande av finansiering till små 
och medelstora företag och medelstora 
börsnoterade företag bör kanaliseras 
genom Europeiska investeringsfonden 
(EIF) för att man ska kunna dra nytta av 
dess erfarenhet av dessa verksamheter.

(13) Efsi bör inrättas inom EIB för att dra 
nytta av dess erfarenhet och 
dokumenterade framgångar och för att 
Efsis transaktioner ska börja få positiva 
effekter så snart som möjligt. Efsis 
tillhandahållande av finansiering till 
mikro-, små och medelstora företag och 
medelstora börsnoterade företag bör 
kanaliseras genom Europeiska 
investeringsfonden (EIF) för att man ska 
kunna dra nytta av dess erfarenhet av dessa 
verksamheter.

Or. it
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Ändringsförslag 102
Jérôme Lavrilleux

Förslag till förordning
Skäl 14

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(14) Efsi bör inrikta sig på projekt som har 
stort värde för samhället och ekonomin. 
Efsi bör särskilt inrikta sig på projekt som 
främjar nya arbetstillfällen, långsiktig 
tillväxt och konkurrenskraft. Efsi bör 
stödja ett brett spektrum av finansiella 
produkter, däribland eget kapital, skulder 
eller garantier, för att på bästa sätt 
tillgodose de enskilda projektens behov. 
Det breda spektrumet av produkter bör 
göra det möjligt för Efsi att anpassa sig till 
marknadens behov samtidigt som man 
uppmuntrar privata investeringar i 
projekten. Efsi bör inte vara ett substitut 
för privat marknadsfinansiering, utan bör i 
stället katalysera privat finansiering genom 
att åtgärda marknadsmisslyckanden på ett 
sätt som garanterar att offentliga medel 
används så effektivt och strategiskt som 
möjligt. Kravet på förenlighet med reglerna 
om statligt stöd bör bidra till en sådan 
effektiv och strategisk användning.

(14) Efsi bör inrikta sig på projekt som har 
stort värde för samhället och ekonomin och 
som har en direkt inverkan på den reala 
ekonomin. Efsi bör särskilt inrikta sig på 
projekt som främjar nya arbetstillfällen, 
långsiktig tillväxt och konkurrenskraft. Efsi 
bör stödja ett brett spektrum av finansiella 
produkter, däribland eget kapital, skulder 
eller garantier, för att på bästa sätt 
tillgodose de enskilda projektens behov. 
Det breda spektrumet av produkter bör 
göra det möjligt för Efsi att anpassa sig till 
marknadens behov samtidigt som man 
uppmuntrar privata investeringar i 
projekten. Efsi bör inte vara ett substitut 
för privat marknadsfinansiering, utan bör i 
stället katalysera privat finansiering genom 
att åtgärda marknadsmisslyckanden på ett 
sätt som garanterar att offentliga medel 
används så effektivt och strategiskt som 
möjligt. Kravet på förenlighet med reglerna 
om statligt stöd bör bidra till en sådan 
effektiv och strategisk användning.

Or. fr

Ändringsförslag 103
Brando Benifei

Förslag till förordning
Skäl 14

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(14) Efsi bör inrikta sig på projekt som har 
stort värde för samhället och ekonomin. 
Efsi bör särskilt inrikta sig på projekt som 
främjar nya arbetstillfällen, långsiktig 

(14) Efsi bör inrikta sig på projekt som har 
stort värde för samhället och ekonomin. 
Efsi bör särskilt inrikta sig på projekt som 
skapar arbetstillfällen av hög kvalitet, 
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tillväxt och konkurrenskraft. Efsi bör 
stödja ett brett spektrum av finansiella 
produkter, däribland eget kapital, skulder 
eller garantier, för att på bästa sätt 
tillgodose de enskilda projektens behov. 
Det breda spektrumet av produkter bör 
göra det möjligt för Efsi att anpassa sig till 
marknadens behov samtidigt som man 
uppmuntrar privata investeringar i 
projekten. Efsi bör inte vara ett substitut 
för privat marknadsfinansiering, utan bör i 
stället katalysera privat finansiering genom 
att åtgärda marknadsmisslyckanden på ett 
sätt som garanterar att offentliga medel 
används så effektivt och strategiskt som 
möjligt. Kravet på förenlighet med reglerna 
om statligt stöd bör bidra till en sådan 
effektiv och strategisk användning.

hållbar långsiktig tillväxt och 
konkurrenskraft. Efsi bör stödja ett brett 
spektrum av finansiella produkter, 
däribland eget kapital, skulder eller 
garantier, för att på bästa sätt tillgodose de 
enskilda projektens behov. Det breda 
spektrumet av produkter bör göra det 
möjligt för Efsi att anpassa sig till 
marknadens behov samtidigt som man 
uppmuntrar privata investeringar i 
projekten. Efsi bör inte vara ett substitut 
för privat marknadsfinansiering, utan bör i 
stället katalysera privat finansiering genom 
att åtgärda marknadsmisslyckanden på ett 
sätt som garanterar att offentliga medel 
används så effektivt och strategiskt som 
möjligt. Kravet på förenlighet med reglerna 
om statligt stöd bör bidra till en sådan 
effektiv och strategisk användning.

Or. en

Ändringsförslag 104
Zdzisław Krasnodębski

Förslag till förordning
Skäl 14

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(14) Efsi bör inrikta sig på projekt som har 
stort värde för samhället och ekonomin. 
Efsi bör särskilt inrikta sig på projekt som 
främjar nya arbetstillfällen, långsiktig 
tillväxt och konkurrenskraft. Efsi bör 
stödja ett brett spektrum av finansiella 
produkter, däribland eget kapital, skulder 
eller garantier, för att på bästa sätt 
tillgodose de enskilda projektens behov. 
Det breda spektrumet av produkter bör 
göra det möjligt för Efsi att anpassa sig till 
marknadens behov samtidigt som man 
uppmuntrar privata investeringar i 
projekten. Efsi bör inte vara ett substitut 
för privat marknadsfinansiering, utan bör i 
stället katalysera privat finansiering genom 

(14) Efsi bör inrikta sig på projekt som har 
stort värde för samhället och ekonomin. 
Efsi bör särskilt inrikta sig på projekt som 
främjar nya högkvalitativa arbetstillfällen, 
långsiktig tillväxt och konkurrenskraft. Efsi 
bör stödja ett brett spektrum av finansiella 
produkter, däribland eget kapital, skulder 
eller garantier, för att på bästa sätt 
tillgodose de enskilda projektens behov. 
Det breda spektrumet av produkter bör 
göra det möjligt för Efsi att anpassa sig till 
marknadens behov samtidigt som man 
uppmuntrar privata investeringar i 
projekten. Efsi bör inte vara ett substitut 
för privat marknadsfinansiering, utan bör i 
stället katalysera privat finansiering genom 
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att åtgärda marknadsmisslyckanden på ett 
sätt som garanterar att offentliga medel 
används så effektivt och strategiskt som 
möjligt. Kravet på förenlighet med reglerna 
om statligt stöd bör bidra till en sådan 
effektiv och strategisk användning.

att åtgärda marknadsmisslyckanden på ett 
sätt som garanterar att offentliga medel 
används så effektivt och strategiskt som 
möjligt. Kravet på förenlighet med reglerna 
om statligt stöd bör bidra till en sådan 
effektiv och strategisk användning.

Or. pl

Ändringsförslag 105
Maria João Rodrigues

Förslag till förordning
Skäl 14

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(14) Efsi bör inrikta sig på projekt som har 
stort värde för samhället och ekonomin. 
Efsi bör särskilt inrikta sig på projekt som
främjar nya arbetstillfällen, långsiktig 
tillväxt och konkurrenskraft. Efsi bör 
stödja ett brett spektrum av finansiella 
produkter, däribland eget kapital, skulder 
eller garantier, för att på bästa sätt 
tillgodose de enskilda projektens behov. 
Det breda spektrumet av produkter bör 
göra det möjligt för Efsi att anpassa sig till 
marknadens behov samtidigt som man 
uppmuntrar privata investeringar i 
projekten. Efsi bör inte vara ett substitut 
för privat marknadsfinansiering, utan bör i 
stället katalysera privat finansiering genom 
att åtgärda marknadsmisslyckanden på ett 
sätt som garanterar att offentliga medel 
används så effektivt och strategiskt som 
möjligt. Kravet på förenlighet med reglerna 
om statligt stöd bör bidra till en sådan 
effektiv och strategisk användning.

(14) Efsi bör inrikta sig på projekt som har 
stort värde för samhället och ekonomin. 
Efsi bör särskilt inrikta sig på projekt som
främjar innovation, färdighetsutveckling, 
nya arbetstillfällen av hög kvalitet, 
långsiktig tillväxt och konkurrenskraft. Efsi 
bör stödja ett brett spektrum av finansiella 
produkter, däribland eget kapital, skulder 
eller garantier, för att på bästa sätt 
tillgodose de enskilda projektens behov. 
Det breda spektrumet av produkter bör 
göra det möjligt för Efsi att anpassa sig till 
marknadens behov samtidigt som man 
uppmuntrar privata investeringar i 
projekten. Efsi bör inte vara ett substitut 
för privat marknadsfinansiering, utan bör i 
stället katalysera privat finansiering genom 
att åtgärda marknadsmisslyckanden på ett 
sätt som garanterar att offentliga medel 
används så effektivt och strategiskt som 
möjligt. Kravet på förenlighet med reglerna 
om statligt stöd bör bidra till en sådan 
effektiv och strategisk användning.

Or. en
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Ändringsförslag 106
Monika Vana, Terry Reintke
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Skäl 14

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(14) Efsi bör inrikta sig på projekt som har 
stort värde för samhället och ekonomin. 
Efsi bör särskilt inrikta sig på projekt som 
främjar nya arbetstillfällen, långsiktig 
tillväxt och konkurrenskraft. Efsi bör 
stödja ett brett spektrum av finansiella 
produkter, däribland eget kapital, skulder 
eller garantier, för att på bästa sätt 
tillgodose de enskilda projektens behov. 
Det breda spektrumet av produkter bör 
göra det möjligt för Efsi att anpassa sig till 
marknadens behov samtidigt som man 
uppmuntrar privata investeringar i 
projekten. Efsi bör inte vara ett substitut 
för privat marknadsfinansiering, utan bör i 
stället katalysera privat finansiering genom 
att åtgärda marknadsmisslyckanden på ett 
sätt som garanterar att offentliga medel 
används så effektivt och strategiskt som 
möjligt. Kravet på förenlighet med reglerna 
om statligt stöd bör bidra till en sådan 
effektiv och strategisk användning.

(14) Efsi bör inrikta sig på projekt som har 
stort europeiskt mervärde. Efsi bör särskilt 
inrikta sig på projekt som främjar nya 
arbetstillfällen av hög kvalitet, långsiktig 
inkluderande tillväxt och konkurrenskraft 
samt social integration. Efsi bör stödja ett 
brett spektrum av finansiella produkter, 
däribland eget kapital, skulder eller 
garantier, för att på bästa sätt tillgodose de 
enskilda projektens behov. Det breda 
spektrumet av produkter bör göra det 
möjligt för Efsi att anpassa sig till 
marknadens behov samtidigt som man 
uppmuntrar privata investeringar i 
projekten. Efsi bör inte vara ett substitut 
för privat marknadsfinansiering, utan bör i 
stället katalysera privat finansiering genom 
att åtgärda marknadsmisslyckanden på ett 
sätt som garanterar att offentliga medel 
används så effektivt och strategiskt som 
möjligt. Kravet på förenlighet med reglerna 
om statligt stöd bör bidra till en sådan 
effektiv och strategisk användning.

Or. en

Ändringsförslag 107
Ivo Vajgl

Förslag till förordning
Skäl 14

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(14) Efsi bör inrikta sig på projekt som har 
stort värde för samhället och ekonomin. 
Efsi bör särskilt inrikta sig på projekt som 

(14) Efsi bör inrikta sig på projekt som har 
stort värde för samhället och ekonomin. 
Efsi bör särskilt inrikta sig på projekt som 



PE551.778v01-00 54/112 AM\1052802SV.doc

SV

främjar nya arbetstillfällen, långsiktig 
tillväxt och konkurrenskraft. Efsi bör 
stödja ett brett spektrum av finansiella 
produkter, däribland eget kapital, skulder 
eller garantier, för att på bästa sätt 
tillgodose de enskilda projektens behov. 
Det breda spektrumet av produkter bör 
göra det möjligt för Efsi att anpassa sig till 
marknadens behov samtidigt som man 
uppmuntrar privata investeringar i 
projekten. Efsi bör inte vara ett substitut 
för privat marknadsfinansiering, utan bör i 
stället katalysera privat finansiering genom 
att åtgärda marknadsmisslyckanden på ett 
sätt som garanterar att offentliga medel 
används så effektivt och strategiskt som 
möjligt. Kravet på förenlighet med reglerna 
om statligt stöd bör bidra till en sådan 
effektiv och strategisk användning.

främjar nya arbetstillfällen med särskild 
inriktning på ungdoms- och 
långtidsarbetslöshet, långsiktig tillväxt och 
konkurrenskraft. Efsi bör stödja ett brett 
spektrum av finansiella produkter, 
däribland eget kapital, skulder eller 
garantier, för att på bästa sätt tillgodose de 
enskilda projektens behov. Det breda 
spektrumet av produkter bör göra det 
möjligt för Efsi att anpassa sig till 
marknadens behov samtidigt som man 
uppmuntrar privata investeringar i 
projekten. Efsi bör inte vara ett substitut 
för privat marknadsfinansiering, utan bör i 
stället katalysera privat finansiering genom 
att åtgärda marknadsmisslyckanden på ett 
sätt som garanterar att offentliga medel 
används så effektivt och strategiskt som 
möjligt. Kravet på förenlighet med reglerna 
om statligt stöd bör bidra till en sådan 
effektiv och strategisk användning.

Or. en

Ändringsförslag 108
Maria João Rodrigues, Sergio Gutiérrez Prieto, Emilian Pavel, Javi López

Förslag till förordning
Skäl 14

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(14) Efsi bör inrikta sig på projekt som har 
stort värde för samhället och ekonomin. 
Efsi bör särskilt inrikta sig på projekt som 
främjar nya arbetstillfällen, långsiktig 
tillväxt och konkurrenskraft. Efsi bör 
stödja ett brett spektrum av finansiella 
produkter, däribland eget kapital, skulder 
eller garantier, för att på bästa sätt 
tillgodose de enskilda projektens behov. 
Det breda spektrumet av produkter bör 
göra det möjligt för Efsi att anpassa sig till 
marknadens behov samtidigt som man 
uppmuntrar privata investeringar i 
projekten. Efsi bör inte vara ett substitut 

(14) Efsi bör inrikta sig på projekt som har 
stort värde för samhället och ekonomin. 
Efsi bör särskilt inrikta sig på projekt som 
främjar nya arbetstillfällen av hög kvalitet, 
långsiktig tillväxt, konkurrenskraft och 
social integration. Efsi bör stödja ett brett 
spektrum av finansiella produkter, 
däribland eget kapital, skulder eller 
garantier, för att på bästa sätt tillgodose de 
enskilda projektens behov. Det breda 
spektrumet av produkter bör göra det 
möjligt för Efsi att anpassa sig till 
marknadens behov samtidigt som man 
uppmuntrar privata investeringar i 
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för privat marknadsfinansiering, utan bör i 
stället katalysera privat finansiering genom 
att åtgärda marknadsmisslyckanden på ett 
sätt som garanterar att offentliga medel 
används så effektivt och strategiskt som 
möjligt. Kravet på förenlighet med reglerna 
om statligt stöd bör bidra till en sådan 
effektiv och strategisk användning.

projekten. Efsi bör inte vara ett substitut 
för privat marknadsfinansiering, utan bör i 
stället katalysera privat finansiering genom 
att åtgärda marknadsmisslyckanden på ett 
sätt som garanterar att offentliga medel 
används så effektivt och strategiskt som 
möjligt. Kravet på förenlighet med reglerna 
om statligt stöd bör bidra till en sådan 
effektiv och strategisk användning.

