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Ændringsforslag 204
Monika Vana, Terry Reintke
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Kommissionen indgår en aftale med 
Den Europæiske Investeringsbank (EIB) 
om oprettelse af en europæisk fond for 
strategiske investeringer (EFSI).

1. Kommissionen kan på grundlag af et 
mandat fra Det Europæiske Råd og 
Europa-Parlamentet indgå en aftale med 
Den Europæiske Investeringsbank (EIB) 
om oprettelse af en europæisk fond for 
strategiske investeringer (EFSI). Denne 
aftale forelægges Europa-Parlamentet og 
Rådet og offentliggøres.

Or. en

Ændringsforslag 205
Monika Vana, Terry Reintke
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

EFSI skal have til formål at støtte
investeringer i Unionen og lette adgangen 
til finansiering for virksomheder med op til
3 000 ansatte, med særligt fokus på små og 
mellemstore virksomheder, ved at tilføre 
EIB øget risikokapacitet ("EFSI-aftalen").

EFSI skal have til formål at støtte
kvalitetsinvesteringer i Unionen med 
fokus på regioner med stor arbejdsløshed
og fattigdom og lette adgangen til 
finansiering for virksomheder med op til
1 500 ansatte, med særligt fokus på
mikrovirksomheder, små og mellemstore 
virksomheder samt virksomheder i den 
sociale og solidariske økonomi, ved at 
tilføre EIB øget risikokapacitet ("EFSI-
aftalen"). Disse investeringer har til 
formål at kickstarte økonomiske 
aktiviteter i Unionens generelle interesse 
på lang sigt med fokus på at fremme 
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Europa 2020-målene, navnlig hvad angår 
beskæftigelse, miljø og sociale 
anliggender. EFSI finansierer ikke 
investeringer, der er ødelæggende for de 
mål, der er beskrevet i del 1 i TEUF, eller 
opnåelsen af Europa 2020-målene.
EFSI's overordnede mål skal være at 
fremme og garantere bæredygtig, inklusiv 
og langsigtet vækst og kvalitetsjobskabelse 
samt social inklusion i Unionen. 

Or. en

Ændringsforslag 206
Maria João Rodrigues, Sergio Gutiérrez Prieto, Emilian Pavel, Javi López, Guillaume 
Balas

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

EFSI skal have til formål at støtte 
investeringer i Unionen og lette adgangen 
til finansiering for virksomheder med op til
3 000 ansatte, med særligt fokus på små og 
mellemstore virksomheder, ved at tilføre 
EIB øget risikokapacitet ("EFSI-aftalen").

EFSI skal have til formål at støtte private 
og offentlige investeringer i Unionen og 
lette adgangen til finansiering for 
virksomheder, virksomheder i den sociale 
økonomi og tjenesteudbydere med op til
3 000 ansatte, med særligt fokus på små og 
mellemstore virksomheder, ved at tilføre 
EIB øget risikokapacitet ("EFSI-aftalen").
EFSI's overordnede mål skal være at 
fremme og garantere bæredygtig, inklusiv 
og langsigtet vækst og kvalitetsjobskabelse 
samt social inklusion i Unionen.

Or. en

Ændringsforslag 207
Patrick Le Hyaric

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – afsnit 2
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

EFSI skal have til formål at støtte 
investeringer i Unionen og lette adgangen 
til finansiering for virksomheder med op til 
3 000 ansatte, med særligt fokus på små og 
mellemstore virksomheder, ved at tilføre 
EIB øget risikokapacitet ("EFSI-aftalen").

EFSI skal have til formål at støtte 
investeringer i Unionen og lette adgangen 
til finansiering for virksomheder med op til 
3 000 ansatte, med særligt fokus på små og 
mellemstore virksomheder, ved at tilføre 
EIB øget risikokapacitet ("EFSI-aftalen").
EFSI's overordnede mål skal være at 
fremme og garantere bæredygtig, inklusiv 
og langsigtet vækst og kvalitetsjobskabelse 
samt social inklusion i Unionen.

Or. en

Ændringsforslag 208
Thomas Mann

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

EFSI skal have til formål at støtte 
investeringer i Unionen og lette adgangen 
til finansiering for virksomheder med op til 
3 000 ansatte, med særligt fokus på små og 
mellemstore virksomheder, ved at tilføre 
EIB øget risikokapacitet ("EFSI-aftalen").

EFSI skal have til formål at støtte 
investeringer i Unionen og lette adgangen 
til finansiering for virksomheder med op til 
3 000 ansatte, med særligt fokus på
mikrovirksomheder, små og mellemstore 
virksomheder, ved at tilføre EIB øget 
risikokapacitet ("EFSI-aftalen").

Or. de

Ændringsforslag 209
Patrick Le Hyaric, Inês Cristina Zuber

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

EFSI skal have til formål at støtte 
investeringer i Unionen og lette adgangen 
til finansiering for virksomheder med op til

EFSI skal have til formål at støtte 
investeringer i Unionen, fremme social og
territorial samhørighed i Unionen og lette 
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3 000 ansatte, med særligt fokus på små og 
mellemstore virksomheder, ved at tilføre 
EIB øget risikokapacitet ("EFSI-aftalen").

adgangen til finansiering for små og 
mellemstore virksomheder med op til
3 000 ansatte, med særligt fokus på små og 
mellemstore virksomheder, ved at tilføre 
EIB øget risikokapacitet ("EFSI-aftalen").

Or. fr

Ændringsforslag 210
Laura Agea, Tiziana Beghin

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

EFSI skal have til formål at støtte 
investeringer i Unionen og lette adgangen 
til finansiering for virksomheder med op til 
3 000 ansatte, med særligt fokus på små 
og mellemstore virksomheder, ved at 
tilføre EIB øget risikokapacitet ("EFSI-
aftalen").

EFSI skal have til formål at støtte
offentlige og private investeringer i 
Unionen og lette adgangen til finansiering 
for små og mellemstore virksomheder og 
mikrovirksomheder samt virksomheder
med op til 3 000 ansatte, nystartede 
innovative virksomheder og 
højrisikoprojekter, ved at tilføre EIB øget 
risikokapacitet ("EFSI-aftalen"). Et af 
EFSI's hovedmål bør være at fremme og 
sikre en bæredygtig, inklusiv og langsigtet 
vækst, skabelse af kvalitetsjob samt social 
inklusion i Den Europæiske Union.