Or. en

Ändringsförslag 109
Jutta Steinruck, Evelyn Regner

Förslag till förordning
Skäl 14

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(14) Efsi bör inrikta sig på projekt som har 
stort värde för samhället och ekonomin. 
Efsi bör särskilt inrikta sig på projekt som 
främjar nya arbetstillfällen, långsiktig 
tillväxt och konkurrenskraft. Efsi bör 
stödja ett brett spektrum av finansiella 
produkter, däribland eget kapital, skulder 
eller garantier, för att på bästa sätt 
tillgodose de enskilda projektens behov. 
Det breda spektrumet av produkter bör 
göra det möjligt för Efsi att anpassa sig till 
marknadens behov samtidigt som man 
uppmuntrar privata investeringar i 
projekten. Efsi bör inte vara ett substitut 
för privat marknadsfinansiering, utan bör i 
stället katalysera privat finansiering genom 
att åtgärda marknadsmisslyckanden på ett 
sätt som garanterar att offentliga medel 
används så effektivt och strategiskt som 
möjligt. Kravet på förenlighet med reglerna 
om statligt stöd bör bidra till en sådan 
effektiv och strategisk användning.

(14) Efsi bör inrikta sig på projekt som har 
stort värde för samhället och ekonomin. 
Efsi bör särskilt inrikta sig på projekt som 
främjar arbetstillfällen av hög kvalitet, 
långsiktig och hållbar tillväxt och 
konkurrenskraft. Efsi bör stödja ett brett 
spektrum av finansiella produkter, 
däribland eget kapital, skulder eller 
garantier, för att på bästa sätt tillgodose de 
enskilda projektens behov. Det breda 
spektrumet av produkter bör göra det 
möjligt för Efsi att anpassa sig till 
marknadens behov samtidigt som man 
uppmuntrar privata investeringar i 
projekten. Efsi bör inte vara ett substitut 
för privat marknadsfinansiering, utan bör i 
stället katalysera privat finansiering genom 
att åtgärda marknadsmisslyckanden på ett 
sätt som garanterar att offentliga medel 
används så effektivt och strategiskt som 
möjligt. Kravet på förenlighet med reglerna 
om statligt stöd bör bidra till en sådan 
effektiv och strategisk användning.

Or. en
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Ändringsförslag 110
Patrick Le Hyaric

Förslag till förordning
Skäl 14

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(14) Efsi bör inrikta sig på projekt som har 
stort värde för samhället och ekonomin. 
Efsi bör särskilt inrikta sig på projekt som 
främjar nya arbetstillfällen, långsiktig 
tillväxt och konkurrenskraft. Efsi bör 
stödja ett brett spektrum av finansiella 
produkter, däribland eget kapital, skulder 
eller garantier, för att på bästa sätt 
tillgodose de enskilda projektens behov. 
Det breda spektrumet av produkter bör 
göra det möjligt för Efsi att anpassa sig till 
marknadens behov samtidigt som man 
uppmuntrar privata investeringar i 
projekten. Efsi bör inte vara ett substitut 
för privat marknadsfinansiering, utan bör i 
stället katalysera privat finansiering genom 
att åtgärda marknadsmisslyckanden på ett 
sätt som garanterar att offentliga medel 
används så effektivt och strategiskt som 
möjligt. Kravet på förenlighet med reglerna 
om statligt stöd bör bidra till en sådan 
effektiv och strategisk användning.

(14) Efsi bör inrikta sig på projekt som har 
stort värde för samhället och ekonomin. 
Efsi bör särskilt inrikta sig på projekt som 
främjar nya arbetstillfällen av god kvalitet 
och med rättigheter, ett nytt system med 
social trygghet, sysselsättning och 
yrkesutbildning, utbildning, innovation,
forskning samt hållbar och långsiktig 
tillväxt och som syftar till att undanröja 
orättvisor, fattigdom och social 
utestängning, som flera europeiska 
regioner har drabbats av. Efsi bör stödja 
ett brett spektrum av finansiella produkter, 
däribland eget kapital, skulder eller 
garantier, för att på bästa sätt tillgodose de 
enskilda projektens behov. Det breda 
spektrumet av produkter bör göra det
möjligt för Efsi att anpassa sig till 
marknadens behov samtidigt som man 
uppmuntrar privata investeringar i 
projekten. Efsi bör inte vara ett substitut 
för privat marknadsfinansiering, utan bör i 
stället katalysera privat finansiering genom 
att åtgärda marknadsmisslyckanden på ett 
sätt som garanterar att offentliga medel 
används så effektivt och strategiskt som 
möjligt. Efsis finansiering får under inga 
omständigheter gå till investeringar som 
redan planeras av den privata 
sektorn. Kravet på förenlighet med 
reglerna om statligt stöd bör bidra till en 
sådan effektiv och strategisk användning.

Or. fr
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Ändringsförslag 111
Laura Agea, Tiziana Beghin

Förslag till förordning
Skäl 14

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(14) Efsi bör inrikta sig på projekt som har 
stort värde för samhället och ekonomin. 
Efsi bör särskilt inrikta sig på projekt som 
främjar nya arbetstillfällen, långsiktig 
tillväxt och konkurrenskraft. Efsi bör 
stödja ett brett spektrum av finansiella 
produkter, däribland eget kapital, skulder 
eller garantier, för att på bästa sätt 
tillgodose de enskilda projektens behov. 
Det breda spektrumet av produkter bör 
göra det möjligt för Efsi att anpassa sig 
till marknadens behov samtidigt som man 
uppmuntrar privata investeringar i 
projekten. Efsi bör inte vara ett substitut 
för privat marknadsfinansiering, utan bör 
i stället katalysera privat finansiering 
genom att åtgärda 
marknadsmisslyckanden på ett sätt som 
garanterar att offentliga medel används 
så effektivt och strategiskt som möjligt. 
Kravet på förenlighet med reglerna om 
statligt stöd bör bidra till en sådan effektiv 
och strategisk användning.

(14) Efsi ska inrikta sig på projekt som har 
stort värde för samhället och ekonomin. 
Efsi bör särskilt inrikta sig på projekt som 
främjar nya kvalitativa arbetstillfällen, 
långsiktig inkluderande tillväxt, 
konkurrenskraft och social integration.
Efsi bör stödja ett brett spektrum av 
finansiella produkter, däribland eget 
kapital, skulder eller garantier, för att på 
bästa sätt tillgodose de enskilda projektens 
behov.

Or. it

Ändringsförslag 112
Brando Benifei

Förslag till förordning
Skäl 14a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(14a) Efsis inverkan på sysselsättningen 
bör övervakas systematiskt och främjas 
ytterligare, särskilt i syfte att nå varaktiga 
samhällsvinster i form av hållbara 
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arbetstillfällen av hög kvalitet. Detta torde 
även säkerställa att investeringens 
avkastning fördelas rättvist mellan 
investerare och arbetstagare. I den 
gemensamma sysselsättningsrapport som 
åtföljer kommissionens meddelande om 
den årliga tillväxtöversikten bör 
kommissionen därför göra en ingående 
bedömning av hur investeringar 
finansierade av Efsi direkt inverkar på 
skapandet av nya arbetstillfällen samt en 
analys av vilka spridningseffekter sådana 
investeringar får på sysselsättningen i 
Europa.

Or. en

Ändringsförslag 113
Maria João Rodrigues, Sergio Gutiérrez Prieto, Emilian Pavel, Javi López

Förslag till förordning
Skäl 14a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(14a) Efsis inverkan på sysselsättning, 
utbildning och fattigdomsminskning bör 
övervakas systematiskt och främjas 
ytterligare, särskilt i syfte att nå varaktiga 
samhällsvinster i form av hållbara 
arbetstillfällen av hög kvalitet samt social 
integration. Detta torde även säkerställa 
att investeringens avkastning fördelas 
rättvist mellan investerare och 
arbetstagare.

Or. en

Ändringsförslag 114
Monika Vana, Terry Reintke
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Skäl 14a (nytt)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(14a) Efsis inverkan på sysselsättning, 
utbildning och fattigdomsminskning bör 
övervakas systematiskt och främjas 
ytterligare, särskilt i syfte att nå varaktiga 
samhällsvinster i form av hållbara 
arbetstillfällen av hög kvalitet samt social 
integration. Detta torde även säkerställa 
att investeringens avkastning fördelas 
rättvist mellan investerare och 
arbetstagare.

Or. en

Ändringsförslag 115
Monika Vana, Terry Reintke
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Skäl 14a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(14a) Vid valet av investeringsprojekt bör 
Efsi kontrollera om de arbetstillfällen som 
ingår i dessa investeringsprojekt, eller 
som skapas av dessa, ger en lön som går 
att leva på.

Or. de

Ändringsförslag 116
Danuta Jazłowiecka

Förslag till förordning
Skäl 14a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(14a) Efsis inverkan på sysselsättningen 
bör övervakas systematiskt och främjas 
ytterligare, särskilt i syfte att nå varaktiga 
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samhällsvinster i form av hållbara 
arbetstillfällen av hög kvalitet, vilket 
innebär att Efsi gynnar såväl investerare 
som arbetstagare.

Or. en

Ändringsförslag 117
Ulrike Trebesius

Förslag till förordning
Skäl 14a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(14a) Efsis inverkan på sysselsättningen 
bör övervakas systematiskt, särskilt i syfte 
att fastställa påtagliga samhällsvinster i 
form av hållbara arbetstillfällen.

Or. en

Ändringsförslag 118
Maria João Rodrigues

Förslag till förordning
Skäl 14b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(14b) Efsi bör även inriktas på sociala 
investeringar, särskilt i humankapital, 
sociala tjänster och infrastrukturer, 
eftersom de driver den ekonomiska 
konkurrenskraften, den sociala 
integrationen samt jämställdheten framåt. 
Om de sociala investeringarna inte stärks 
kommer den industriella och ekonomiska 
utvecklingen att hållas tillbaka och 
Europas framtida välstånd och 
konkurrenskraft skadas.

Or. en
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Ändringsförslag 119
Mara Bizzotto

Förslag till förordning
Skäl 15

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(15) Efsi bör inriktas på projekt med en 
högre risk-/avkastningsprofil än befintliga 
EIB- och unionsinstrument för att sörja för 
additionalitet i förhållande till befintliga 
transaktioner. Efsi bör finansiera projekt i 
hela unionen, bland annat i de länder som 
drabbats hårdast av den finansiella krisen. 
Efsi bör endast användas när finansiering 
inte finns tillgänglig från andra källor på 
rimliga villkor.

(15) Efsi bör inriktas på projekt med en 
högre risk-/avkastningsprofil än befintliga 
EIB- och unionsinstrument för att sörja för 
additionalitet i förhållande till befintliga 
transaktioner. Efsi bör finansiera projekt i 
hela unionen och framförallt stödja de 
länder inom euroområdet, som drabbats 
hårdast av den finansiella krisen. 

Or. it

Ändringsförslag 120
Csaba Sógor

Förslag till förordning
Skäl 15

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(15) Efsi bör inriktas på projekt med en 
högre risk-/avkastningsprofil än befintliga 
EIB- och unionsinstrument för att sörja för 
additionalitet i förhållande till befintliga 
transaktioner. Efsi bör finansiera projekt i 
hela unionen, bland annat i de länder som 
drabbats hårdast av den finansiella krisen. 
Efsi bör endast användas när finansiering 
inte finns tillgänglig från andra källor på 
rimliga villkor.

(15) Efsi bör komplettera EU:s andra 
befintliga finansiella instrument, men 
inriktas på projekt med en högre 
risk-/avkastningsprofil än befintliga 
EIB- och unionsinstrument för att sörja för 
additionalitet i förhållande till befintliga 
transaktioner. Efsi bör finansiera projekt i 
hela unionen, bland annat i de länder som 
drabbats hårdast av den finansiella krisen. 
Efsi bör endast användas när finansiering 
inte finns tillgänglig från andra källor på 
rimliga villkor.

Or. en
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Ändringsförslag 121
Jérôme Lavrilleux

Förslag till förordning
Skäl 15

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(15) Efsi bör inriktas på projekt med en 
högre risk-/avkastningsprofil än befintliga 
EIB- och unionsinstrument för att sörja för 
additionalitet i förhållande till befintliga 
transaktioner. Efsi bör finansiera projekt i 
hela unionen, bland annat i de länder som 
drabbats hårdast av den finansiella krisen. 
Efsi bör endast användas när finansiering 
inte finns tillgänglig från andra källor på 
rimliga villkor.

(15) Efsi bör inriktas på projekt med en 
högre risk-/avkastningsprofil än befintliga 
EIB- och unionsinstrument för att sörja för 
additionalitet i förhållande till befintliga 
transaktioner. Efsi bör finansiera projekt i 
hela unionen, bland annat i de länder som 
drabbats hårdast av den finansiella krisen, 
regioner som drabbats av 
avindustrialisering och territorier som har 
de lägsta sociala indikatorerna. Efsi bör 
endast användas när finansiering inte finns 
tillgänglig från andra källor på rimliga 
villkor.

Or. fr

Ändringsförslag 122
Enrique Calvet Chambon

Förslag till förordning
Skäl 15

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(15) Efsi bör inriktas på projekt med en 
högre risk-/avkastningsprofil än befintliga 
EIB- och unionsinstrument för att sörja för 
additionalitet i förhållande till befintliga 
transaktioner. Efsi bör finansiera projekt i 
hela unionen, bland annat i de länder som 
drabbats hårdast av den finansiella krisen. 
Efsi bör endast användas när finansiering 
inte finns tillgänglig från andra källor på 
rimliga villkor.

(15) Efsi bör inriktas på projekt med en 
högre risk-/avkastningsprofil än befintliga 
EIB- och unionsinstrument för att sörja för 
additionalitet i förhållande till befintliga 
transaktioner. Efsi bör finansiera projekt i 
hela unionen, bland annat i de länder som
drabbats hårdast av den finansiella krisen, 
och fördubbla ansträngningarna i de 
områden av EU som är drabbade av hög 
arbetslöshet. Efsi bör endast användas när 
finansiering inte finns tillgänglig från andra 
källor på rimliga villkor.
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Or. es

Motivering

Eftersom skapandet av arbetstillfällen ska vara en av Efsis prioriteringar är det lämpligt att 
Efsi vid finansiering av projekt, gör en bedömning av situationen i de områden av EU som är 
drabbade av hög arbetslöshet. En förbättring av sysselsättingssiffrorna i medlemsstaterna 
skulle få en mycket positiv effekt på unionens ekonomi.

Ändringsförslag 123
Brando Benifei

Förslag till förordning
Skäl 15

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(15) Efsi bör inriktas på projekt med en 
högre risk-/avkastningsprofil än befintliga 
EIB- och unionsinstrument för att sörja för 
additionalitet i förhållande till befintliga 
transaktioner. Efsi bör finansiera projekt i 
hela unionen, bland annat i de länder som 
drabbats hårdast av den finansiella krisen. 
Efsi bör endast användas när finansiering 
inte finns tillgänglig från andra källor på 
rimliga villkor.

(15) Efsi bör inriktas på projekt med en 
högre risk-/avkastningsprofil än befintliga 
EIB- och unionsinstrument för att sörja för 
additionalitet i förhållande till befintliga 
transaktioner. Efsi bör finansiera projekt i 
hela unionen, särskilt i de länder som 
drabbats hårdast av den ekonomiska och
finansiella krisen, även med tanke på att 
deras högre investeringsrisker innebär att 
de skulle kunna ge investerarna en högre 
ekonomisk avkastning samtidigt som de 
maximerar de positiva 
spridningseffekterna för samhället i dessa 
länder. Efsi bör endast användas när 
finansiering inte finns tillgänglig från andra 
källor på rimliga villkor.

Or. en

Ändringsförslag 124
Maria João Rodrigues

Förslag till förordning
Skäl 15
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(15) Efsi bör inriktas på projekt med en 
högre risk-/avkastningsprofil än befintliga 
EIB- och unionsinstrument för att sörja för 
additionalitet i förhållande till befintliga 
transaktioner. Efsi bör finansiera projekt i 
hela unionen, bland annat i de länder som 
drabbats hårdast av den finansiella krisen. 
Efsi bör endast användas när finansiering 
inte finns tillgänglig från andra källor på 
rimliga villkor.