Or. it

Ændringsforslag 211
Ulrike Trebesius

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

EFSI skal have til formål at støtte 
investeringer i Unionen og lette adgangen 
til finansiering for virksomheder med op til 
3 000 ansatte, med særligt fokus på små og 

EFSI skal have til formål at støtte 
investeringer i Unionen og lette adgangen 
til finansiering for virksomheder med op til 
3 000 ansatte, med særligt fokus på små og 
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mellemstore virksomheder, ved at tilføre 
EIB øget risikokapacitet ("EFSI-aftalen").

mellemstore virksomheder, ved at tilføre 
EIB øget risikokapacitet ("EFSI-aftalen").
EFSI's overordnede mål skal være at 
fremme og garantere bæredygtig og 
langsigtet vækst og jobskabelse i Unionen.

Or. en

Ændringsforslag 212
Jérôme Lavrilleux

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

EFSI skal have til formål at støtte 
investeringer i Unionen og lette adgangen 
til finansiering for virksomheder med op til
3 000 ansatte, med særligt fokus på små og 
mellemstore virksomheder, ved at tilføre 
EIB øget risikokapacitet ("EFSI-aftalen").

EFSI skal have til formål at støtte 
investeringer i Unionen og lette adgangen 
til finansiering for virksomheder med op til
3 000 ansatte, og fortrinsvis små og 
mellemstore virksomheder, der udgør 
80 % af arbejdspladserne i EU, ved at 
tilføre EIB øget risikokapacitet ("EFSI-
aftalen").

Or. fr

Ændringsforslag 213
Brando Benifei

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

EFSI skal have til formål at støtte 
investeringer i Unionen og lette adgangen 
til finansiering for virksomheder med op til 
3 000 ansatte, med særligt fokus på små og 
mellemstore virksomheder, ved at tilføre 
EIB øget risikokapacitet ("EFSI-aftalen").

EFSI skal have til formål at relancere 
økonomisk vækst og skabe arbejdspladser 
af høj kvalitet i Unionen ved at støtte 
investeringer og lette adgangen til 
finansiering for virksomheder med op til 3 
000 ansatte, med særligt fokus på små og 
mellemstore virksomheder, ved at tilføre 
EIB øget risikokapacitet ("EFSI-aftalen").
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Or. en

Ændringsforslag 214
Ivan Jakovčić

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

EFSI skal have til formål at støtte 
investeringer i Unionen og lette adgangen 
til finansiering for virksomheder med op til 
3 000 ansatte, med særligt fokus på små og 
mellemstore virksomheder, ved at tilføre 
EIB øget risikokapacitet ("EFSI-aftalen").

EFSI skal have til formål at støtte 
investeringer i Unionen og sikre mere 
omfattende og tilgængelig finansiering for 
virksomheder med op til 3 000 ansatte, 
med særligt fokus på små og mellemstore 
virksomheder, ved at tilføre EIB øget 
risikokapacitet ("EFSI-aftalen").

Or. hr

Ændringsforslag 215
Monika Vana, Terry Reintke
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. EFSI-aftalen er åben for 
medlemsstaternes tiltrædelse. Med de 
bestående bidragyderes samtykke kan den 
tillige tiltrædes af andre tredjeparter, 
herunder nationale erhvervsfremmende 
banker eller offentlige enheder ejet eller
kontrolleret af en medlemsstat samt 
enheder i den private sektor.

2. EFSI-aftalen er åben for 
medlemsstaternes tiltrædelse. Med de 
bestående bidragyderes samtykke kan den 
tillige tiltrædes af andre tredjeparter 
kontrolleret af en medlemsstat.

Or. en

Ændringsforslag 216
Paloma López Bermejo
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Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. EFSI-aftalen er åben for 
medlemsstaternes tiltrædelse. Med de 
bestående bidragyderes samtykke kan den 
tillige tiltrædes af andre tredjeparter, 
herunder nationale erhvervsfremmende 
banker eller offentlige enheder ejet eller 
kontrolleret af en medlemsstat samt 
enheder i den private sektor.

2. EFSI-aftalen er åben for 
medlemsstaternes tiltrædelse. Med de 
bestående bidragyderes samtykke kan den 
tillige tiltrædes af andre tredjeparter, 
herunder nationale erhvervsfremmende 
banker eller offentlige enheder ejet eller 
kontrolleret af en medlemsstat.

Or. en

Ændringsforslag 217
Ivan Jakovčić

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. EFSI-aftalen er åben for 
medlemsstaternes tiltrædelse. Med de 
bestående bidragyderes samtykke kan den 
tillige tiltrædes af andre tredjeparter, 
herunder nationale erhvervsfremmende 
banker eller offentlige enheder ejet eller 
kontrolleret af en medlemsstat samt 
enheder i den private sektor.

2. EFSI-aftalen er åben for 
medlemsstaternes tiltrædelse. Med de 
bestående bidragyderes samtykke kan den 
tillige tiltrædes af andre tredjeparter, 
herunder nationale erhvervsfremmende 
banker eller offentlige enheder ejet eller 
kontrolleret af en medlemsstat, regionale 
og lokale myndigheder samt enheder i den 
private sektor.

Or. hr

Ændringsforslag 218
Jérôme Lavrilleux

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 2
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. EFSI-aftalen er åben for 
medlemsstaternes tiltrædelse. Med de 
bestående bidragyderes samtykke kan den 
tillige tiltrædes af andre tredjeparter, 
herunder nationale erhvervsfremmende 
banker eller offentlige enheder ejet eller 
kontrolleret af en medlemsstat samt 
enheder i den private sektor.

2. EFSI-aftalen er åben for 
medlemsstaternes tiltrædelse. Med de 
bestående bidragyderes samtykke kan den 
tillige tiltrædes af andre tredjeparter, 
herunder nationale erhvervsfremmende 
banker eller offentlige enheder ejet eller 
kontrolleret af en medlemsstat eller 
regionale institutioner samt enheder i den 
private sektor.

Or. fr

Ændringsforslag 219
Laura Agea, Tiziana Beghin

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Når en medlemsstat ønsker at bidrage 
til EFSI's budget, skal der gives garanti 
for, at de ydede midler allokeres til 
projekter vedrørende det nationale 
område.

Or. it

Ændringsforslag 220
Monika Vana, Terry Reintke
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – afsnit 1 – litra c a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ca) betingelserne for investeringen som 
beskrevet af Europa-Parlamentet og 
Rådet i mandatet
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Or. en

Ændringsforslag 221
Monika Vana, Terry Reintke
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – afsnit 1 – litra d a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

da) metodologien for fastsættelse af 
geografiske kvoter, der fuldt ud tager 
højde for investeringsbehovene i de 
medlemsstater, som er ramt af stor 
arbejdsløshed og fattigdom eller hårdest 
ramt af finanskrisen

Or. en

Ændringsforslag 222
Laura Agea, Tiziana Beghin

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – afsnit 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

EFSI-aftalen skal indeholde 
bestemmelser om, at indtægter af EFSI-
støttede transaktioner, som tilfalder 
Unionen, skal stilles til rådighed for 
Unionen efter fradrag af beløb trukket på 
EU-garantien og derefter omkostninger, 
jf. stk. 2, tredje afsnit, og artikel 5, stk. 3. 

udgår

Or. it

Ændringsforslag 223
Monika Vana, Terry Reintke
for Verts/ALE-Gruppen
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Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 2 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. EFSI-aftalen skal indeholde 
bestemmelser om oprettelse af et 
europæisk knudepunkt for 
investeringsrådgivning (EIAH) under EIB. 
EIAH skal have til formål at bygge videre 
på EIB's og Kommissionens eksisterende 
rådgivningstjenester med henblik på at
yde rådgivningsbistand til identificering, 
forberedelse og udvikling af 
investeringsprojekter og fungere som en 
central rådgivningstjeneste om 
projektfinansiering i Unionen. Denne 
rådgivning skal omfatte støtte til brug af 
teknisk bistand til projektkonfiguration, 
brug af innovative finansielle instrumenter
og offentlig-/private partnerskaber samt 
eventuelt rådgivning om relevante 
spørgsmål i forbindelse med EU-
lovgivningen.

2. EFSI-aftalen skal indeholde 
bestemmelser om oprettelse af et 
europæisk knudepunkt for 
investeringsrådgivning (EIAH) under EIB. 
EIAH skal have til formål at yde 
rådgivningsbistand til identificering, 
forberedelse og udvikling af 
investeringsprojekter med fokus på 
regioner med stor arbejdsløshed og
identificering af investeringer med stort 
jobskabelsespotentiale. Denne rådgivning 
skal omfatte støtte til brug af teknisk 
bistand til projektkonfiguration, styring af 
ansvarlig investering, brug af innovative 
finansielle instrumenter.

Or. en

Ændringsforslag 224
Jérôme Lavrilleux

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 2 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. EFSI-aftalen skal indeholde 
bestemmelser om oprettelse af et 
europæisk knudepunkt for 
investeringsrådgivning (EIAH) under EIB. 
EIAH skal have til formål at bygge videre 
på EIB's og Kommissionens eksisterende 
rådgivningstjenester med henblik på at yde 
rådgivningsbistand til identificering, 
forberedelse og udvikling af 
investeringsprojekter og fungere som en 
central rådgivningstjeneste om 

2. EFSI-aftalen skal indeholde 
bestemmelser om oprettelse af et 
europæisk knudepunkt for 
investeringsrådgivning (EIAH) under EIB. 
EIAH skal have til formål at bygge videre 
på EIB's og Kommissionens eksisterende 
rådgivningstjenester med henblik på at yde 
rådgivningsbistand til identificering, 
forberedelse og udvikling af 
investeringsprojekter og fungere som en 
central rådgivningstjeneste om 
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projektfinansiering i Unionen. Denne 
rådgivning skal omfatte støtte til brug af 
teknisk bistand til projektkonfiguration, 
brug af innovative finansielle instrumenter 
og offentlig-/private partnerskaber samt 
eventuelt rådgivning om relevante 
spørgsmål i forbindelse med EU-
lovgivningen.

projektfinansiering i Unionen. Denne 
rådgivning skal omfatte støtte til brug af 
teknisk bistand til projektkonfiguration, 
brug af innovative finansielle instrumenter 
og offentlig-/private partnerskaber samt 
eventuelt rådgivning om relevante 
spørgsmål i forbindelse med EU-
lovgivningen. EIAH skal i samarbejde 
med Kommissionen iværksætte en 
innovativ kommunikationsstrategi til 
sikring af, at den brede offentlighed får 
kendskab til betingelserne for EFSI-
aftalens gennemførelse.

Or. fr

Ændringsforslag 225
Maria João Rodrigues

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 2 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. EFSI-aftalen skal indeholde 
bestemmelser om oprettelse af et 
europæisk knudepunkt for 
investeringsrådgivning (EIAH) under EIB. 
EIAH skal have til formål at bygge videre 
på EIB's og Kommissionens eksisterende 
rådgivningstjenester med henblik på at yde 
rådgivningsbistand til identificering, 
forberedelse og udvikling af 
investeringsprojekter og fungere som en 
central rådgivningstjeneste om 
projektfinansiering i Unionen. Denne 
rådgivning skal omfatte støtte til brug af 
teknisk bistand til projektkonfiguration, 
brug af innovative finansielle instrumenter 
og offentlig-/private partnerskaber samt 
eventuelt rådgivning om relevante 
spørgsmål i forbindelse med EU-
lovgivningen.

2. EFSI-aftalen skal indeholde 
bestemmelser om oprettelse af et 
europæisk knudepunkt for 
investeringsrådgivning (EIAH) under EIB. 
EIAH skal have til formål at bygge videre 
på EIB's og Kommissionens eksisterende 
rådgivningstjenester med henblik på at yde 
rådgivningsbistand til identificering, 
forberedelse og udvikling af 
investeringsprojekter og fungere som en 
central rådgivningstjeneste om 
projektfinansiering i Unionen. Denne 
rådgivning skal omfatte støtte til brug af 
teknisk bistand til projektkonfiguration,
støtte til udvikling af 
investeringsplatforme, brug af innovative 
finansielle instrumenter og offentlig-
/private partnerskaber, maksimering af 
indvirkningen på jobskabelse samt 
eventuelt rådgivning om relevante 
spørgsmål i forbindelse med EU-
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lovgivningen.

Or. en

Ændringsforslag 226
Laura Agea, Tiziana Beghin

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 2 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. EFSI-aftalen skal indeholde 
bestemmelser om oprettelse af et 
europæisk knudepunkt for 
investeringsrådgivning (EIAH) under EIB. 
EIAH skal have til formål at bygge videre 
på EIB's og Kommissionens eksisterende 
rådgivningstjenester med henblik på at yde 
rådgivningsbistand til identificering, 
forberedelse og udvikling af 
investeringsprojekter og fungere som en 
central rådgivningstjeneste om 
projektfinansiering i Unionen. Denne 
rådgivning skal omfatte støtte til brug af 
teknisk bistand til projektkonfiguration, 
brug af innovative finansielle instrumenter 
og offentlig-/private partnerskaber samt 
eventuelt rådgivning om relevante 
spørgsmål i forbindelse med EU-
lovgivningen.