(15) Efsi bör inriktas på projekt med en 
högre risk-/avkastningsprofil än befintliga 
EIB- och unionsinstrument för att sörja för 
additionalitet i förhållande till befintliga 
transaktioner. Efsi bör finansiera projekt i 
hela unionen, särskilt i de länder som 
drabbats hårdast av den finansiella krisen. 
Efsi bör endast användas när finansiering 
inte finns tillgänglig från andra källor på 
rimliga villkor. Fonden bör framför allt 
sträva efter att främja finansiering av 
lönsamma projekt som har stark potential 
att skapa nya arbetstillfällen eller andra 
socioekonomiska fördelar i syfte att göra 
dem attraktivare för kommersiella 
investerare.

Or. en

Ändringsförslag 125
Monika Vana, Terry Reintke
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Skäl 15

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(15) Efsi bör inriktas på projekt med en 
högre risk-/avkastningsprofil än befintliga 
EIB- och unionsinstrument för att sörja för 
additionalitet i förhållande till befintliga 
transaktioner. Efsi bör finansiera projekt i 
hela unionen, bland annat i de länder som 
drabbats hårdast av den finansiella 
krisen. Efsi bör endast användas när 
finansiering inte finns tillgänglig från andra 
källor på rimliga villkor.

(15) Som ett led i arbetet för att 
säkerställa additionalitet bör Efsi inriktas 
på projekt där det är svårare att få privat
finansiering än med befintliga EIB- och 
unionsinstrument. Efsi bör finansiera 
projekt i hela unionen, framför allt i länder 
med hög arbetslöshet eller fattigdom. Efsi 
bör endast användas när finansiering inte 
finns tillgänglig från andra källor på 
rimliga villkor.

Or. en
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Ändringsförslag 126
Thomas Mann

Förslag till förordning
Skäl 15

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(15) Efsi bör inriktas på projekt med en 
högre risk-/avkastningsprofil än befintliga 
EIB- och unionsinstrument för att sörja för 
additionalitet i förhållande till befintliga 
transaktioner. Efsi bör finansiera projekt i 
hela unionen, bland annat i de länder som 
drabbats hårdast av den finansiella krisen. 
Efsi bör endast användas när finansiering 
inte finns tillgänglig från andra källor på 
rimliga villkor.

(15) Efsi bör inriktas på projekt med 
mycket hög potential när det gäller att 
skapa högkvalitativa arbetstillfällen samt 
på projekt med en högre risk-
/avkastningsprofil än befintliga EIB- och 
unionsinstrument för att sörja för 
additionalitet i förhållande till befintliga 
transaktioner. Efsi bör finansiera projekt i 
hela unionen, bland annat i de länder som 
drabbats hårdast av den finansiella krisen. 
Efsi bör endast användas när finansiering 
inte finns tillgänglig från andra källor på 
rimliga villkor.

Or. de

Ändringsförslag 127
Zdzisław Krasnodębski

Förslag till förordning
Skäl 15

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(15) Efsi bör inriktas på projekt med en 
högre risk-/avkastningsprofil än befintliga 
EIB- och unionsinstrument för att sörja för 
additionalitet i förhållande till befintliga 
transaktioner. Efsi bör finansiera projekt i 
hela unionen, bland annat i de länder som 
drabbats hårdast av den finansiella krisen. 
Efsi bör endast användas när finansiering 
inte finns tillgänglig från andra källor på 
rimliga villkor.

(15) Efsi bör inriktas på projekt med en 
högre riskprofil än befintliga EIB- och 
unionsinstrument. Sådana projekt ger 
avkastning i ett längre perspektiv och är 
väsentliga för en sammanhållen 
samhällsekonomisk utveckling i 
medlemsstaterna inom ramen för 
Europeiska unionen. Efsi bör finansiera 
projekt i hela unionen, med särskild 
uppmärksamhet mot de länder som 
drabbats särskilt av arbetslöshet och vars 
samhällsekonomiska utveckling ligger på 
en lägre nivå än den genomsnittliga i EU. 
Efsi bör endast användas när finansiering 
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inte finns tillgänglig från andra källor på 
rimliga villkor.

Or. pl

Ändringsförslag 128
Paloma López Bermejo

Förslag till förordning
Skäl 15

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(15) Efsi bör inriktas på projekt med en 
högre risk-/avkastningsprofil än befintliga 
EIB- och unionsinstrument för att sörja för 
additionalitet i förhållande till befintliga 
transaktioner. Efsi bör finansiera projekt i 
hela unionen, bland annat i de länder som 
drabbats hårdast av den finansiella krisen. 
Efsi bör endast användas när finansiering 
inte finns tillgänglig från andra källor på 
rimliga villkor.

(15) Efsi bör inriktas på projekt med en 
högre risk-/avkastningsprofil än befintliga 
EIB- och unionsinstrument för att sörja för 
additionalitet i förhållande till befintliga 
transaktioner. Efsi bör finansiera projekt i 
hela unionen, särskilt i de länder som 
drabbats hårdast av den finansiella krisen. 
Efsi bör endast användas när finansiering 
inte finns tillgänglig från andra källor på 
rimliga villkor.

Or. en

Ändringsförslag 129
Laura Agea, Tiziana Beghin

Förslag till förordning
Skäl 15

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(15) Efsi bör inriktas på projekt med en 
högre risk-/avkastningsprofil än befintliga 
EIB- och unionsinstrument för att sörja för 
additionalitet i förhållande till befintliga 
transaktioner. Efsi bör finansiera projekt i 
hela unionen, bland annat i de länder som 
drabbats hårdast av den finansiella krisen. 
Efsi bör endast användas när finansiering 
inte finns tillgänglig från andra källor på 
rimliga villkor.

(15) Efsi bör inriktas på projekt med en 
högre risk-/avkastningsprofil än befintliga 
EIB- och unionsinstrument för att sörja för 
additionalitet i förhållande till befintliga 
transaktioner. Efsi bör finansiera projekt i 
hela unionen, framför allt i de länder som 
drabbats hårdast av den finansiella krisen. 
Efsi bör endast användas när finansiering 
inte finns tillgänglig från andra källor på 
förmånliga villkor.
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csOr. it

Ändringsförslag 130
Mara Bizzotto

Förslag till förordning
Skäl 16

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(16) Efsi bör inriktas på investeringar som 
förväntas vara ekonomiskt och tekniskt 
bärkraftiga, vilket kan medföra en lämplig 
grad av risk, samtidigt som de särskilda 
kraven för Efsi-finansiering är fortsatt 
uppfyllda.

(Berör inte den svenska versionen.)

Or. it

Ändringsförslag 131
Csaba Sógor

Förslag till förordning
Skäl 16

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(16) Efsi bör inriktas på investeringar som 
förväntas vara ekonomiskt och tekniskt 
bärkraftiga, vilket kan medföra en lämplig 
grad av risk, samtidigt som de särskilda 
kraven för Efsi-finansiering är fortsatt 
uppfyllda.

(16) Efsi bör inriktas på investeringar som 
förväntas vara ekonomiskt och tekniskt 
bärkraftiga efter Efsis stöd och som kan 
medföra en lämplig grad av risk, samtidigt 
som de särskilda kraven för Efsi-
finansiering är fortsatt uppfyllda.

Or. en

Ändringsförslag 132
Terry Reintke, Monika Vana
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Skäl 16
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(16) Efsi bör inriktas på investeringar som 
förväntas vara ekonomiskt och tekniskt 
bärkraftiga, vilket kan medföra en lämplig 
grad av risk, samtidigt som de särskilda 
kraven för Efsi-finansiering är fortsatt 
uppfyllda.

(16) Efsi bör inriktas på investeringar som 
förväntas vara socialt, ekonomiskt och 
tekniskt bärkraftiga samt skapa ett 
mervärde, vilket kan medföra en lämplig 
grad av risk, samtidigt som de särskilda 
kraven för Efsi-finansiering är fortsatt 
uppfyllda. Det är därför nödvändigt att 
fastställa tydliga principer, kriterier och 
villkor för Efsis stöd.

Or. en

Ändringsförslag 133
Thomas Mann

Förslag till förordning
Skäl 16

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(16) Efsi bör inriktas på investeringar som 
förväntas vara ekonomiskt och tekniskt 
bärkraftiga, vilket kan medföra en lämplig 
grad av risk, samtidigt som de särskilda 
kraven för Efsi-finansiering är fortsatt 
uppfyllda.

(16) Efsi bör inriktas på investeringar som 
förväntas vara ekonomiskt, 
sysselsättningspolitiskt och tekniskt 
bärkraftiga, vilket kan medföra en lämplig 
grad av risk, samtidigt som de särskilda 
kraven för Efsi-finansiering är fortsatt 
uppfyllda.

Or. de

Ändringsförslag 134
Jutta Steinruck, Evelyn Regner

Förslag till förordning
Skäl 16

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(16) Efsi bör inriktas på investeringar som 
förväntas vara ekonomiskt och tekniskt 
bärkraftiga, vilket kan medföra en lämplig 

(16) Efsi bör inriktas på investeringar som 
förväntas vara ekonomiskt och tekniskt 
bärkraftiga och som är i linje med EU:s 
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grad av risk, samtidigt som de särskilda 
kraven för Efsi-finansiering är fortsatt 
uppfyllda.

socialpolitiska prioriteringar, framför allt 
att minska socialt utanförskap och 
fattigdom, vilket kan medföra en lämplig 
grad av risk, samtidigt som de särskilda 
kraven för Efsi-finansiering är fortsatt 
uppfyllda.

Or. en

Ändringsförslag 135
Enrique Calvet Chambon, Marian Harkin, Ulla Tørnæs

Förslag till förordning
Skäl 16

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(16) Efsi bör inriktas på investeringar som 
förväntas vara ekonomiskt och tekniskt 
bärkraftiga, vilket kan medföra en lämplig
grad av risk, samtidigt som de särskilda 
kraven för Efsi-finansiering är fortsatt 
uppfyllda.

(16) Efsi bör inriktas på investeringar som 
förväntas vara ekonomiskt och tekniskt 
bärkraftiga och med en betydande 
potential för att skapa arbetstillfällen. 
Den grad av risk som dessa investeringar 
kan innebära ska vara den lämpliga för 
att uppnå målen i fonden, särskilt när det 
gäller skapande av arbetstillfällen,
samtidigt som de särskilda kraven för 
Efsi-finansiering är fortsatt uppfyllda.

Or. es

Motivering

Investeringarna bör, förutom att vara genomförbara, ha en betydande potential för att skapa 
arbetstillfällen. Att kvalificera investeringarnas grad av risk som lämplig är mycket vagt, det 
är lämpligare att knyta den till de mål som Efsi bör uppnå, framför allt när det gäller 
skapandet av arbetstillfällen.

Ändringsförslag 136
Laura Agea, Tiziana Beghin

Förslag till förordning
Skäl 16
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(16) Efsi bör inriktas på investeringar som 
förväntas vara ekonomiskt och tekniskt 
bärkraftiga, vilket kan medföra en lämplig 
grad av risk, samtidigt som de särskilda 
kraven för Efsi-finansiering är fortsatt 
uppfyllda.

(16) Efsi bör inriktas på investeringar som 
förväntas vara ekonomiskt, socialt,
miljömässigt och tekniskt bärkraftiga, 
vilket även kan medföra en hög grad av 
risk, samtidigt som de särskilda kraven för 
Efsi-finansiering är fortsatt uppfyllda.

Or. it

Ändringsförslag 137
Maria João Rodrigues

Förslag till förordning
Skäl 16a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(16a) Vid bedömningen av projekt bör 
Efsi ta vederbörlig hänsyn till 
arbetsmarknadsläget i EU:s olika 
medlemsstater och regioner samt väga in 
de potentiella möjligheterna att öka 
sysselsättningen.

Or. en

Ändringsförslag 138
Enrique Calvet Chambon, Marian Harkin

Förslag till förordning
Skäl 16a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(16a) Efsis styrelse ska besluta om 
investeringsstrategier för de projekt som 
kan få stöd och deras riskprofil. Eftersom 
urvalen av projekt beror på denna strategi 
är det lämpligt att låta Europaparlamentet 
delta i utformningen av kriterierna.
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Or. es

Motivering

Styrelsen har en grundläggande uppgift i Efsi, nämligen att besluta om investeringspolitiken 
och därmed urvalskriterierna för projekten. Det är nödvändigt att Europaparlamentet deltar i 
utformningen av dessa.

Ändringsförslag 139
Ulrike Trebesius

Förslag till förordning
Skäl 16a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(16a) Huvudprincipen för Efsi bör vara 
resultatbaserad och inte enbart inriktas på 
de ingående beståndsdelarna. Efsis 
framgång bör mätas utifrån faktisk 
tillväxt, nya arbetstillfällen och 
stimulansen av medlemsstaternas 
ekonomier.

Or. en

Ändringsförslag 140
Sergio Gutiérrez Prieto, Javi López

Förslag till förordning
Skäl 16a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(16a) Esfi måste vara inriktat på att skapa 
nya investeringar inom de områden där 
investerarnas intresse är begränsat, och 
inte att ersätta investeringar som skulle 
ha gjorts på andra platser 
(undanträngningseffekten) eller att 
prioritera investeringar med hög 
lönsamhet som skulle ha genomförts i 
vilket fall som helst (dödviktseffekten). 
Man bör främja sociala investeringar som 
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inte bara skapar ekonomisk lönsamhet, 
utan även positiva sociala effekter såsom 
investeringar i humankapital eller 
investeringar med stor effekt för 
sysselsättningsskapande eller minskning 
av fattigdomen.

Or. es

Ändringsförslag 141
Jutta Steinruck

Förslag till förordning
Skäl 17

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(17) En investeringskommitté bör fatta 
beslut om användningen av Efsis stöd till 
infrastruktur och stora projekt utförda av 
medelstora börsnoterade företag. 
Investeringskommittén bör bestå av 
oberoende experter med kunskap om och 
erfarenhet av investeringsprojekt. 
Investeringskommittén bör svara inför 
Efsis styrelse, som bör övervaka att Efsis 
mål uppnås. För att på ett effektivt sätt dra 
nytta av EIF:s erfarenhet bör Efsi stödja 
finansiering till EIF så att EIF kan 
genomföra enskilda projekt som avser små 
och medelstora företag och medelstora 
börsnoterade företag.

(17) En investeringskommitté bör fatta 
beslut om användningen av Efsis stöd till 
infrastruktur och stora projekt utförda av 
medelstora börsnoterade företag. 
Investeringskommittén bör bestå av 
oberoende experter med kunskap om och 
erfarenhet av investeringsprojekt. Minst en 
av kommittéledamöterna måste vara 
specialist på social- och 
arbetsmarknadspolitik och därför ansvara 
för att bedöma de inlämnade projektens 
sociala effekter. Investeringskommittén 
bör svara inför Efsis styrelse, som bör 
övervaka att Efsis mål uppnås. För att på 
ett effektivt sätt dra nytta av EIF:s 
erfarenhet bör Efsi stödja finansiering till 
EIF så att EIF kan genomföra enskilda 
projekt som avser små och medelstora 
företag och medelstora börsnoterade 
företag.

Or. en
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Ändringsförslag 142
Brando Benifei

Förslag till förordning
Skäl 17

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(17) En investeringskommitté bör fatta 
beslut om användningen av Efsis stöd till 
infrastruktur och stora projekt utförda av 
medelstora börsnoterade företag. 
Investeringskommittén bör bestå av 
oberoende experter med kunskap om och 
erfarenhet av investeringsprojekt. 
Investeringskommittén bör svara inför 
Efsis styrelse, som bör övervaka att Efsis 
mål uppnås. För att på ett effektivt sätt dra 
nytta av EIF:s erfarenhet bör Efsi stödja 
finansiering till EIF så att EIF kan 
genomföra enskilda projekt som avser små 
och medelstora företag och medelstora 
börsnoterade företag.

(17) En investeringskommitté bör fatta 
beslut om användningen av Efsis stöd till 
infrastruktur och stora projekt utförda av 
medelstora börsnoterade företag. 
Investeringskommittén bör bestå av 
oberoende experter med kunskap om och 
erfarenhet av investeringsprojekt och 
makroekonomi. Investeringskommittén 
bör svara inför Efsis styrelse, som bör 
övervaka att Efsis mål uppnås. För att på 
ett effektivt sätt dra nytta av EIF:s 
erfarenhet bör Efsi stödja finansiering till 
EIF så att EIF kan genomföra enskilda 
projekt som avser små och medelstora 
företag och medelstora börsnoterade 
företag.

Or. en

Ändringsförslag 143
Zdzisław Krasnodębski

Förslag till förordning
Skäl 17

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(17) En investeringskommitté bör fatta 
beslut om användningen av Efsis stöd till 
infrastruktur och stora projekt utförda av 
medelstora börsnoterade företag. 
Investeringskommittén bör bestå av 
oberoende experter med kunskap om och 
erfarenhet av investeringsprojekt. 
Investeringskommittén bör svara inför 
Efsis styrelse, som bör övervaka att Efsis 
mål uppnås. För att på ett effektivt sätt dra 
nytta av EIF:s erfarenhet bör Efsi stödja 

(17) En investeringskommitté bör fatta 
beslut om användningen av Efsis stöd till 
infrastruktur och stora projekt utförda av 
medelstora börsnoterade företag. 
Investeringskommittén bör bestå av 
experter med kunskap om och erfarenhet 
av investeringsprojekt och med kännedom 
om särdrag i medlemsstaterna, i 
synnerhet i dem som drabbats av krisen. 
Investeringskommittén bör svara inför 
Efsis styrelse och Europaparlamentet, 
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finansiering till EIF så att EIF kan 
genomföra enskilda projekt som avser små 
och medelstora företag och medelstora 
börsnoterade företag.

vilka bör övervaka att Efsis mål uppnås. 
Investeringskommitténs arbete bör 
övervakas av Europaparlamentet. För att 
på ett effektivt sätt dra nytta av EIF:s 
erfarenhet bör Efsi stödja finansiering till 
EIF så att EIF kan genomföra enskilda 
projekt som avser små och medelstora 
företag och medelstora börsnoterade 
företag.

Or. pl

Ändringsförslag 144
Patrick Le Hyaric

Förslag till förordning
Skäl 17

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(17) En investeringskommitté bör fatta 
beslut om användningen av Efsis stöd till 
infrastruktur och stora projekt utförda av 
medelstora börsnoterade företag. 
Investeringskommittén bör bestå av 
oberoende experter med kunskap om och 
erfarenhet av investeringsprojekt. 
Investeringskommittén bör svara inför 
Efsis styrelse, som bör övervaka att Efsis 
mål uppnås. För att på ett effektivt sätt dra 
nytta av EIF:s erfarenhet bör Efsi stödja 
finansiering till EIF så att EIF kan 
genomföra enskilda projekt som avser små 
och medelstora företag och medelstora 
börsnoterade företag.

(17) En investeringskommitté bör fatta 
beslut om användningen av Efsis stöd till 
infrastruktur och stora projekt utförda av 
medelstora börsnoterade företag. 
Investeringskommittén bör bestå av 
oberoende experter med kunskap om och 
erfarenhet av investeringsprojekt men 
också erfarenhet av sociala 
frågor. Investeringskommittén bör svara 
inför Efsis styrelse, som bör övervaka att 
Efsis mål uppnås. För att på ett effektivt 
sätt dra nytta av EIF:s erfarenhet bör Efsi 
stödja finansiering till EIF så att EIF kan 
genomföra enskilda projekt som avser små 
och medelstora företag.

Or. fr

Ändringsförslag 145
Maria João Rodrigues

Förslag till förordning
Skäl 17
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(17) En investeringskommitté bör fatta 
beslut om användningen av Efsis stöd till 
infrastruktur och stora projekt utförda av 
medelstora börsnoterade företag. 
Investeringskommittén bör bestå av 
oberoende experter med kunskap om och 
erfarenhet av investeringsprojekt. 
Investeringskommittén bör svara inför 
Efsis styrelse, som bör övervaka att Efsis 
mål uppnås. För att på ett effektivt sätt dra 
nytta av EIF:s erfarenhet bör Efsi stödja 
finansiering till EIF så att EIF kan 
genomföra enskilda projekt som avser små 
och medelstora företag och medelstora 
börsnoterade företag.

(17) En investeringskommitté bör fatta 
beslut om användningen av Efsis stöd till 
infrastruktur och stora projekt utförda av 
medelstora börsnoterade företag. 
Investeringskommittén bör bestå av 
oberoende experter med kunskap om och 
erfarenhet av investeringsprojekt. 
Investeringskommittén bör svara inför 
Efsis styrelse, som bör övervaka att Efsis 
mål uppnås. Dessa båda organ bör också 
på respektive nivå stödja utvecklingen av 
investeringsplattformar. För att på ett 
effektivt sätt dra nytta av EIF:s erfarenhet 
bör Efsi stödja finansiering till EIF så att 
EIF kan genomföra enskilda projekt som 
avser små och medelstora företag och 
medelstora börsnoterade företag.

Or. en

Ändringsförslag 146
Monika Vana, Terry Reintke
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Skäl 17

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(17) En investeringskommitté bör fatta 
beslut om användningen av Efsis stöd till 
infrastruktur och stora projekt utförda av 
medelstora börsnoterade företag. 
Investeringskommittén bör bestå av 
oberoende experter med kunskap om och 
erfarenhet av investeringsprojekt. 
Investeringskommittén bör svara inför 
Efsis styrelse, som bör övervaka att Efsis 
mål uppnås. För att på ett effektivt sätt dra 
nytta av EIF:s erfarenhet bör Efsi stödja 
finansiering till EIF så att EIF kan 
genomföra enskilda projekt som avser små 
och medelstora företag och medelstora 

(17) En investeringskommitté bör fatta alla
beslut om användningen av Efsis stöd. 
Investeringskommittén bör bestå av 
oberoende experter med kunskap om och 
erfarenhet av investeringsprojekt med 
beprövad erfarenhet av ett av 
Europa 2020-strategins fem överordnade 
mål. Investeringskommittén bör upprätta 
ett partnerskap med behöriga nationella, 
regionala och lokala myndigheter, 
näringslivets och arbetsmarknadens 
organisationer samt relevanta organ som 
företräder det civila samhället. Syftet med 
ett sådant partnerskap ska vara att 
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börsnoterade företag. säkerställa efterlevnaden av 
subsidiaritets- och 
proportionalitetsprincipen samt att 
säkerställa att aktörerna är delaktiga i 
den planerade verksamheten. 
Investeringskommittén bör svara inför 
Efsis styrelse, som bör övervaka att Efsis 
mål uppnås. För att på ett effektivt sätt dra 
nytta av EIF:s erfarenhet bör Efsi stödja 
finansiering till EIF så att EIF kan 
genomföra enskilda projekt som avser små 
och medelstora företag och medelstora 
börsnoterade företag.

Or. en

Ändringsförslag 147
Thomas Mann

Förslag till förordning
Skäl 17

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(17) En investeringskommitté bör fatta 
beslut om användningen av Efsis stöd till 
infrastruktur och stora projekt utförda av 
medelstora börsnoterade företag. 
Investeringskommittén bör bestå av 
oberoende experter med kunskap om och 
erfarenhet av investeringsprojekt. 
Investeringskommittén bör svara inför 
Efsis styrelse, som bör övervaka att Efsis 
mål uppnås. För att på ett effektivt sätt dra 
nytta av EIF:s erfarenhet bör Efsi stödja 
finansiering till EIF så att EIF kan 
genomföra enskilda projekt som avser små 
och medelstora företag och medelstora 
börsnoterade företag.

(17) En investeringskommitté bör fatta 
beslut om användningen av Efsis stöd till 
infrastruktur och stora projekt utförda av 
medelstora börsnoterade företag. 
Investeringskommittén bör bestå av 
oberoende experter med kunskap om och 
erfarenhet av investeringsprojekt. 
Investeringskommittén bör även företräda 
arbetsmarknadens parter och medelstora 
företag. Investeringskommittén bör svara 
inför Efsis styrelse, som bör övervaka att 
Efsis mål uppnås. För att på ett effektivt 
sätt dra nytta av EIF:s erfarenhet bör Efsi 
stödja finansiering till EIF så att EIF kan 
genomföra enskilda projekt som avser små 
och medelstora företag och medelstora 
börsnoterade företag.

Or. de
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Ändringsförslag 148
Enrique Calvet Chambon, Marian Harkin, Ulla Tørnæs, Ivo Vajgl

Förslag till förordning
Skäl 17

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(17) En investeringskommitté bör fatta 
beslut om användningen av Efsis stöd till 
infrastruktur och stora projekt utförda av 
medelstora börsnoterade företag. 
Investeringskommittén bör bestå av 
oberoende experter med kunskap om och 
erfarenhet av investeringsprojekt. 
Investeringskommittén bör svara inför 
Efsis styrelse, som bör övervaka att Efsis 
mål uppnås. För att på ett effektivt sätt dra 
nytta av EIF:s erfarenhet bör Efsi stödja 
finansiering till EIF så att EIF kan 
genomföra enskilda projekt som avser små 
och medelstora företag och medelstora 
börsnoterade företag.

(17) En investeringskommitté bör fatta 
beslut om användningen av Efsis stöd till 
infrastruktur och stora projekt utförda av 
medelstora börsnoterade företag. 
Investeringskommittén bör bestå av 
oberoende experter som kan fastställa 
vilka projekt som har störst potential att
lösa de stora socioekonomiska problemen 
i EU och har kunskap om och erfarenhet 
av investeringsprojekt. 
Investeringskommittén bör svara inför 
Efsis styrelse, som bör övervaka att Efsis 
mål uppnås. För att på ett effektivt sätt dra 
nytta av EIF:s erfarenhet bör Efsi stödja 
finansiering till EIF så att EIF kan 
genomföra enskilda projekt som avser små 
och medelstora företag och medelstora 
börsnoterade företag.

Or. es

Motivering

Experterna som ingår i investeringskommittén ska inte bara vara experter inom 
investeringsprojektens områden, utan även ha instrument för att kunna fastställa vilka projekt 
som har störst potential att lösa befintliga socioekonomiska problem.

Ändringsförslag 149
Paloma López Bermejo

Förslag till förordning
Skäl 17

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(17) En investeringskommitté bör fatta 
beslut om användningen av Efsis stöd till 

(17) En investeringskommitté bör fatta 
beslut om användningen av Efsis stöd till 
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infrastruktur och stora projekt utförda av 
medelstora börsnoterade företag. 
Investeringskommittén bör bestå av 
oberoende experter med kunskap om och 
erfarenhet av investeringsprojekt. 
Investeringskommittén bör svara inför 
Efsis styrelse, som bör övervaka att Efsis 
mål uppnås. För att på ett effektivt sätt dra 
nytta av EIF:s erfarenhet bör Efsi stödja 
finansiering till EIF så att EIF kan 
genomföra enskilda projekt som avser små 
och medelstora företag och medelstora 
börsnoterade företag.

infrastruktur och stora projekt utförda av 
medelstora börsnoterade företag. 
Investeringskommittén bör bestå av 
oberoende experter med kunskap om och 
erfarenhet av investeringsprojekt samt 
företrädare för offentliga organ och 
arbetsmarknadens parter. 
Investeringskommittén bör svara inför 
Efsis styrelse, som bör övervaka att Efsis 
mål uppnås. För att på ett effektivt sätt dra 
nytta av EIF:s erfarenhet bör Efsi stödja 
finansiering till EIF så att EIF kan 
genomföra enskilda projekt som avser små 
och medelstora företag och medelstora 
börsnoterade företag.

Or. en

Ändringsförslag 150
Laura Agea, Tiziana Beghin

Förslag till förordning
Skäl 17

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(17) En investeringskommitté bör fatta 
beslut om användningen av Efsis stöd till 
infrastruktur och stora projekt utförda av 
medelstora börsnoterade företag. 
Investeringskommittén bör bestå av 
oberoende experter med kunskap om och 
erfarenhet av investeringsprojekt. 
Investeringskommittén bör svara inför 
Efsis styrelse, som bör övervaka att Efsis 
mål uppnås. För att på ett effektivt sätt dra 
nytta av EIF:s erfarenhet bör Efsi stödja 
finansiering till EIF så att EIF kan 
genomföra enskilda projekt som avser små 
och medelstora företag och medelstora 
börsnoterade företag.

(17) En investeringskommitté bör fatta 
transparenta beslut om användningen av 
Efsis stöd till infrastruktur och stora 
projekt utförda av medelstora börsnoterade 
företag. Investeringskommittén ska bestå 
av utvalda oberoende experter med 
tjänstemannaansvar samt kunskap om och 
erfarenhet av investeringsprojekt. 
Investeringskommittén bör svara inför 
Efsis styrelse, som bör övervaka att Efsis 
mål uppnås. För att på ett effektivt sätt dra 
nytta av EIF:s erfarenhet bör Efsi stödja 
finansiering till EIF så att EIF kan 
genomföra enskilda projekt som avser 
mikro-, små och medelstora företag och
medelstora börsnoterade företag.

Or. it



AM\1052802SV.doc 79/112 PE551.778v01-00

SV

Ändringsförslag 151
Monika Vana, Terry Reintke
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Skäl 17a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(17a) Investeringskommitténs experter 
bör godkännas av Europaparlamentet för 
att förbättra kommitténs demokratiska 
styrning och ansvarighet.

Or. en

Ändringsförslag 152
Monika Vana, Terry Reintke
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Skäl 17b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(17b) För att leverera utifrån den nya 
kommissionens mandat bör minst en av 
de experter som utses till 
investeringskommittén vara specialist på 
socialpolitik. Detta bör leda till ett urval 
av projekt som är i linje med EU:s 
socialpolitiska prioriteringar, inklusive 
minskad fattigdom och social 
utestängning.

Or. en

Ändringsförslag 153
Jérôme Lavrilleux

Förslag till förordning
Skäl 18
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(18) För att göra det möjligt för Efsi att 
stödja investeringar bör unionen bevilja en 
garanti på ett belopp motsvarande 
16 000 000 000 EUR. Om garantin 
tillhandahålls på portföljbasis bör 
garantitäckningen begränsas beroende på 
typen av instrument, t.ex. skuld, eget 
kapital eller garantier, uttryckt som en 
procentandel a v volymen av portföljen av 
utestående åtaganden. Om garantin 
kombineras med 5 000 000 000 EUR som 
EIB ska tillhandahålla förväntas det att 
Efsis stöd bör generera 
60 800 000 000 EUR i ytterligare 
investeringar från EIB och EIF. Dessa 
60 800 000 000 EUR som stöds av Efsi 
förväntas generera totalt 
315 000 000 000 EUR i investeringar i 
unionen under 2015–2017. Garantier som 
är knutna till projekt som slutförs utan att 
anspråk görs på en garanti är tillgängliga 
för stöd till nya transaktioner.

(18) För att göra det möjligt för Efsi att 
stödja investeringar bör unionen bevilja en 
garanti på ett belopp motsvarande minst 
16 000 000 000 EUR. Om garantin 
tillhandahålls på portföljbasis bör 
garantitäckningen begränsas beroende på 
typen av instrument, t.ex. skuld, eget 
kapital eller garantier, uttryckt som en 
procentandel av volymen av portföljen av 
utestående åtaganden. Om garantin 
kombineras med 5 000 000 000 EUR som 
EIB ska tillhandahålla förväntas det att 
Efsis stöd bör generera 
60 800 000 000 EUR i ytterligare 
investeringar från EIB och EIF. Dessa 
60 800 000 000 EUR som stöds av Efsi 
förväntas generera totalt 
315 000 000 000 EUR i investeringar i 
unionen under 2015–2017. Garantier som 
är knutna till projekt som slutförs utan att 
anspråk görs på en garanti är tillgängliga 
för stöd till nya transaktioner.