2. EFSI-aftalen skal indeholde 
bestemmelser om oprettelse af et 
europæisk knudepunkt for 
investeringsrådgivning (EIAH) under EIB.
Dette knudepunkt skal følge principperne 
for gennemsigtighed og uafhængighed.
EIAH skal have til formål at bygge videre 
på EIB's og Kommissionens eksisterende 
rådgivningstjenester med henblik på at yde 
rådgivningsbistand til identificering, 
forberedelse og udvikling af 
investeringsprojekter og fungere som en 
central rådgivningstjeneste om 
projektfinansiering i Unionen. Denne 
rådgivning skal omfatte støtte til brug af 
teknisk bistand til projektkonfiguration, 
brug af innovative finansielle instrumenter 
og offentlig-/private partnerskaber samt 
eventuelt rådgivning om relevante 
spørgsmål i forbindelse med EU-
lovgivningen.

Or. it

Ændringsforslag 227
Monika Vana, Terry Reintke
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 2 – afsnit 2
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

Med henblik herpå skal EIAH gøre brug af 
den ekspertise, der findes i EIB, 
Kommissionen og nationale
erhvervsfremmende banker samt de 
europæiske struktur- og investeringsfondes 
styrende organer.

Med henblik herpå skal EIAH
regelmæssigt høre interessenter, der er 
berørt af investeringen, og, hvor det måtte 
være relevant, gøre brug af den ekspertise, 
der findes i EIB, Kommissionen og 
nationale erhvervsfremmende banker samt 
de europæiske struktur- og 
investeringsfondes styrende organer.

Or. en

Ændringsforslag 228
Patrick Le Hyaric

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 2 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Med henblik herpå skal EIAH gøre brug af 
den ekspertise, der findes i EIB, 
Kommissionen og nationale 
erhvervsfremmende banker samt de 
europæiske struktur- og investeringsfondes 
styrende organer.

Med henblik herpå skal EIAH gøre brug af 
den ekspertise, der findes i EIB, 
Kommissionen og nationale 
erhvervsfremmende banker, de europæiske 
struktur- og investeringsfondes styrende 
organer samt eksperter i social- og 
beskæftigelsespolitik.

Or. fr

Ændringsforslag 229
Paloma López Bermejo

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 2 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Med henblik herpå skal EIAH gøre brug af 
den ekspertise, der findes i EIB, 
Kommissionen og nationale 
erhvervsfremmende banker samt de 

Med henblik herpå skal EIAH gøre brug af 
den ekspertise, der findes i EIB, 
Kommissionen, arbejdsmarkedets parter
og nationale erhvervsfremmende banker 



PE551.867v01-00 16/81 AM\1053204DA.doc

DA

europæiske struktur- og investeringsfondes 
styrende organer.

samt de europæiske struktur- og 
investeringsfondes styrende organer.

Or. en

Ændringsforslag 230
Laura Agea, Tiziana Beghin

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Medlemsstater, der tiltræder EFSI-
aftalen, skal kunne tilvejebringe deres 
bidrag som kontantbidrag eller i form af 
en af EIB accepteret garanti. Andre 
tredjeparter skal kun kunne yde 
kontantbidrag.

udgår

Or. it

Ændringsforslag 231
Monika Vana, Terry Reintke
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Medlemsstater, der tiltræder EFSI-
aftalen, skal kunne tilvejebringe deres 
bidrag som kontantbidrag eller i form af en 
af EIB accepteret garanti. Andre 
tredjeparter skal kun kunne yde 
kontantbidrag.

3. Medlemsstater, der tiltræder EFSI-
aftalen, skal kunne tilvejebringe deres 
bidrag som kontantbidrag eller i form af en 
af EIB accepteret garanti. Andre 
tredjeparter skal kun kunne yde 
kontantbidrag. Medlemsstaternes 
finansielle bidrag til EFSI, herunder 
eventuelle bidrag til 
investeringsplatforme, skal ikke 
medregnes af Kommissionen, når den 
fastlægger de finanspolitiske justeringer 
under den forebyggende og korrigerende 
del af stabilitets- og vækstpagten. I 
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tilfælde af overskridelse af 
referenceværdien for underskud skal 
Kommissionen ikke indlede en procedure 
i forbindelse med uforholdsmæssigt store 
underskud. Tilsvarende bør proceduren 
ikke indledes, når der foretages en 
vurdering af en overskridelse af 
referenceværdien, hvis dette udelukkende 
skyldes bidrag til EFSI.

Or. en

Ændringsforslag 232
Monika Vana, Terry Reintke
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 2 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 2a

Investeringsretningslinjer

Investeringsretningslinjer

1. EFSI yder støtte med gennemførelse af 
transaktioner af stor europæisk merværdi 
for at bidrage til opnåelse af EU-
strategien for intelligent, bæredygtig og 
inklusiv vækst samt de traktatbaserede 
mål til styrkelse af økonomisk, social og 
territorial samhørighed og nedbringelse 
af regionale forskelle.

Kommissionen og EIB sikrer, at støtten 
fra EFSI er i overensstemmelse med 
Unionens relevante politikker, de 
horisontale principper, der omhandles i 
stk. 2 og 3 i denne artikel, og Unionens 
prioriteter, herunder de horisontale mål, 
og at støtten supplerer andre EU-
instrumenter.

Transaktioner, der støttes af fonde under 
EFSI, skal være i overensstemmelse med 
gældende EU-ret og national ret 
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vedrørende anvendelsen heraf.

Kommissionen og EIB sikrer en effektiv 
udnyttelse af EFSI under gennemførelse, 
overvågning, rapportering og evaluering.
Anvendelse af relevante indikatorer letter 
identifikationen af økonomiske, sociale og 
miljømæssige fordele opnået gennem 
EFSI-støtte.

EIB's finansierings- og 
investeringstransaktioner støttet af EFSI 
forvaltes i overensstemmelse med EIB's 
egne regler og procedurer, herunder om 
horisontale politikker og sektorpolitikker.
Alle projekter, der finansieres under 
EFSI, er underlagt reglerne og 
procedurerne i EIB's klagemekanisme og 
aftalememorandum med Den Europæiske 
Ombudsmand.

2. Kommissionen og EIB sikrer, at der 
tages hensyn til ligestilling mellem mænd 
og kvinder og integrering af kønsaspektet, 
som skal fremmes. De træffer passende 
foranstaltninger for at forebygge 
forskelsbehandling. Der skal navnlig 
tages gensyn til tilgængelighed for 
handicappede.

3. EFSI's mål skal søges virkeliggjort i 
overensstemmelse med princippet om 
bæredygtig udvikling og med Unionens 
fremme af målet om bevarelse, beskyttelse 
og forbedring af miljøkvaliteten som 
fastsat i artikel 11 og artikel 191, stk. 1, i 
TEUF under hensyntagen til princippet 
om, at forureneren betaler.

Kommissionen og EIB sikrer støtte til 
klimaændringsmålene og afsætter 20 % af 
EU-budgettet til disse mål.