Or. fr

Ändringsförslag 154
Enrique Calvet Chambon, Marian Harkin, Ulla Tørnæs

Förslag till förordning
Skäl 18

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(18) För att göra det möjligt för Efsi att 
stödja investeringar bör unionen bevilja en 
garanti på ett belopp motsvarande 
16 000 000 000 EUR. Om garantin 
tillhandahålls på portföljbasis bör 
garantitäckningen begränsas beroende på 
typen av instrument, t.ex. skuld, eget 
kapital eller garantier, uttryckt som en 
procentandel av volymen av portföljen av 
utestående åtaganden. Om garantin 

(18) För att göra det möjligt för Efsi att 
stödja investeringar bör unionen bevilja en 
garanti på ett belopp motsvarande 
16 000 000 000 EUR. Om garantin 
tillhandahålls på portföljbasis bör 
garantitäckningen begränsas beroende på 
typen av instrument, t.ex. skuld, eget 
kapital eller garantier, uttryckt som en 
procentandel av volymen av portföljen av 
utestående åtaganden. Om garantin 
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kombineras med 5 000 000 000 EUR som 
EIB ska tillhandahålla förväntas det att 
Efsis stöd bör generera 
60 800 000 000 EUR i ytterligare 
investeringar från EIB och EIF. Dessa 
60 800 000 000 EUR som stöds av Efsi 
förväntas generera totalt 
315 000 000 000 EUR i investeringar i 
unionen under 2015–2017. Garantier som 
är knutna till projekt som slutförs utan att 
anspråk görs på en garanti är tillgängliga 
för stöd till nya transaktioner

kombineras med 5 000 000 000 EUR som 
EIB ska tillhandahålla förväntas det att 
Efsis stöd bör generera 
60 800 000 000 EUR i ytterligare 
investeringar från EIB och EIF. Dessa 
60 800 000 000 EUR som stöds av Efsi 
förväntas generera totalt 
315 000 000 000 EUR i investeringar i 
unionen under 2015–2017, vilket tydligt 
visar att fonden är ett krisinstrument som 
måste få omedelbara effekter de närmaste 
tre åren. Garantier som är knutna till 
projekt som slutförs utan att anspråk görs 
på en garanti är tillgängliga för stöd till nya 
transaktioner

Or. es

Motivering

Av de två allmänna visioner som Europeiska fonden för strategiska investeringar (Efsi) kan 
ha är det nödvändigt att stödja visionen om att den är ett avgörande kortsiktigt nödinstrument 
för att bekämpa arbetslösheten, inte för att driva på en strukturförändring för en 
modernisering av Europa.

Ändringsförslag 155
Paloma López Bermejo

Förslag till förordning
Skäl 18

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(18) För att göra det möjligt för Efsi att 
stödja investeringar bör unionen bevilja en 
garanti på ett belopp motsvarande 
16 000 000 000 EUR. Om garantin 
tillhandahålls på portföljbasis bör 
garantitäckningen begränsas beroende på 
typen av instrument, t.ex. skuld, eget 
kapital eller garantier, uttryckt som en 
procentandel av volymen av portföljen av 
utestående åtaganden. Om garantin 
kombineras med 5 000 000 000 EUR som 
EIB ska tillhandahålla förväntas det att 

(18) För att göra det möjligt för Efsi att 
stödja investeringar bör unionen bevilja en 
garanti på ett belopp motsvarande 
16 000 000 000 EUR. Om garantin 
tillhandahålls på portföljbasis bör 
garantitäckningen begränsas beroende på 
typen av instrument, t.ex. skuld, eget 
kapital eller garantier, uttryckt som en 
procentandel av volymen av portföljen av 
utestående åtaganden. Garantier som är 
knutna till projekt som slutförs utan att 
anspråk görs på en garanti är tillgängliga 
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Efsis stöd bör generera 
60 800 000 000 EUR i ytterligare 
investeringar från EIB och EIF. Dessa 
60 800 000 000 EUR som stöds av Efsi 
förväntas generera totalt 
315 000 000 000 EUR i investeringar i 
unionen under 2015–2017. Garantier som 
är knutna till projekt som slutförs utan att 
anspråk görs på en garanti är tillgängliga 
för stöd till nya transaktioner.

för stöd till nya transaktioner.

Or. en

Ändringsförslag 156
Jérôme Lavrilleux

Förslag till förordning
Skäl 19

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(19) För att möjliggöra en ytterligare 
ökning av dess resurser bör deltagandet i 
Efsi vara öppet för tredje parter, däribland 
medlemsstater, nationella 
utvecklingsbanker eller offentliga organ 
som ägs eller kontrolleras av 
medlemsstaterna, enheter i den privata 
sektorn och enheter utanför unionen, under 
förutsättning att befintliga bidragsgivare 
samtycker. Tredje parter kan bidra direkt 
till Efsi och delta i Efsis 
förvaltningsstruktur.

(19) För att möjliggöra en ytterligare 
ökning av dess resurser bör deltagandet i 
Efsi vara öppet för tredje parter, däribland 
medlemsstater, nationella 
utvecklingsbanker och investeringsbanker 
eller offentliga organ som ägs eller 
kontrolleras av medlemsstaterna, enheter i 
den privata sektorn och enheter utanför 
unionen, under förutsättning att befintliga 
bidragsgivare samtycker. Tredje parter kan 
bidra direkt till Efsi och delta i Efsis 
förvaltningsstruktur.

Or. fr

Ändringsförslag 157
Jérôme Lavrilleux

Förslag till förordning
Skäl 19
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(19) För att möjliggöra en ytterligare 
ökning av dess resurser bör deltagandet i 
Efsi vara öppet för tredje parter, däribland 
medlemsstater, nationella 
utvecklingsbanker eller offentliga organ 
som ägs eller kontrolleras av 
medlemsstaterna, enheter i den privata 
sektorn och enheter utanför unionen, under 
förutsättning att befintliga bidragsgivare 
samtycker. Tredje parter kan bidra direkt 
till Efsi och delta i Efsis 
förvaltningsstruktur.

(19) För att möjliggöra en ytterligare 
ökning av dess resurser bör deltagandet i 
Efsi vara öppet för tredje parter, däribland 
medlemsstater, nationella 
utvecklingsbanker eller offentliga organ 
som ägs eller kontrolleras av 
medlemsstaterna och regionala institut, 
enheter i den privata sektorn och enheter 
utanför unionen, under förutsättning att 
befintliga bidragsgivare samtycker. Tredje 
parter kan bidra direkt till Efsi och delta i 
Efsis förvaltningsstruktur.

Or. fr

Ändringsförslag 158
Monika Vana, Terry Reintke
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Skäl 19

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(19) För att möjliggöra en ytterligare 
ökning av dess resurser bör deltagandet i 
Efsi vara öppet för tredje parter, däribland 
medlemsstater, nationella 
utvecklingsbanker eller offentliga organ 
som ägs eller kontrolleras av 
medlemsstaterna, enheter i den privata 
sektorn och enheter utanför unionen, 
under förutsättning att befintliga 
bidragsgivare samtycker. Tredje parter kan 
bidra direkt till Efsi och delta i Efsis 
förvaltningsstruktur.

(19) För att möjliggöra en ytterligare 
ökning av dess resurser bör deltagandet i 
Efsi vara öppet för tredje parter, däribland 
medlemsstater, nationella 
utvecklingsbanker eller offentliga organ 
som ägs eller kontrolleras av 
medlemsstaterna. Tredje parter kan bidra 
direkt till Efsi och delta i Efsis 
förvaltningsstruktur.

Or. en
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Ändringsförslag 159
Enrique Calvet Chambon, Ulla Tørnæs

Förslag till förordning
Skäl 19

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(19) För att möjliggöra en ytterligare 
ökning av dess resurser bör deltagandet i 
Efsi vara öppet för tredje parter, däribland 
medlemsstater, nationella 
utvecklingsbanker eller offentliga organ 
som ägs eller kontrolleras av 
medlemsstaterna, enheter i den privata 
sektorn och enheter utanför unionen, under 
förutsättning att befintliga bidragsgivare 
samtycker. Tredje parter kan bidra direkt 
till Efsi och delta i Efsis 
förvaltningsstruktur.

(19) För att möjliggöra en ytterligare 
ökning av dess resurser bör deltagandet i 
Efsi vara öppet för tredje parter, däribland 
medlemsstater, nationella 
utvecklingsbanker eller offentliga organ 
som ägs eller kontrolleras av 
medlemsstaterna, enheter i den privata 
sektorn och enheter utanför unionen, under 
förutsättning att befintliga bidragsgivare 
samtycker. Tredje parter kan bidra direkt 
till Efsi och delta i Efsis 
förvaltningsstruktur, men hela tiden måste 
EU:s allmänna intresse när det gäller 
beslutsfattande och bestämmande av 
politik och strategier upprätthållas.

Or. es

Motivering

Det är lämpligt att skydda EU:s intresse när det gäller beslutsförfarandet.

Ändringsförslag 160
Paloma López Bermejo

Förslag till förordning
Skäl 19

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(19) För att möjliggöra en ytterligare 
ökning av dess resurser bör deltagandet i 
Efsi vara öppet för tredje parter, däribland
medlemsstater, nationella 
utvecklingsbanker eller offentliga organ 
som ägs eller kontrolleras av 
medlemsstaterna, enheter i den privata 

(19) För att möjliggöra en ytterligare 
ökning av dess resurser bör deltagandet i 
Efsi vara öppet för medlemsstater, 
nationella utvecklingsbanker eller 
offentliga organ som ägs eller kontrolleras 
av medlemsstaterna. Dessa tredje parter 
kan bidra direkt till Efsi och delta i Efsis 
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sektorn och enheter utanför unionen, 
under förutsättning att befintliga 
bidragsgivare samtycker. Tredje parter kan 
bidra direkt till Efsi och delta i Efsis 
förvaltningsstruktur.

förvaltningsstruktur.

Or. en

Ändringsförslag 161
Monika Vana, Terry Reintke
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Skäl 20a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(20a) Medlemsstaternas finansiella bidrag 
till Efsi, bland annat eventuellt 
deltagande i investeringsplattformar, bör 
inte beaktas när kommissionen anger 
budgetjusteringarna, vare sig inom de 
förebyggande eller inom de korrigerande 
delarna av stabilitets- och tillväxtpakten. 
Om referensvärdet för underskott skulle 
överskridas ska kommissionen inte inleda 
något förfarande vid alltför stora 
underskott. Ett sådant förfarande bör inte 
heller inledas när man bedömer att 
referensvärdet för skuldsättning har 
överskridits, förutsatt att detta enbart 
beror på bidragen till Efsi.

Or. en

Ändringsförslag 162
Laura Agea, Tiziana Beghin

Förslag till förordning
Skäl 21

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(21) Förutsatt att alla relevanta kriterier utgår
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för stödberättigande är uppfyllda får 
medlemsstaterna använda de europeiska 
struktur- och investeringsfonderna för att 
bidra till finansieringen av 
stödberättigade projekt som stöds av 
EU-garantin. Flexibiliteten i denna metod 
bör maximera potentialen att locka 
investerare till de investeringsområden 
som Efsi riktas in på.

Or. it

Ändringsförslag 163
Csaba Sógor

Förslag till förordning
Skäl 21

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(21) Förutsatt att alla relevanta kriterier för 
stödberättigande är uppfyllda får 
medlemsstaterna använda de europeiska 
struktur- och investeringsfonderna för att 
bidra till finansieringen av stödberättigade 
projekt som stöds av EU-garantin. 
Flexibiliteten i denna metod bör maximera 
potentialen att locka investerare till de 
investeringsområden som Efsi riktas in på.

(21) Förutsatt att alla relevanta kriterier för 
stödberättigande är uppfyllda, inklusive 
reglerna för statligt stöd och 
finansieringstaken, får medlemsstaterna 
använda de europeiska struktur- och 
investeringsfonderna för att bidra till 
finansieringen av stödberättigade projekt 
som stöds av EU-garantin. Flexibiliteten i 
denna metod bör maximera potentialen att 
locka investerare till de 
investeringsområden som Efsi riktas in på.

Or. en

Ändringsförslag 164
Paloma López Bermejo

Förslag till förordning
Skäl 21

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(21) Förutsatt att alla relevanta kriterier för 
stödberättigande är uppfyllda får 

(21) Förutsatt att alla relevanta kriterier för 
stödberättigande är uppfyllda får 
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medlemsstaterna använda de europeiska 
struktur- och investeringsfonderna för att 
bidra till finansieringen av stödberättigade 
projekt som stöds av EU-garantin. 
Flexibiliteten i denna metod bör 
maximera potentialen att locka 
investerare till de investeringsområden 
som Efsi riktas in på.

medlemsstaterna använda de europeiska 
struktur- och investeringsfonderna för att 
bidra till finansieringen av stödberättigade 
projekt som stöds av EU-garantin, innan 
samråd sker med arbetsmarknadens 
parter och de offentliga myndigheterna på 
lokal och regional nivå.

Or. en

Ändringsförslag 165
Ulrike Trebesius

Förslag till förordning
Skäl 21

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(21) Förutsatt att alla relevanta kriterier för 
stödberättigande är uppfyllda får 
medlemsstaterna använda de europeiska 
struktur- och investeringsfonderna för att 
bidra till finansieringen av stödberättigade 
projekt som stöds av EU-garantin. 
Flexibiliteten i denna metod bör maximera 
potentialen att locka investerare till de 
investeringsområden som Efsi riktas in på.

(21) Förutsatt att alla relevanta kriterier för 
stödberättigande är uppfyllda får 
medlemsstaterna, när så är lämpligt,
använda de europeiska struktur- och 
investeringsfonderna för att bidra till 
finansieringen av stödberättigade projekt 
som stöds av EU-garantin. Flexibiliteten i 
denna metod bör maximera potentialen att 
locka investerare till de 
investeringsområden som Efsi riktas in på. 
Efsi får inte användas för att 
samfinansiera projekt som är berättigade 
till stöd genom de europeiska struktur-
och investeringsfonderna.

Or. en

Ändringsförslag 166
Csaba Sógor

Förslag till förordning
Skäl 22
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(22) I överensstämmelse med fördraget om 
Europeiska unionens funktionssätt bör de 
infrastruktur- och projektinvesteringar som 
stöds av Efsi vara förenliga med reglerna 
för statligt stöd. Kommissionen har därför 
meddelat att den kommer att fastställa 
några centrala principer för utvärdering av 
statligt stöd som ett projekt måste rätta sig 
efter för att komma i fråga för stöd från 
Efsi. Om ett projekt uppfyller kriterierna 
och får stöd från Efsi har kommissionen 
meddelat att samtliga nationella 
tilläggsstöd kommer att utvärderas enligt 
ett förenklat och påskyndat förfarande för 
utvärdering av statligt stöd, där 
kommissionens enda tilläggsuppgift är att 
kontrollera det offentliga stödets 
proportionalitet (det vill säga, se till att 
överkompensation undviks). 
Kommissionen har också meddelat att den 
kommer att ge ytterligare vägledning om 
dessa centrala principer för att sörja för en 
effektiv användning av offentliga medel.

(22) I överensstämmelse med fördraget om 
Europeiska unionens funktionssätt bör de 
infrastruktur- och projektinvesteringar som 
stöds av Efsi vara förenliga med reglerna 
för statligt stöd. Kommissionen har därför 
meddelat att den kommer att fastställa 
några centrala principer för utvärdering av 
statligt stöd som ett projekt måste rätta sig 
efter för att komma i fråga för stöd från 
Efsi. Om ett projekt uppfyller kriterierna 
och får stöd från Efsi har kommissionen 
meddelat att samtliga nationella 
tilläggsstöd kommer att utvärderas enligt 
ett förenklat och påskyndat förfarande för 
utvärdering av statligt stöd, där 
kommissionens enda tilläggsuppgift är att 
kontrollera det offentliga stödets 
proportionalitet (det vill säga, se till att 
överkompensation undviks), inklusive fall 
när projekt som stöds av Efsi även skulle 
få finansiering från struktur- och 
sammanhållningsfonderna. 
Kommissionen har också meddelat att den 
kommer att ge ytterligare vägledning om 
dessa centrala principer för att sörja för en 
effektiv användning av offentliga medel.

Or. en

Ändringsförslag 167
Zdzisław Krasnodębski

Förslag till förordning
Skäl 22

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(22) I överensstämmelse med fördraget om 
Europeiska unionens funktionssätt bör de 
infrastruktur- och projektinvesteringar som 
stöds av Efsi vara förenliga med reglerna 
för statligt stöd. Kommissionen har därför 
meddelat att den kommer att fastställa 

(22) I överensstämmelse med fördraget om 
Europeiska unionens funktionssätt bör de 
infrastruktur- och projektinvesteringar som 
stöds av Efsi vara förenliga med reglerna 
för statligt stöd. Kommissionen har därför 
meddelat att den kommer att fastställa 
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några centrala principer för utvärdering av 
statligt stöd som ett projekt måste rätta sig 
efter för att komma i fråga för stöd från 
Efsi. Om ett projekt uppfyller kriterierna 
och får stöd från Efsi har kommissionen 
meddelat att samtliga nationella 
tilläggsstöd kommer att utvärderas enligt 
ett förenklat och påskyndat förfarande för 
utvärdering av statligt stöd, där 
kommissionens enda tilläggsuppgift är att 
kontrollera det offentliga stödets 
proportionalitet (det vill säga, se till att 
överkompensation undviks). 
Kommissionen har också meddelat att den 
kommer att ge ytterligare vägledning om 
dessa centrala principer för att sörja för en 
effektiv användning av offentliga medel.

några centrala principer för utvärdering av 
statligt stöd som ett projekt måste rätta sig 
efter för att komma i fråga för stöd från 
Efsi. Om ett projekt uppfyller kriterierna 
och får stöd från Efsi har kommissionen 
meddelat att samtliga nationella 
tilläggsstöd kommer att utvärderas enligt 
ett förenklat och påskyndat förfarande för 
utvärdering av statligt stöd, där 
kommissionens enda tilläggsuppgift är att 
kontrollera det offentliga stödets 
proportionalitet (det vill säga, se till att 
överkompensation undviks). Vid dessa 
förändringar bör man beakta att
medlemsstaterna i sin budget har olika 
möjligheter att dra nytta av offentligt stöd. 
Kommissionen har också meddelat att den 
kommer att ge ytterligare vägledning om 
dessa centrala principer för att sörja för en 
effektiv användning av offentliga medel.

Or. pl

Ändringsförslag 168
Laura Agea, Tiziana Beghin

Förslag till förordning
Skäl 22

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(22) I överensstämmelse med fördraget om 
Europeiska unionens funktionssätt bör de 
infrastruktur- och projektinvesteringar som 
stöds av Efsi vara förenliga med reglerna 
för statligt stöd. Kommissionen har därför 
meddelat att den kommer att fastställa 
några centrala principer för utvärdering av 
statligt stöd som ett projekt måste rätta sig 
efter för att komma i fråga för stöd från 
Efsi. Om ett projekt uppfyller kriterierna 
och får stöd från Efsi har kommissionen 
meddelat att samtliga nationella 
tilläggsstöd kommer att utvärderas enligt 
ett förenklat och påskyndat förfarande för 
utvärdering av statligt stöd, där 

(22) I överensstämmelse med fördraget om 
Europeiska unionens funktionssätt ska de 
infrastruktur- och projektinvesteringar som 
stöds av Efsi vara förenliga med reglerna 
för statligt stöd. Kommissionen har därför 
meddelat att den kommer att fastställa 
några centrala principer för utvärdering av 
statligt stöd som ett projekt måste rätta sig 
efter för att komma i fråga för stöd från 
Efsi. Om ett projekt uppfyller kriterierna 
och får stöd från Efsi har kommissionen 
meddelat att samtliga nationella 
tilläggsstöd kommer att utvärderas enligt 
ett förenklat och påskyndat förfarande för 
utvärdering av statligt stöd, där 
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kommissionens enda tilläggsuppgift är att 
kontrollera det offentliga stödets 
proportionalitet (det vill säga, se till att 
överkompensation undviks). 
Kommissionen har också meddelat att den 
kommer att ge ytterligare vägledning om 
dessa centrala principer för att sörja för en 
effektiv användning av offentliga medel.

kommissionens enda tilläggsuppgift är att 
kontrollera det offentliga stödets 
proportionalitet (det vill säga, se till att 
överkompensation undviks). 
Kommissionen har också meddelat att den 
kommer att ge ytterligare vägledning om 
dessa centrala principer för att sörja för en 
effektiv användning av offentliga medel.

Or. it

Ändringsförslag 169
Laura Agea, Tiziana Beghin

Förslag till förordning
Skäl 23

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(23) Med tanke på behovet av brådskande 
åtgärder inom unionen kan det hända att 
EIB och EIF under 2015 har finansierat 
ytterligare projekt, utanför deras normala 
profil, innan förordningen träder i kraft. 
För att maximera nyttan av de åtgärder som 
föreskrivs i denna förordning bör det vara 
möjligt att låta sådana ytterligare projekt 
täckas av EU-garantin om de uppfyller de 
materiella kriterierna i denna förordning.

(23) Med tanke på behovet av brådskande 
åtgärder inom unionen kan det hända att 
EIB och EIF under 2015 har finansierat 
ytterligare projekt, utanför deras normala 
profil, innan förordningen träder i kraft. 
För att maximera nyttan av de åtgärder som 
föreskrivs i denna förordning ska det vara 
möjligt att låta sådana ytterligare projekt 
täckas av EU-garantin om de uppfyller de 
materiella kriterierna i denna förordning.

Or. it

Ändringsförslag 170
Laura Agea, Tiziana Beghin

Förslag till förordning
Skäl 24

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(24) EIB:s finansierings- och 
investeringstransaktioner som stöds av Efsi 
bör förvaltas i enlighet med bankens egna 
regler och förfaranden, inbegripet lämpliga 

(24) EIB:s finansierings- och 
investeringstransaktioner som stöds av Efsi 
ska ovillkorligen förvaltas i enlighet med 
bankens egna överenskomna transparenta
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kontrollåtgärder och åtgärder för att 
motverka skatteundandragande, och i 
enlighet med relevanta regler och 
förfaranden som avser Europeiska byrån 
för bedrägeribekämpning (Olaf) och 
revisionsrätten, inbegripet trepartsavtalet 
mellan Europeiska kommissionen, 
Europeiska revisionsrätten och Europeiska 
investeringsbanken.

regler och förfaranden, inbegripet lämpliga 
och säkra kontrollåtgärder och åtgärder för 
att motverka skatteundandragande, och i 
enlighet med relevanta regler och 
förfaranden som avser Europeiska byrån 
för bedrägeribekämpning (Olaf) och 
revisionsrätten, inbegripet trepartsavtalet 
mellan Europeiska kommissionen, 
Europeiska revisionsrätten och Europeiska 
investeringsbanken.

Or. it

Ändringsförslag 171
Csaba Sógor

Förslag till förordning
Skäl 25

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(25) EIB bör regelbundet utvärdera de 
verksamheter som stöds av Efsi för att 
garantera deras relevans, resultat och 
effekter och för att identifiera de aspekter 
som skulle kunna förbättra den framtida 
verksamheten. Sådana utvärderingar bör 
bidra till ansvarighet och hållbarhetsanalys.

(25) EIB bör regelbundet utvärdera de 
verksamheter som stöds av Efsi för att 
garantera deras relevans, resultat och 
ekonomiska och sociala effekter och för 
att identifiera de aspekter som skulle kunna 
förbättra den framtida verksamheten. 
Sådana utvärderingar bör bidra till 
ansvarighet och hållbarhetsanalys.

Or. en

Ändringsförslag 172
Jérôme Lavrilleux

Förslag till förordning
Skäl 25

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(25) EIB bör regelbundet utvärdera de 
verksamheter som stöds av Efsi för att 
garantera deras relevans, resultat och 
effekter och för att identifiera de aspekter 

(25) EIB bör regelbundet utvärdera de 
verksamheter som stöds av Efsi för att 
garantera deras relevans, resultat och 
effekter och för att identifiera de aspekter 
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som skulle kunna förbättra den framtida 
verksamheten. Sådana utvärderingar bör 
bidra till ansvarighet och hållbarhetsanalys.

som skulle kunna förbättra den framtida 
verksamheten. Sådana utvärderingar bör 
bidra till ansvarighet och hållbarhetsanalys. 
Utvärderingarna bör lämnas med jämna 
mellanrum i form av en rapport till 
Europaparlamentet för yttrande.

Or. fr

Ändringsförslag 173
Enrique Calvet Chambon, Marian Harkin, Ulla Tørnæs, Ivo Vajgl, Antanas Guoga

Förslag till förordning
Skäl 25

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(25) EIB bör regelbundet utvärdera de 
verksamheter som stöds av Efsi för att 
garantera deras relevans, resultat och 
effekter och för att identifiera de aspekter 
som skulle kunna förbättra den framtida 
verksamheten. Sådana utvärderingar bör 
bidra till ansvarighet och hållbarhetsanalys.

(25) EIB bör regelbundet utvärdera de 
verksamheter som stöds av Efsi för att 
garantera deras relevans, resultat och 
effekter, speciellt när det gäller dess 
socioekonomiska effekt med särskild 
uppmärksamhet på skapandet av 
arbetstillfällen, och för att identifiera de 
aspekter som skulle kunna förbättra den 
framtida verksamheten. Sådana 
utvärderingar bör bidra till ansvarighet och 
hållbarhetsanalys.

Or. es

Motivering

Det är nödvändigt att göra en bedömning av den verksamhet som får stöd av Efsi, särskilt när 
det gäller skapandet av arbetstillfällen.

Ändringsförslag 174
Laura Agea, Tiziana Beghin

Förslag till förordning
Skäl 25
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(25) EIB bör regelbundet utvärdera de 
verksamheter som stöds av Efsi för att 
garantera deras relevans, resultat och 
effekter och för att identifiera de aspekter 
som skulle kunna förbättra den framtida 
verksamheten. Sådana utvärderingar bör
bidra till ansvarighet och hållbarhetsanalys.

(25) EIB ska vid fastställda tidpunkter
utvärdera de verksamheter som stöds av 
Efsi för att garantera deras relevans, 
resultat och effekter och för att identifiera 
de aspekter som skulle kunna förbättra den 
framtida verksamheten. Sådana 
utvärderingar ska ovillkorligen 
offentliggöras och bidra till ansvarighet 
och hållbarhetsanalys.

Or. it

Ändringsförslag 175
Zdzisław Krasnodębski

Förslag till förordning
Skäl 26

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(26) Vid sidan av de 
finansieringstransaktioner som kommer att 
genomföras genom Efsi bör det inrättas ett 
Europeiskt centrum för 
investeringsrådgivning. Detta centrum bör 
tillhandahålla ökat stöd till utarbetande och 
förberedelse av projekt i unionen, genom 
att bygga på expertis hos kommissionen, 
EIB, nationella utvecklingsbanker och de 
europeiska struktur- och 
investeringsfondernas 
förvaltningsmyndigheter. Därigenom bör 
det inrättas en enda kontaktpunkt för frågor 
om tekniskt stöd till investeringar i 
unionen.

(26) Vid sidan av de 
finansieringstransaktioner som kommer att 
genomföras genom Efsi bör det inrättas ett 
Europeiskt centrum för 
investeringsrådgivning. Detta centrum bör 
tillhandahålla ökat stöd till utarbetande och 
förberedelse av projekt i unionen, genom 
att bygga på expertis hos kommissionen, 
EIB, nationella utvecklingsbanker och de 
europeiska struktur- och 
investeringsfondernas 
förvaltningsmyndigheter. Därigenom bör 
det inrättas en enda kontaktpunkt för frågor 
om tekniskt stöd till investeringar i 
unionen. För att öka tillgängligheten och 
effektiviteten i rådgivningen bör detta 
centrum inrätta avdelningar i 
medlemsstaterna. Även metoder för 
utveckling av den lokala 
finansmarknaden bör omfattas av 
centrumets rådgivning.

Or. pl
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Ändringsförslag 176
Monika Vana, Terry Reintke
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Skäl 26

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(26) Vid sidan av de 
finansieringstransaktioner som kommer att 
genomföras genom Efsi bör det inrättas ett 
Europeiskt centrum för 
investeringsrådgivning. Detta centrum bör 
tillhandahålla ökat stöd till utarbetande och 
förberedelse av projekt i unionen, genom 
att bygga på expertis hos kommissionen, 
EIB, nationella utvecklingsbanker och de 
europeiska struktur- och 
investeringsfondernas 
förvaltningsmyndigheter. Därigenom bör 
det inrättas en enda kontaktpunkt för 
frågor om tekniskt stöd till investeringar i 
unionen.

(26) Vid sidan av de 
finansieringstransaktioner som kommer att 
genomföras genom Efsi bör det inrättas ett 
Europeiskt centrum för 
investeringsrådgivning. Detta centrum bör 
tillhandahålla ökat stöd till utarbetande och 
förberedelse av projekt i unionen, genom 
att bygga på expertis hos kommissionen, 
EIB, nationella utvecklingsbanker och de 
europeiska struktur- och 
investeringsfondernas 
förvaltningsmyndigheter.

Or. en

Ändringsförslag 177
Patrick Le Hyaric

Förslag till förordning
Skäl 26

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(26) Vid sidan av de 
finansieringstransaktioner som kommer att 
genomföras genom Efsi bör det inrättas ett 
Europeiskt centrum för 
investeringsrådgivning. Detta centrum bör 
tillhandahålla ökat stöd till utarbetande och 
förberedelse av projekt i unionen, genom 
att bygga på expertis hos kommissionen, 
EIB, nationella utvecklingsbanker och de 
europeiska struktur- och 
investeringsfondernas 

(26) Vid sidan av de 
finansieringstransaktioner som kommer att 
genomföras genom Efsi bör det inrättas ett 
Europeiskt centrum för 
investeringsrådgivning. Detta centrum bör 
tillhandahålla ökat stöd till utarbetande och 
förberedelse av projekt i unionen, genom 
att bygga på expertis hos kommissionen, 
EIB, nationella utvecklingsbanker, de 
europeiska struktur- och 
investeringsfondernas 
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förvaltningsmyndigheter. Därigenom bör 
det inrättas en enda kontaktpunkt för frågor 
om tekniskt stöd till investeringar i 
unionen.

förvaltningsmyndigheter, social- och 
arbetsmarknadspolitiska experter samt 
företrädare för det civila samhället. 
Därigenom bör det inrättas en enda 
kontaktpunkt för frågor om tekniskt stöd 
till investeringar i unionen.

Or. fr

Ändringsförslag 178
Maria João Rodrigues

Förslag till förordning
Skäl 26

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(26) Vid sidan av de 
finansieringstransaktioner som kommer att 
genomföras genom Efsi bör det inrättas ett 
Europeiskt centrum för 
investeringsrådgivning. Detta centrum bör 
tillhandahålla ökat stöd till utarbetande och 
förberedelse av projekt i unionen, genom 
att bygga på expertis hos kommissionen, 
EIB, nationella utvecklingsbanker och de 
europeiska struktur- och 
investeringsfondernas 
förvaltningsmyndigheter. Därigenom bör 
det inrättas en enda kontaktpunkt för frågor 
om tekniskt stöd till investeringar i 
unionen.

(26) Vid sidan av de 
finansieringstransaktioner som kommer att 
genomföras genom Efsi bör det inrättas ett 
Europeiskt centrum för 
investeringsrådgivning. Detta centrum bör 
tillhandahålla ökat stöd till utarbetande och 
förberedelse av projekt i unionen, genom 
att bygga på expertis hos kommissionen, 
EIB, nationella utvecklingsbanker och de 
europeiska struktur- och 
investeringsfondernas 
förvaltningsmyndigheter. Därigenom bör 
det inrättas en enda kontaktpunkt för frågor 
om tekniskt stöd till investeringar i 
unionen. Europeiskt centrum för 
investeringsrådgivning bör stödja 
utvecklingen av geografiska och 
tematiska investeringsplattformar som 
sammanför saminvesterare, offentliga 
myndigheter, experter, utbildnings- och 
forskningsinstitut och andra berörda 
aktörer på EU-nivå, nationell och 
regional nivå i syfte att främja innovation, 
färdighetsutveckling och nya kvalitetsjobb 
inom nyckelområden där det behövs mer 
investeringar.