Or. en

Ændringsforslag 233
Brando Benifei
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Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. EFSI-aftalen skal indeholde 
bestemmelse om, at EFSI skal ledes af et 
Styringsråd, som fastlægger den 
overordnede strategi, de strategiske 
politikker og procedurer for aktivallokering 
og drift, herunder investeringspolitikken 
for projekter, som kan støttes af EFSI, og 
EFSI's risikoprofil, i overensstemmelse 
med de i artikel 5, stk. 2, fastsatte mål. 
Styringsrådet skal vælge et medlem af sin 
midte til formand.

1. EFSI-aftalen skal indeholde 
bestemmelse om, at EFSI skal ledes af et 
Styringsråd, som fastlægger den 
overordnede strategi, de strategiske
politikker og procedurer for aktivallokering 
og drift, herunder investeringspolitikken 
for projekter, som kan støttes af EFSI, og 
EFSI's risikoprofil, i overensstemmelse 
med de i artikel 5, stk. 2, fastsatte mål. 
Styringsrådet skal udnævnes efter en åben 
og gennemsigtig udvælgelsesprocedure. 
Styringsrådet skal vælge et medlem af sin 
midte til formand.

Or. en

Ændringsforslag 234
Monika Vana, Terry Reintke
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. EFSI-aftalen skal indeholde 
bestemmelse om, at EFSI skal ledes af et 
Styringsråd, som fastlægger den 
overordnede strategi, de strategiske 
politikker og procedurer for aktivallokering 
og drift, herunder investeringspolitikken 
for projekter, som kan støttes af EFSI, og 
EFSI's risikoprofil, i overensstemmelse 
med de i artikel 5, stk. 2, fastsatte mål. 
Styringsrådet skal vælge et medlem af sin 
midte til formand.

1. EFSI-aftalen skal inden for 
specifikationerne i Europa-Parlamentets 
og Rådets mandat indeholde bestemmelse 
om, at EFSI skal ledes af et Styringsråd, 
som i overensstemmelse med artikel 2a
fastlægger den overordnede strategi,
investeringskriterierne, målretningen, de 
strategiske politikker og procedurer for 
aktivallokering og drift, herunder 
investeringspolitikken for projekter, som 
kan støttes af EFSI, og EFSI's risikoprofil, 
i overensstemmelse med de i artikel 5, stk. 
2, fastsatte mål. Styringsrådet skal vælge et 
medlem af sin midte til formand.

Or. en
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Ændringsforslag 235
Maria João Rodrigues

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. EFSI-aftalen skal indeholde 
bestemmelse om, at EFSI skal ledes af et 
Styringsråd, som fastlægger den 
overordnede strategi, de strategiske 
politikker og procedurer for aktivallokering 
og drift, herunder investeringspolitikken 
for projekter, som kan støttes af EFSI, og 
EFSI's risikoprofil, i overensstemmelse 
med de i artikel 5, stk. 2, fastsatte mål. 
Styringsrådet skal vælge et medlem af sin 
midte til formand.

1. EFSI-aftalen skal indeholde 
bestemmelse om, at EFSI skal ledes af et 
Styringsråd, som fastlægger den 
overordnede strategi, de strategiske 
politikker og procedurer for aktivallokering 
og drift, herunder investeringspolitikken 
for projekter, som kan støttes af EFSI, og 
EFSI's risikoprofil og det forudsete antal 
arbejdspladser, der kan skabes, i 
overensstemmelse med de i artikel 5, stk. 
2, fastsatte mål. Styringsrådet skal vælge et 
medlem af sin midte til formand.

Or. en

Ændringsforslag 236
Enrique Calvet Chambon, Marian Harkin

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. EFSI-aftalen skal indeholde 
bestemmelse om, at EFSI skal ledes af et 
Styringsråd, som fastlægger den 
overordnede strategi, de strategiske 
politikker og procedurer for aktivallokering 
og drift, herunder investeringspolitikken 
for projekter, som kan støttes af EFSI, og 
EFSI's risikoprofil, i overensstemmelse 
med de i artikel 5, stk. 2, fastsatte mål. 
Styringsrådet skal vælge et medlem af sin 
midte til formand.

1. EFSI-aftalen skal indeholde 
bestemmelse om, at EFSI skal ledes af et 
Styringsråd, som fastlægger den 
overordnede strategi, de strategiske 
politikker og procedurer for aktivallokering 
og drift, herunder investeringspolitikken 
for projekter, som kan støttes af EFSI, og 
EFSI's risikoprofil, i overensstemmelse 
med de i artikel 5, stk. 2, fastsatte mål, 
efter Europa-Parlamentets godkendelse af 
kriterierne.

Styringsrådet tager ved fastsættelsen af 
EFSI's investeringspolitik hensyn til de 
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samfundsøkonomiske indikatorer i de 
euroområder, der er ramt af stor 
arbejdsløshed. Styringsrådet skal vælge et 
medlem af sin midte til formand.

Or. es

Begrundelse

Kommissionens forslag tager ikke hensyn til Europa-Parlamentet ved fastsættelsen af EFSI's 
investeringspolitik. Det er hensigtsmæssigt, at Europa-Parlamentet giver udtryk for sin 
enighed i de kriterier, som projekterne udvælges på grundlag af. Derudover er det 
hensigtsmæssigt at tage højde for samfundsøkonomiske indikatorer ved fastsættelsen af 
kriterierne for udvælgelse af projekter.

Ændringsforslag 237
Laura Agea, Tiziana Beghin

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. EFSI-aftalen skal indeholde 
bestemmelse om, at EFSI skal ledes af et 
Styringsråd, som fastlægger den 
overordnede strategi, de strategiske 
politikker og procedurer for aktivallokering 
og drift, herunder investeringspolitikken 
for projekter, som kan støttes af EFSI, og 
EFSI's risikoprofil, i overensstemmelse 
med de i artikel 5, stk. 2, fastsatte mål. 
Styringsrådet skal vælge et medlem af sin 
midte til formand.

1. EFSI-aftalen skal indeholde 
bestemmelse om, at EFSI skal ledes af et 
Styringsråd, som fastlægger den 
overordnede strategi, de strategiske 
politikker og procedurer for aktivallokering 
og drift, herunder investeringspolitikken 
for projekter, som kan støttes af EFSI, og 
EFSI's risikoprofil, i overensstemmelse 
med de i artikel 5, stk. 2, fastsatte mål. 
Styringsrådet skal vælge et medlem af sin 
midte til formand. Styringsrådet skal 
utvetydigt opretholde principperne for 
gennemsigtighed, uafhængighed og 
demokrati.