Or. en
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Ändringsförslag 179
Thomas Mann

Förslag till förordning
Skäl 26

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(26) Vid sidan av de 
finansieringstransaktioner som kommer att 
genomföras genom Efsi bör det inrättas ett 
Europeiskt centrum för 
investeringsrådgivning. Detta centrum bör 
tillhandahålla ökat stöd till utarbetande och 
förberedelse av projekt i unionen, genom 
att bygga på expertis hos kommissionen, 
EIB, nationella utvecklingsbanker och de 
europeiska struktur- och 
investeringsfondernas 
förvaltningsmyndigheter. Därigenom bör 
det inrättas en enda kontaktpunkt för frågor 
om tekniskt stöd till investeringar i 
unionen.

(26) Vid sidan av de 
finansieringstransaktioner som kommer att 
genomföras genom Efsi bör det inrättas ett 
Europeiskt centrum för 
investeringsrådgivning. Detta centrum bör 
tillhandahålla ökat stöd till utarbetande och 
förberedelse av projekt i unionen, genom 
att bygga på expertis hos kommissionen, 
EIB, nationella utvecklingsbanker, de 
europeiska struktur- och 
investeringsfondernas 
förvaltningsmyndigheter och
egenföretagare samt små och medelstora 
företag. Därigenom bör det inrättas en 
enda kontaktpunkt för egenföretagare 
samt små och medelstora företag och 
frågor om tekniskt stöd till investeringar i 
unionen.

Or. de

Ändringsförslag 180
Paloma López Bermejo

Förslag till förordning
Skäl 26

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(26) Vid sidan av de 
finansieringstransaktioner som kommer att 
genomföras genom Efsi bör det inrättas ett 
Europeiskt centrum för 
investeringsrådgivning. Detta centrum bör 
tillhandahålla ökat stöd till utarbetande och 
förberedelse av projekt i unionen, genom 

(26) Vid sidan av de 
finansieringstransaktioner som kommer att 
genomföras genom Efsi bör det inrättas ett 
Europeiskt centrum för 
investeringsrådgivning. Detta centrum bör 
tillhandahålla ökat stöd till utarbetande och 
förberedelse av projekt i unionen, genom 
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att bygga på expertis hos kommissionen, 
EIB, nationella utvecklingsbanker och de 
europeiska struktur- och 
investeringsfondernas 
förvaltningsmyndigheter. Därigenom bör 
det inrättas en enda kontaktpunkt för frågor 
om tekniskt stöd till investeringar i 
unionen.

att bygga på expertis hos kommissionen, 
EIB, nationella utvecklingsbanker, 
arbetsmarknadens parter, och de 
europeiska struktur- och 
investeringsfondernas 
förvaltningsmyndigheter. Därigenom bör 
det inrättas en enda kontaktpunkt för frågor 
om tekniskt stöd till investeringar i 
unionen.

Or. en

Ändringsförslag 181
Laura Agea, Tiziana Beghin

Förslag till förordning
Skäl 26

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(26) Vid sidan av de 
finansieringstransaktioner som kommer att 
genomföras genom Efsi bör det inrättas ett 
Europeiskt centrum för 
investeringsrådgivning. Detta centrum bör 
tillhandahålla ökat stöd till utarbetande och 
förberedelse av projekt i unionen, genom 
att bygga på expertis hos kommissionen, 
EIB, nationella utvecklingsbanker och de 
europeiska struktur- och 
investeringsfondernas 
förvaltningsmyndigheter. Därigenom bör 
det inrättas en enda kontaktpunkt för frågor 
om tekniskt stöd till investeringar i 
unionen.

(26) Vid sidan av de 
finansieringstransaktioner som kommer att 
genomföras genom Efsi måste det inrättas 
ett Europeiskt centrum för 
investeringsrådgivning. Detta centrum bör 
tillhandahålla ökat stöd till utarbetande och 
förberedelse av projekt i unionen, genom 
att bygga på expertis hos kommissionen, 
EIB, nationella utvecklingsbanker och de 
europeiska struktur- och 
investeringsfondernas 
förvaltningsmyndigheter. Därigenom bör 
det inrättas en enda kontaktpunkt för frågor 
om tekniskt stöd till investeringar i 
unionen. Denna kontaktpunkt ska vara 
transparent och oberoende.

Or. it

Ändringsförslag 182
Laura Agea, Tiziana Beghin

Förslag till förordning
Skäl 28
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(28) Garantifonden är avsedd att 
tillhandahålla en likviditetsbuffert för 
unionsbudgeten mot förluster som Efsi 
lider i strävan efter att uppnå sina mål. 
Tidigare erfarenheter av karaktären hos 
de investeringar som Efsi ska stödja visar 
att ett förhållande på 50 % mellan 
betalningar från unionens budget och 
från unionens totala garantiförpliktelser 
skulle vara lämpligt.

(28) Garantifonden är avsedd att 
tillhandahålla en likviditetsbuffert för 
unionsbudgeten mot förluster som Efsi 
lider i strävan efter att uppnå sina mål.

Or. it

Ändringsförslag 183
Monika Vana, Terry Reintke
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Skäl 29

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(29) För att delvis finansiera bidraget 
från unionens budget bör det ske en 
minskning av de tillgängliga anslagen 
inom Horisont 2020 – ramprogrammet för 
forskning och innovation 2014–2020, som 
föreskrivs i Europaparlamentets och 
rådets förordning (EU) nr 1291/20132, 
och Fonden för ett sammanlänkat 
Europa, som föreskrivs i 
Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) nr 1316/20133. Dessa 
program tjänar syften som Efsi inte har. 
Minskningen av bägge programmen för 
att finansiera garantifonden förväntas 
dock säkerställa större investeringar inom 
vissa delar av deras respektive mandat än 
vad som är möjligt genom de befintliga 
programmen. Efsi bör kunna fungera 
som en hävstång för EU-garantin och 
därigenom mångfaldiga den finansiella 
effekten inom dessa områden av 

utgår
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forskning, utveckling och innovation samt 
transport, telekommunikation och 
energiinfrastruktur, jämfört med om 
medlen hade spenderats genom bidrag 
inom de planerade programmen 
Horisont 2020 och Fonden för ett 
sammanlänkat Europa. Därför bör en del 
av den finansiering som anslagits för 
dessa program omfördelas till Efsi.

__________________
2 Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) nr 1291/2013 av den 
11 december 2013 om inrättande av 
Horisont 2020 – ramprogrammet för 
forskning och innovation (2014–2020) 
och om upphävande av beslut nr 
1982/2006/EG (EUT L 347, 20.12.2013, 
s. 104).
3 Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) nr 1316/2013 av den 
11 december 2013 om inrättande av 
Fonden för ett sammanlänkat Europa, om 
ändring av förordning (EU) nr 913/2010 
och om upphävande av förordningarna 
(EG) nr 680/2007 och (EG) nr 67/2010 
(EUT L 348, 20.12.2013, s. 129).

Or. en

Ändringsförslag 184
Paloma López Bermejo

Förslag till förordning
Skäl 29

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(29) För att delvis finansiera bidraget 
från unionens budget bör det ske en 
minskning av de tillgängliga anslagen 
inom Horisont 2020 – ramprogrammet för 
forskning och innovation 2014–2020, som 
föreskrivs i Europaparlamentets och 
rådets förordning (EU) nr 1291/20132, 
och Fonden för ett sammanlänkat 

utgår
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Europa, som föreskrivs i 
Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) nr 1316/20133. Dessa 
program tjänar syften som Efsi inte har. 
Minskningen av bägge programmen för 
att finansiera garantifonden förväntas 
dock säkerställa större investeringar inom 
vissa delar av deras respektive mandat än 
vad som är möjligt genom de befintliga 
programmen. Efsi bör kunna fungera 
som en hävstång för EU-garantin och 
därigenom mångfaldiga den finansiella 
effekten inom dessa områden av 
forskning, utveckling och innovation samt 
transport, telekommunikation och 
energiinfrastruktur, jämfört med om 
medlen hade spenderats genom bidrag 
inom de planerade programmen 
Horisont 2020 och Fonden för ett 
sammanlänkat Europa. Därför bör en del 
av den finansiering som anslagits för 
dessa program omfördelas till Efsi.

__________________
2 Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) nr 1291/2013 av den 
11 december 2013 om inrättande av 
Horisont 2020 – ramprogrammet för 
forskning och innovation (2014–2020) 
och om upphävande av beslut nr 
1982/2006/EG (EUT L 347, 20.12.2013, 
s. 104).
3 Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) nr 1316/2013 av den 
11 december 2013 om inrättande av 
Fonden för ett sammanlänkat Europa, om 
ändring av förordning (EU) nr 913/2010 
och om upphävande av förordningarna 
(EG) nr 680/2007 och (EG) nr 67/2010 
(EUT L 348, 20.12.2013, s. 129).

Or. en
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Ändringsförslag 185
Laura Agea, Tiziana Beghin

Förslag till förordning
Skäl 29

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(29) För att delvis finansiera bidraget 
från unionens budget bör det ske en 
minskning av de tillgängliga anslagen 
inom Horisont 2020 – ramprogrammet för 
forskning och innovation 2014–2020, som 
föreskrivs i Europaparlamentets och 
rådets förordning (EU) nr 1291/20132, 
och Fonden för ett sammanlänkat 
Europa, som föreskrivs i 
Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) nr 1316/20133. Dessa 
program tjänar syften som Efsi inte har. 
Minskningen av bägge programmen för 
att finansiera garantifonden förväntas 
dock säkerställa större investeringar inom 
vissa delar av deras respektive mandat än 
vad som är möjligt genom de befintliga 
programmen. Efsi bör kunna fungera 
som en hävstång för EU-garantin och 
därigenom mångfaldiga den finansiella 
effekten inom dessa områden av 
forskning, utveckling och innovation samt 
transport, telekommunikation och 
energiinfrastruktur, jämfört med om 
medlen hade spenderats genom bidrag 
inom de planerade programmen 
Horisont 2020 och Fonden för ett 
sammanlänkat Europa. Därför bör en del 
av den finansiering som anslagits för 
dessa program omfördelas till Efsi

utgår

__________________
2 Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) nr 1291/2013 av den 
11 december 2013 om inrättande av 
Horisont 2020 – ramprogrammet för 
forskning och innovation (2014–2020) 
och om upphävande av beslut nr 
1982/2006/EG (EUT L 347, 20.12.2013, 
s. 104).
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3 Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) nr 1316/2013 av den 
11 december 2013 om inrättande av 
Fonden för ett sammanlänkat Europa, om 
ändring av förordning (EU) nr 913/2010 
och om upphävande av förordningarna 
(EG) nr 680/2007 och (EG) nr 67/2010 
(EUT L 348, 20.12.2013, s. 129).

Or. it

Ändringsförslag 186
Jérôme Lavrilleux

Förslag till förordning
Skäl 29

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(29) För att delvis finansiera bidraget från 
unionens budget bör det ske en minskning
av de tillgängliga anslagen inom 
Horisont 2020 – ramprogrammet för 
forskning och innovation 2014–2020, som 
föreskrivs i Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) nr 1291/2013222, och 
Fonden för ett sammanlänkat Europa, som 
föreskrivs i Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) nr 1316/20133. Dessa 
program tjänar syften som Efsi inte har. 
Minskningen av bägge programmen för att 
finansiera garantifonden förväntas dock 
säkerställa större investeringar inom vissa 
delar av deras respektive mandat än vad
som är möjligt genom de befintliga 
programmen. Efsi bör kunna fungera som 
en hävstång för EU-garantin och 
därigenom mångfaldiga den finansiella 
effekten inom dessa områden av forskning, 
utveckling och innovation samt transport, 
telekommunikation och energiinfrastruktur, 
jämfört med om medlen hade spenderats 
genom bidrag inom de planerade 
programmen Horisont 2020 och Fonden för 
ett sammanlänkat Europa. Därför bör en 
del av den finansiering som anslagits för 

(29) För att delvis finansiera bidraget från 
unionens budget bör det ske en minskning 
av de tillgängliga anslagen inom 
Horisont 2020 – ramprogrammet för 
forskning och innovation 2014–2020, som 
föreskrivs i Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) nr 1291/20132, och
Fonden för ett sammanlänkat Europa, som 
föreskrivs i Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) nr 1316/20133. Dessa 
program tjänar syften som Efsi inte har. 
Minskningen av bägge programmen för att 
finansiera garantifonden förväntas dock 
säkerställa större investeringar inom vissa 
delar av deras respektive mandat än vad 
som är möjligt genom de befintliga 
programmen. Efsi bör kunna fungera som 
en hävstång för EU-garantin och 
därigenom mångfaldiga den finansiella 
effekten inom dessa områden av forskning, 
utveckling och innovation samt transport, 
telekommunikation och energiinfrastruktur, 
jämfört med om medlen hade spenderats 
genom bidrag inom de planerade 
programmen Horisont 2020 och Fonden för 
ett sammanlänkat Europa. Därför bör en 
del av den finansiering som anslagits för 
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dessa program omfördelas till Efsi. dessa program omfördelas till Efsi utan att 
ge avkall på deras ursprungliga mål.

__________________ __________________
2 Europaparlamentets och rådets förordning 
(EU) nr 1291/2013 av 
den 11 december 2013 om inrättande av 
Horisont 2020 – ramprogrammet för 
forskning och innovation (2014–2020) och 
om upphävande av beslut nr 1982/2006/EG 
(EUT L 347, 20.12.2013, s. 104).

2 Europaparlamentets och rådets förordning 
(EU) nr 1291/2013 av 
den 11 december 2013 om inrättande av 
Horisont 2020 – ramprogrammet för 
forskning och innovation (2014–2020) och 
om upphävande av beslut nr 1982/2006/EG 
(EUT L 347, 20.12.2013, s. 104).

3 Europaparlamentets och rådets förordning 
(EU) nr 1316/2013 av 
den 11 december 2013 om inrättande av 
Fonden för ett sammanlänkat Europa, om 
ändring av förordning (EU) nr 913/2010 
och om upphävande av förordningarna 
(EG) nr 680/2007 och (EG) nr 67/2010 
(EUT L 348, 20.12.2013, s. 129).

3 Europaparlamentets och rådets förordning 
(EU) nr 1316/2013 av 
den 11 december 2013 om inrättande av 
Fonden för ett sammanlänkat Europa, om 
ändring av förordning (EU) nr 913/2010 
och om upphävande av förordningarna 
(EG) nr 680/2007 och (EG) nr 67/2010 
(EUT L 348, 20.12.2013, s. 129).

Or. fr

Ändringsförslag 187
Csaba Sógor

Förslag till förordning
Skäl 31

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(31) I unionen finns det ett betydande antal 
potentiellt bärkraftiga projekt som inte 
finansieras på grund av en brist på säkerhet 
och öppenhet när det gäller sådana projekt. 
Detta beror ofta på att privata investerare 
inte är medvetna om projekten eller har 
otillräcklig information för att bedöma 
investeringsriskerna. Kommissionen och 
EIB bör med stöd från medlemsstaterna 
främja inrättandet av en överskådlig 
förteckning över nuvarande och framtida 
investeringsprojekt i unionen som det är 
lämpligt att investera i. Denna 
”projektförteckning” bör säkerställa att 
information om investeringsprojekt ställs 
till allmänhetens förfogande regelbundet 

(31) I unionen finns det ett betydande antal 
potentiellt bärkraftiga projekt som inte 
finansieras på grund av en brist på säkerhet 
och öppenhet när det gäller sådana projekt. 
Detta beror ofta på att privata investerare 
inte är medvetna om projekten eller har 
otillräcklig information för att bedöma 
investeringsriskerna. Kommissionen och 
EIB bör på grundval av förslag från 
medlemsstaterna främja inrättandet av en 
överskådlig förteckning över nuvarande 
och framtida investeringsprojekt i unionen 
som det är lämpligt att investera i. Denna 
”projektförteckning” bör säkerställa att 
information om investeringsprojekt ställs 
till allmänhetens förfogande regelbundet 
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och på ett strukturerat sätt så att investerare 
får tillförlitliga uppgifter som de kan 
basera sina investeringsbeslut på.

och på ett strukturerat sätt så att investerare 
får tillförlitliga uppgifter som de kan 
basera sina investeringsbeslut på.

Or. en

Ändringsförslag 188
Jérôme Lavrilleux

Förslag till förordning
Skäl 31

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(31) I unionen finns det ett betydande antal 
potentiellt bärkraftiga projekt som inte 
finansieras på grund av en brist på säkerhet 
och öppenhet när det gäller sådana projekt. 
Detta beror ofta på att privata investerare 
inte är medvetna om projekten eller har 
otillräcklig information för att bedöma 
investeringsriskerna. Kommissionen och 
EIB bör med stöd från medlemsstaterna 
främja inrättandet av en överskådlig 
förteckning över nuvarande och framtida 
investeringsprojekt i unionen som det är 
lämpligt att investera i. Denna 
”projektförteckning” bör säkerställa att 
information om investeringsprojekt ställs 
till allmänhetens förfogande regelbundet 
och på ett strukturerat sätt så att investerare 
får tillförlitliga uppgifter som de kan 
basera sina investeringsbeslut på.

(31) I unionen finns det ett betydande antal 
potentiellt bärkraftiga projekt som inte 
finansieras på grund av en brist på säkerhet 
och öppenhet när det gäller sådana projekt. 
Detta beror ofta på att privata investerare 
inte är medvetna om projekten eller har 
otillräcklig information för att bedöma 
investeringsriskerna. Kommissionen och 
EIB bör med stöd från medlemsstaterna 
främja inrättandet av en överskådlig 
förteckning över nuvarande och framtida 
investeringsprojekt i unionen som det är 
lämpligt att investera i. Denna 
”projektförteckning” bör säkerställa att 
information om investeringsprojekt ställs 
till allmänhetens förfogande regelbundet 
och på ett strukturerat sätt så att investerare 
får tillförlitliga och transparenta uppgifter 
som de kan basera sina investeringsbeslut 
på.

Or. fr

Ändringsförslag 189
Thomas Mann

Förslag till förordning
Skäl 31
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(31) I unionen finns det ett betydande antal 
potentiellt bärkraftiga projekt som inte 
finansieras på grund av en brist på säkerhet 
och öppenhet när det gäller sådana projekt. 
Detta beror ofta på att privata investerare 
inte är medvetna om projekten eller har 
otillräcklig information för att bedöma 
investeringsriskerna. Kommissionen och 
EIB bör med stöd från medlemsstaterna 
främja inrättandet av en överskådlig 
förteckning över nuvarande och framtida 
investeringsprojekt i unionen som det är 
lämpligt att investera i. Denna 
”projektförteckning” bör säkerställa att 
information om investeringsprojekt ställs 
till allmänhetens förfogande regelbundet 
och på ett strukturerat sätt så att investerare 
får tillförlitliga uppgifter som de kan 
basera sina investeringsbeslut på.

(31) I unionen finns det ett betydande antal 
potentiellt bärkraftiga projekt som inte 
finansieras på grund av en brist på säkerhet 
och öppenhet när det gäller sådana projekt. 
Detta beror ofta på att privata investerare 
inte är medvetna om projekten eller har 
otillräcklig information för att bedöma 
investeringsriskerna. Kommissionen och 
EIB bör med stöd från medlemsstaterna 
främja inrättandet av en överskådlig 
förteckning över nuvarande och framtida 
investeringsprojekt i unionen som det är 
lämpligt att investera i. Denna 
”projektförteckning” bör säkerställa att 
information om investeringsprojekt ställs 
till allmänhetens förfogande regelbundet 
och på ett strukturerat sätt så att investerare 
får tillförlitliga uppgifter som de kan 
basera sina investeringsbeslut på. 
Tyngdpunkten i förteckningen bör ligga 
på att skydda viktiga affärshemligheter.

Or. de

Ändringsförslag 190
Paloma López Bermejo

Förslag till förordning
Skäl 31

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(31) I unionen finns det ett betydande 
antal potentiellt bärkraftiga projekt som 
inte finansieras på grund av en brist på 
säkerhet och öppenhet när det gäller 
sådana projekt. Detta beror ofta på att 
privata investerare inte är medvetna om 
projekten eller har otillräcklig 
information för att bedöma 
investeringsriskerna. Kommissionen och 
EIB bör med stöd från medlemsstaterna 
främja inrättandet av en överskådlig 
förteckning över nuvarande och framtida 

(31) Kommissionen, Europaparlamentet
och EIB bör med stöd från 
medlemsstaterna främja inrättandet av en 
överskådlig förteckning över nuvarande 
och framtida investeringsprojekt i unionen 
som det är lämpligt att investera i.
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investeringsprojekt i unionen som det är 
lämpligt att investera i. Denna 
”projektförteckning” bör säkerställa att 
information om investeringsprojekt ställs 
till allmänhetens förfogande regelbundet 
och på ett strukturerat sätt så att 
investerare får tillförlitliga uppgifter som 
de kan basera sina investeringsbeslut på.

Or. en

Ändringsförslag 191
Laura Agea, Tiziana Beghin

Förslag till förordning
Skäl 31

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(31) I unionen finns det ett betydande antal 
potentiellt bärkraftiga projekt som inte 
finansieras på grund av en brist på säkerhet 
och öppenhet när det gäller sådana projekt. 
Detta beror ofta på att privata investerare 
inte är medvetna om projekten eller har 
otillräcklig information för att bedöma 
investeringsriskerna. Kommissionen och 
EIB bör med stöd från medlemsstaterna 
främja inrättandet av en överskådlig 
förteckning över nuvarande och framtida 
investeringsprojekt i unionen som det är 
lämpligt att investera i. Denna 
”projektförteckning” bör säkerställa att 
information om investeringsprojekt ställs 
till allmänhetens förfogande regelbundet 
och på ett strukturerat sätt så att investerare 
får tillförlitliga uppgifter som de kan 
basera sina investeringsbeslut på.

(31) I unionen finns det ett betydande antal 
potentiellt bärkraftiga projekt som inte 
finansieras på grund av en brist på säkerhet 
och öppenhet när det gäller sådana projekt. 
Detta beror ofta på att privata investerare 
inte är medvetna om projekten eller har 
otillräcklig information för att bedöma 
investeringsriskerna. Kommissionen och 
EIB ska med hjälp från medlemsstaterna 
som bidrar med adekvat information om 
potentiellt bärkraftiga projekt främja 
inrättandet av en överskådlig förteckning 
över nuvarande och framtida 
investeringsprojekt i unionen som det är 
lämpligt att investera i. Denna 
”projektförteckning” ska säkerställa att 
information om investeringsprojekt ställs 
till allmänhetens förfogande regelbundet 
och på ett strukturerat sätt så att investerare 
får tillförlitliga uppgifter som de kan 
basera sina investeringsbeslut på.

Or. it
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Ändringsförslag 192
Maria João Rodrigues

Förslag till förordning
Skäl 32

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(32) Medlemsstaterna har också börjat 
arbeta på nationell nivå för att upprätta och 
främja projektförteckningar över projekt av 
nationell betydelse. Den information som 
kommissionen och EIB tar fram bör kunna 
kopplas till kompletterande nationella 
projektförteckningar.

(32) Medlemsstaterna har också börjat 
arbeta på nationell nivå för att upprätta och 
främja projektförteckningar över projekt av 
nationell betydelse, vilket inbegriper att 
skapa högkvalitativa arbetstillfällen. Den 
information som kommissionen och EIB 
tar fram bör kunna kopplas till 
kompletterande nationella 
projektförteckningar.

Or. en

Ändringsförslag 193
Monika Vana, Terry Reintke
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Skäl 32

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(32) Medlemsstaterna har också börjat 
arbeta på nationell nivå för att upprätta 
och främja projektförteckningar över 
projekt av nationell betydelse. Den 
information som kommissionen och EIB 
tar fram bör kunna kopplas till 
kompletterande nationella 
projektförteckningar.

(32) Medlemsstaterna och deras 
nationella, regionala och lokala 
myndigheter bör arbeta för att upprätta 
och främja projektförteckningar över 
projekt av europeisk betydelse. Den 
information som kommissionen och EIB 
tar fram bör kunna kopplas till 
kompletterande projektförteckningar.

Or. en



PE551.778v01-00 108/112 AM\1052802SV.doc

SV

Ändringsförslag 194
Laura Agea, Tiziana Beghin

Förslag till förordning
Skäl 32

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(32) Medlemsstaterna har också börjat 
arbeta på nationell nivå för att upprätta och 
främja projektförteckningar över projekt av 
nationell betydelse. Den information som 
kommissionen och EIB tar fram bör kunna 
kopplas till kompletterande nationella 
projektförteckningar.

(32) Medlemsstaterna har också börjat 
arbeta på nationell nivå för att upprätta och 
främja projektförteckningar över projekt av 
nationell betydelse. Den information som 
kommissionen och EIB tar fram ska kunna 
kopplas till kompletterande nationella 
projektförteckningar.

Or. it

Ändringsförslag 195
Laura Agea, Tiziana Beghin

Förslag till förordning
Skäl 33

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(33) Även om de projekt som ingår i 
projektförteckningen kan användas av EIB 
för att identifiera och välja projekt som ska 
stödjas av Efsi, bör projektförteckningen 
ha en bredare räckvidd när det gäller att 
identifiera projekt i hela unionen. Detta 
kan inbegripa projekt som kan finansieras 
fullt ut av den privata sektorn eller med 
stöd av andra instrument som 
tillhandahålls på europeisk eller nationell 
nivå. Efsi bör kunna stödja finansiering av 
och investeringar i projekt som identifierats 
i projektförteckningen, men det bör inte 
finnas någon automatik mellan 
upptagandet i förteckningen och tillgång 
till stöd från Efsi, och Efsi bör ges full 
frihet att välja ut och stödja projekt som 
inte ingår i förteckningen.

(33) Även om de projekt som ingår i 
projektförteckningen kan användas av EIB 
för att identifiera och välja projekt som ska 
stödjas av Efsi, bör projektförteckningen 
ha en bredare räckvidd när det gäller att 
identifiera projekt i hela unionen. Efsi ska
kunna stödja finansiering av och 
investeringar i projekt som identifierats i 
projektfsörteckningen.

Or. it
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Ändringsförslag 196
Csaba Sógor

Förslag till förordning
Skäl 34

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(34) För att garantera ansvarighet inför 
EU-invånarna bör EIB regelbundet 
rapportera till Europaparlamentet och rådet 
om utvecklingen av Efsi och dess effekter.

(34) För att garantera ansvarighet inför 
EU-invånarna bör EIB regelbundet 
rapportera till Europaparlamentet och rådet 
om utvecklingen av Efsi och dess 
ekonomiska och sociala effekter.

Or. en

Ändringsförslag 197
Jérôme Lavrilleux

Förslag till förordning
Skäl 34

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(34) För att garantera ansvarighet inför 
EU-invånarna bör EIB regelbundet 
rapportera till Europaparlamentet och rådet 
om utvecklingen av Efsi och dess effekter.

(34) För att garantera ansvarighet inför 
EU-invånarna bör EIB regelbundet 
rapportera till Europaparlamentet och rådet 
om utvecklingen av Efsi och dess effekter. 
Mot denna bakgrund bör EIB lämna en 
årlig rapport till parlamentet och rådet för 
yttrande.

Or. fr

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

Förslag till förordning
Skäl 34

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(34) För att garantera ansvarighet inför (34) För att garantera ansvarighet inför 
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EU-invånarna bör EIB regelbundet 
rapportera till Europaparlamentet och rådet 
om utvecklingen av Efsi och dess effekter.

EU-invånarna bör EIB regelbundet 
rapportera till Europaparlamentet och rådet 
om utvecklingen av Efsi och dess verkliga 
socioekonomiska effekter, särskilt när det 
gäller skapandet av arbetstillfällen.

Or. es

Motivering

Innehållet i den regelbundna information som EIB ska lämna till Europaparlamentet och 
rådet preciseras. Som tidigare har sagts är det viktigt att göra en bedömning om huruvida de 
investeringar som finansieras påverkar skapandet av arbetstillfällen.

Ändringsförslag 199
Laura Agea, Tiziana Beghin

Förslag till förordning
Skäl 34

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(34) För att garantera ansvarighet inför 
EU-invånarna bör EIB regelbundet 
rapportera till Europaparlamentet och rådet 
om utvecklingen av Efsi och dess effekter.

(34) För att garantera ansvarighet inför 
EU-invånarna ska EIB regelbundet 
rapportera till Europaparlamentet och rådet 
om utvecklingen av Efsi och dess effekter.

Or. it

Ändringsförslag 200
Laura Agea, Tiziana Beghin

Förslag till förordning
Skäl 34a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(34a) EU-medborgare och myndigheter i 
de nationella medlemsstaterna bör vara 
medvetna om Efsis verksamhet och 
tilldelade medel, vilket understryker 
behovet av att transparens och 
offentliggörande av handlingar 
garanteras.
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Or. en

Ändringsförslag 201
Laura Agea, Tiziana Beghin

Förslag till förordning
Skäl 35

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(35) För att säkerställa en lämplig täckning 
av EU:s garantiförpliktelser och för att se 
till att EU-garantin är fortsatt tillgänglig 
bör kommissionen delegeras befogenhet 
att anta rättsakter i enlighet med artikel 
290 i fördraget om Europeiska unionens 
funktionssätt när det gäller justeringen av 
de belopp som ska betalas in från 
unionens allmänna budget och när det 
gäller att ändra bilaga I i enlighet med 
detta. Det är av särskild betydelse att 
kommissionen genomför lämpliga samråd 
under sitt förberedande arbete, inklusive på 
expertnivå. När kommissionen förbereder 
och utarbetar delegerade akter bör den se 
till att relevanta handlingar översänds 
samtidigt till Europaparlamentet och 
rådet och att detta sker så snabbt som 
möjligt och på lämpligt sätt.

(35) För att säkerställa en lämplig täckning 
av EU:s garantiförpliktelser och för att se 
till att EU-garantin är fortsatt tillgänglig är 
det av särskild betydelse att kommissionen 
genomför lämpliga samråd under sitt 
förberedande arbete, inklusive på 
expertnivå. 

Or. it

Ändringsförslag 202
Monika Vana, Terry Reintke
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Skäl 35a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(35a) För att säkerställa enhetliga villkor 
för genomförandet av denna förordning 
bör kommissionen tilldelas 
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genomförandebefogenheter för den 
modell som ska användas när information 
lämnas om investeringsprojekten och hur 
de bidrar till att unonens politiska mål 
uppnås. Dessa befogenheter bör utövas i 
enlighet med Europaparlamentets och 
rådets förordning (EU) nr 182/2011.

Or. en

Ändringsförslag 203
Laura Agea, Tiziana Beghin

Förslag till förordning
Skäl 36

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(36) Eftersom målen med denna 
förordning, nämligen att stödja 
investeringar i unionen och sörja för ökad 
tillgång till finansiering för företag med 
upp till 3 000 anställda, inte i tillräcklig 
utsträckning kan uppnås av 
medlemsstaterna på grund av skillnaderna i 
deras finanspolitiska handlingsutrymme, 
utan, på grund av åtgärdens omfattning och 
verkningar, bättre kan uppnås på 
unionsnivå, kan unionen vidta åtgärder i 
enlighet med subsidiaritetsprincipen i 
artikel 5 i fördraget om Europeiska 
unionen. I enlighet med 
proportionalitetsprincipen i samma artikel 
går denna förordning inte utöver vad som 
är nödvändigt för att uppnå dessa mål.

(36) Eftersom målen med denna 
förordning, nämligen att stödja 
investeringar i unionen och sörja för ökad 
tillgång till finansiering för mikro-, små 
och medelstora företag, även de med upp 
till 3 000 anställda, för innovativa start-
up-företag och för projekt med hög risk, 
inte i tillräcklig utsträckning kan uppnås av
medlemsstaterna på grund av skillnaderna i 
deras finanspolitiska handlingsutrymme, 
utan, på grund av åtgärdens omfattning och 
verkningar, bättre kan uppnås på 
unionsnivå, kan unionen vidta åtgärder i 
enlighet med subsidiaritetsprincipen i 
artikel 5 i fördraget om Europeiska 
unionen. I enlighet med 
proportionalitetsprincipen i samma artikel 
går denna förordning inte utöver vad som 
är nödvändigt för att uppnå dessa mål.

Or. it