Or. it

Ændringsforslag 238
Anne Sander
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Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. Det er vigtigt at sikre sig, at 
Styringsrådets retningslinjer og kriterier 
svarer til de reelle investeringsbehov for 
private investorer og SMV'er, der søger 
adgang til finansiering. Derfor bør 
Styringsrådet inddrage og høre de 
relevante interessenter. 

Or. fr

Ændringsforslag 239
Monika Vana, Terry Reintke
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 2 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Så længe de eneste bidragydere til EFSI 
er Unionen og EIB, skal antallet af 
medlemmer og stemmerettigheder i 
Styringsrådet fastlægges i forhold til den 
respektive størrelse af bidragydernes 
bidrag i form af kontantbidrag eller 
garantier.

2. Så længe de eneste bidragydere til EFSI 
er Unionen og EIB, skal antallet af 
medlemmer og stemmerettigheder i 
Styringsrådet fastlægges i forhold til den 
respektive størrelse af bidragydernes 
bidrag i form af kontantbidrag eller 
garantier. Styringsrådets medlemmer fra 
Kommissionen omfatter repræsentanter 
med dokumenteret ekspertise inden for 
beskæftigelses- og socialpolitikker.

Or. en

Ændringsforslag 240
Patrick Le Hyaric

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 2 – afsnit 1
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Så længe de eneste bidragydere til EFSI 
er Unionen og EIB, skal antallet af 
medlemmer og stemmerettigheder i 
Styringsrådet fastlægges i forhold til den 
respektive størrelse af bidragydernes 
bidrag i form af kontantbidrag eller 
garantier.

2. Så længe de eneste bidragydere til EFSI 
er Unionen og EIB, skal antallet af 
medlemmer og stemmerettigheder i 
Styringsrådet fastlægges i forhold til den 
respektive størrelse af bidragydernes 
bidrag i form af kontantbidrag eller 
garantier. Styringsrådets medlemmer fra 
Kommissionen omfatter repræsentanter 
med dokumenteret ekspertise inden for 
beskæftigelses- og socialpolitikker.

Or. en

Ændringsforslag 241
Monika Vana, Terry Reintke
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 2 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Så længe de eneste bidragydere til EFSI 
er Unionen og EIB, skal antallet af 
medlemmer og stemmerettigheder i 
Styringsrådet fastlægges i forhold til den 
respektive størrelse af bidragydernes 
bidrag i form af kontantbidrag eller 
garantier.

2. Så længe de eneste bidragydere til EFSI 
er Unionen og EIB, skal antallet af 
medlemmer og stemmerettigheder i 
Styringsrådet fastlægges i forhold til den 
respektive størrelse af bidragydernes 
bidrag i form af kontantbidrag eller 
garantier. Halvdelen af Styringsrådets 
medlemmer består af EU-repræsentanter, 
der er valgt ved hemmelig afstemning af 
Europa-Parlamentet og Rådet, en 
fjerdedel af repræsentanter fra EIB og en 
fjerdedel af arbejdsmarkedets parter, 
navnlig med repræsentanter for 
europæiske platforme, der arbejder med 
sociale anliggender, miljø og retfærdig 
beskatning, samt arbejdsmarkedets parter.
Ud over disse kvoter skal mindst en 
repræsentant for civilsamfundsplatformen 
være medlem af Styringsrådet. 

Or. en
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Ændringsforslag 242
Paloma López Bermejo

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 2 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Så længe de eneste bidragydere til EFSI 
er Unionen og EIB, skal antallet af 
medlemmer og stemmerettigheder i 
Styringsrådet fastlægges i forhold til den 
respektive størrelse af bidragydernes 
bidrag i form af kontantbidrag eller 
garantier.

2. Så længe de eneste bidragydere til EFSI 
er Unionen og EIB, skal antallet af 
medlemmer og stemmerettigheder i 
Styringsrådet fastlægges i forhold til den 
respektive størrelse af bidragydernes 
bidrag i form af kontantbidrag eller 
garantier med mindst tre repræsentanter 
fra europæiske arbejdsmarkedsparter 
derudover, heraf mindst to fra europæiske 
fagforeninger, med fuldt medlemskab og 
fuld stemmeret.

Or. en

Ændringsforslag 243
Laura Agea, Tiziana Beghin

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 2 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Så længe de eneste bidragydere til EFSI 
er Unionen og EIB, skal antallet af 
medlemmer og stemmerettigheder i 
Styringsrådet fastlægges i forhold til den 
respektive størrelse af bidragydernes 
bidrag i form af kontantbidrag eller 
garantier.

2. Så længe de eneste bidragydere til EFSI 
er Unionen og EIB, skal antallet af 
medlemmer og stemmerettigheder i 
Styringsrådet fastlægges i forhold til den 
respektive størrelse af bidragydernes 
bidrag i form af kontantbidrag eller 
garantier. Styringsrådets medlemmer fra 
Kommissionen omfatter repræsentanter 
med dokumenteret ekspertise inden for 
beskæftigelses- og socialpolitikker.

Or. en
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Ændringsforslag 244
Maria João Rodrigues, Sergio Gutiérrez Prieto, Javi López, Emilian Pavel, Guillaume 
Balas

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 2 – afsnit 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Styringsrådets medlemmer fra 
Kommissionen omfatter repræsentanter 
med dokumenteret ekspertise inden for 
beskæftigelses- og socialpolitikker.

Or. en

Ændringsforslag 245
Paloma López Bermejo

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 2 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Styringsrådet skal træffe sine afgørelser 
ved konsensus.

Styringsrådet skal stræbe efter at træffe 
sine afgørelser ved konsensus. Kan 
Styringsrådet ikke træffe afgørelse ved 
konsensus inden for en af formanden 
fastsat frist, træffer det afgørelsen ved 
simpelt flertal. Der vedtages ingen 
afgørelse, hvis arbejdsmarkedets parter 
stemmer imod denne.

Or. en

Ændringsforslag 246
Zdzisław Krasnodębski

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 3 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Når andre parter har tiltrådt EFSI- 3. Når andre parter har tiltrådt EFSI-



PE551.867v01-00 26/81 AM\1053204DA.doc

DA

aftalen, jf. artikel 1, stk. 2, skal antallet af 
medlemmer og stemmer i Styringsrådet 
fastlægges ud fra den respektive størrelse 
af bidragydernes bidrag i form af 
kontantbidrag eller garantier. Det i stk. 2 
fastsatte antal af Kommissionens og EIB's 
repræsentanter og stemmer ændres i 
overensstemmelse hermed.

aftalen, jf. artikel 1, stk. 2, skal antallet af 
medlemmer og stemmer i Styringsrådet 
fastlægges i tråd med princippet om ét 
medlem én stemme. Det i stk. 2 fastsatte 
antal af Kommissionens og EIB's 
repræsentanter og stemmer ændres i 
overensstemmelse hermed.

Or. pl

Ændringsforslag 247
Monika Vana, Terry Reintke
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 3 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Når andre parter har tiltrådt EFSI-
aftalen, jf. artikel 1, stk. 2, skal antallet af 
medlemmer og stemmer i Styringsrådet 
fastlægges ud fra den respektive størrelse 
af bidragydernes bidrag i form af 
kontantbidrag eller garantier. Det i stk. 2 
fastsatte antal af Kommissionens og EIB's 
repræsentanter og stemmer ændres i 
overensstemmelse hermed.

3. Når andre parter har tiltrådt EFSI-
aftalen, jf. artikel 1, stk. 2, skal antallet af 
medlemmer og stemmer i Styringsrådet 
fastlægges ud fra den respektive størrelse 
af bidragydernes bidrag i form af 
kontantbidrag eller garantier, men må ikke 
overstige 20 % af rådsmedlemmerne.

Or. en

Ændringsforslag 248
Paloma López Bermejo

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 3 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Når andre parter har tiltrådt EFSI-
aftalen, jf. artikel 1, stk. 2, skal antallet af 
medlemmer og stemmer i Styringsrådet 
fastlægges ud fra den respektive størrelse 

3. Når andre parter har tiltrådt EFSI-
aftalen, jf. artikel 1, stk. 2, skal antallet af 
medlemmer og stemmer i Styringsrådet 
fastlægges ud fra den respektive størrelse 
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af bidragydernes bidrag i form af 
kontantbidrag eller garantier. Det i stk. 2 
fastsatte antal af Kommissionens og EIB's 
repræsentanter og stemmer ændres i 
overensstemmelse hermed.

af bidragydernes bidrag i form af 
kontantbidrag eller garantier. Det i stk. 2 
fastsatte antal af Kommissionens og EIB's 
repræsentanter og stemmer ændres i 
overensstemmelse hermed. Der skal 
endvidere være mindst tre repræsentanter 
fra europæiske arbejdsmarkedsparter, 
heraf mindst to fra europæiske 
fagforeninger, med fuldt medlemskab og 
fuld stemmeret. 

Or. en

Ændringsforslag 249
Laura Agea, Tiziana Beghin

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 3 – afsnit 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Styringsrådet kan ikke træffe en 
afgørelse, hvis Kommissionen eller EIB 
har stemt imod den.

udgår

Or. it

Ændringsforslag 250
Zdzisław Krasnodębski

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 3 – afsnit 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Styringsrådet kan ikke træffe en afgørelse, 
hvis Kommissionen eller EIB har stemt 
imod den.

Styringsrådet kan ikke træffe en afgørelse, 
hvis Kommissionen eller EIB har stemt 
imod den. Europa-Parlamentet 
underrettes om eventuelle disputter i 
årsrapporten.

Or. pl
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Ændringsforslag 251
Monika Vana, Terry Reintke
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 3 – afsnit 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Styringsrådet kan ikke træffe en afgørelse, 
hvis Kommissionen eller EIB har stemt 
imod den.

Styringsrådet kan ikke træffe en afgørelse, 
hvis Kommissionen eller EIB eller 
repræsentanter for civilsamfundet har 
stemt imod den.

Or. en

Ændringsforslag 252
Enrique Calvet Chambon, Ivo Vajgl, Antanas Guoga

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 3 – afsnit 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Styringsrådet kan ikke træffe en afgørelse, 
hvis Kommissionen eller EIB har stemt 
imod den.

Styringsrådet kan ikke træffe en afgørelse, 
hvis Kommissionen eller EIB har stemt 
imod den. I så tilfælde skal der afgives en 
underbygget begrundelse over for 
Styringsrådets medlemmer om 
baggrunden for at stemme imod.

Or. es

Begrundelse

Det er ikke hensigtsmæssigt at give mulighed for vetoret uden at kræve en underbygget 
begrundelse for at udøve den.

Ændringsforslag 253
Paloma López Bermejo

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 3 – afsnit 3
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

Styringsrådet kan ikke træffe en afgørelse, 
hvis Kommissionen eller EIB har stemt 
imod den.

Styringsrådet kan ikke træffe en afgørelse, 
hvis Kommissionen eller EIB eller 
repræsentanter for arbejdsmarkedets 
parter har stemt imod den.

Or. en

Ændringsforslag 254
Jérôme Lavrilleux

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 4 – afsnit 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Den administrerende direktør og 
vicedirektøren ansættes af Styringsrådet 
efter fælles indstilling fra Kommissionen 
og EIB for en periode på tre år, som kan 
fornys.

Den administrerende direktør og 
vicedirektøren ansættes af Styringsrådet 
efter fælles indstilling fra Kommissionen 
og EIB for en periode på tre år, som kan 
fornys. Af hensyn til kontrollen og 
gennemsigtigheden høres de af Europa-
Parlamentets kompetente udvalg i 
begyndelsen af og midtvejs i deres 
mandat.

Or. fr

Ændringsforslag 255
Laura Agea, Tiziana Beghin

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 4 – afsnit 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Den administrerende direktør og 
vicedirektøren ansættes af Styringsrådet 
efter fælles indstilling fra Kommissionen 
og EIB for en periode på tre år, som kan 
fornys.

Den administrerende direktør og 
vicedirektøren ansættes af Styringsrådet 
efter fælles indstilling fra Kommissionen 
og EIB og efter en forudgående bindende 
udtalelse fra Europa-Parlamentet på basis 
af principperne for gennemsigtighed, 
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uafhængighed og demokrati for en 
periode på tre år.

Or. it

Ændringsforslag 256
Monika Vana, Terry Reintke
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 4 – nr. 1 (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1) Styringsrådets medlemmer og 
administrerende direktør skal godkendes 
af Europa-Parlamentet og fremlægge 
dokumentation for, at der ikke foreligger 
interessekonflikter.

Or. en

Ændringsforslag 257
Monika Vana, Terry Reintke
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 5 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. EFSI-aftalen skal indeholde 
bestemmelser om, at EFSI skal have en 
investeringskomité, med ansvar for at 
undersøge potentielle transaktioner i 
forhold til EFSI's investeringspolitik og 
godkende støtte fra EU-garantien til 
projekter, jf. artikel 5, uanset disse 
geografiske lokaliseringer.

5. EFSI-aftalen skal indeholde 
bestemmelser om, at EFSI skal have en 
investeringskomité, med ansvar for at 
undersøge potentielle transaktioner i 
forhold til EFSI's investeringspolitik og 
godkende støtte fra EU-garantien til 
projekter, jf. artikel 5.

Or. en
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Ændringsforslag 258
Jutta Steinruck

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 5 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Investeringskomiteen skal bestå af seks 
uafhængige sagkyndige og den 
administrerende direktør. De uafhængige 
sagkyndige skal besidde omfattende 
relevant markedserfaring med 
projektfinansiering og udpeges af 
Styringsrådet for en periode på tre år, som 
kan fornys.

Investeringskomiteen skal bestå af seks 
uafhængige sagkyndige og den 
administrerende direktør. De uafhængige 
sagkyndige skal besidde omfattende 
relevant markedserfaring med 
projektfinansiering og udpeges af 
Styringsrådet for en periode på tre år, som 
kan fornys. Mindst et af de udpegede 
medlemmer skal være ekspert inden for 
social- og arbejdsmarkedspolitikker og 
således være ansvarlig for vurdering af de 
sociale virkninger af komiteens 
afgørelser. 

Or. en

Ændringsforslag 259
Zdzisław Krasnodębski

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 5 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Investeringskomiteen skal bestå af seks 
uafhængige sagkyndige og den 
administrerende direktør. De uafhængige 
sagkyndige skal besidde omfattende 
relevant markedserfaring med 
projektfinansiering og udpeges af 
Styringsrådet for en periode på tre år, som 
kan fornys.

Investeringskomiteen skal bestå af 10
sagkyndige og den administrerende 
direktør. De uafhængige sagkyndige skal 
besidde omfattende relevant 
markedserfaring med projektfinansiering 
og være bekendt med specifikke forhold 
med hensyn til medlemsstaternes lokale 
markeder og sociale anliggender. De skal
udpeges af Styringsrådet for en periode på 
tre år, som kan fornys.

Or. pl
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Ændringsforslag 260
Patrick Le Hyaric

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 5 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Investeringskomiteen skal bestå af seks 
uafhængige sagkyndige og den 
administrerende direktør. De uafhængige 
sagkyndige skal besidde omfattende 
relevant markedserfaring med 
projektfinansiering og udpeges af 
Styringsrådet for en periode på tre år, som 
kan fornys.

Investeringskomiteen skal bestå af seks 
uafhængige sagkyndige og den 
administrerende direktør. De uafhængige 
sagkyndige skal besidde omfattende 
relevant markedserfaring med 
projektfinansiering og udpeges af 
Styringsrådet for en periode på tre år, som 
kan fornys. Der skal udpeges en ekspert 
inden for socialpolitik som en af de 
uafhængige sagkyndige i 
investeringskomiteen. Denne sagkyndige 
skal være ansvarlig for vurdering af de 
fremlagte projekters sociale virkninger for 
at sikre, at de projekter, der modtager 
støtte fra fonden, fremmer Unionens 
sociale mål og er til gavn for samfundet 
generelt.

Or. en

Ændringsforslag 261
Monika Vana, Terry Reintke
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 5 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Investeringskomiteen skal bestå af seks 
uafhængige sagkyndige og den 
administrerende direktør. De uafhængige 
sagkyndige skal besidde omfattende 
relevant markedserfaring med 
projektfinansiering og udpeges af 
Styringsrådet for en periode på tre år, som 
kan fornys.

Investeringskomiteen skal bestå af seks 
uafhængige sagkyndige og den 
administrerende direktør. De uafhængige 
sagkyndige skal dokumentere deres 
ekspertise inden for mindst et af de fem 
Europa 2020-mål og besidde omfattende 
relevant erfaring med projektfinansiering. 
To sagkyndige udpeges af Styringsrådet, to 
sagkyndige udpeges af 
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civilsamfundsplatformen til fremme af 
investeringer, og én sagkyndig udpeges af 
henholdsvis Europa-Parlamentet og 
Rådet for en periode på tre år, som kan 
fornys. Den øvrige person i 
investeringskomiteen skal godkendes af 
Europa-Parlamentet og Rådet.

Or. en

Ændringsforslag 262
Monika Vana, Terry Reintke
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 5 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Investeringskomiteen skal bestå af seks 
uafhængige sagkyndige og den 
administrerende direktør. De uafhængige 
sagkyndige skal besidde omfattende 
relevant markedserfaring med 
projektfinansiering og udpeges af 
Styringsrådet for en periode på tre år, som 
kan fornys.

Investeringskomiteen skal bestå af seks 
uafhængige sagkyndige og den 
administrerende direktør. De uafhængige 
sagkyndige skal besidde omfattende 
relevant erfaring med projektfinansiering 
og udpeges af Styringsrådet for en periode 
på tre år, som kan fornys. Der skal 
udpeges mindst én ekspert inden for 
socialpolitik som en af de uafhængige 
sagkyndige i investeringskomiteen. Denne 
sagkyndige skal være ansvarlig for 
vurdering af de forelagte projekters 
sociale virkninger for at sikre, at de 
projekter, der modtager støtte fra fonden, 
fremmer Unionens sociale mål og er til 
gavn for samfundet generelt.

Or. en

Ændringsforslag 263
Brando Benifei

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 5 – afsnit 2
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

Investeringskomiteen skal bestå af seks 
uafhængige sagkyndige og den 
administrerende direktør. De uafhængige 
sagkyndige skal besidde omfattende 
relevant markedserfaring med 
projektfinansiering og udpeges af 
Styringsrådet for en periode på tre år, som 
kan fornys.

Investeringskomiteen skal bestå af seks 
uafhængige sagkyndige og den 
administrerende direktør. De uafhængige 
sagkyndige skal besidde omfattende 
relevant markedserfaring med 
projektfinansiering og makroøkonomi og
udpeges af Styringsrådet for en periode på 
tre år, som kan fornys.

Or. en

Ændringsforslag 264
Enrique Calvet Chambon, Marian Harkin, Ivo Vajgl

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 5 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Investeringskomiteen skal bestå af seks 
uafhængige sagkyndige og den 
administrerende direktør. De uafhængige 
sagkyndige skal besidde omfattende 
relevant markedserfaring med 
projektfinansiering og udpeges af 
Styringsrådet for en periode på tre år, som 
kan fornys.

Investeringskomiteen skal bestå af seks 
uafhængige sagkyndige og den 
administrerende direktør. De uafhængige 
sagkyndige skal besidde omfattende 
relevant markedserfaring med 
projektfinansiering og kunne identificere 
de projekter, der har størst potentiale til at 
kunne løse store samfundsøkonomiske 
problemer. De sagkyndige udpeges af 
Styringsrådet for en periode på et år, som 
kan fornys.

Or. es

Begrundelse

De sagkyndiges viden og erfaring bør også omfatte den nødvendige evne til at kunne 
identificere, hvilke projekter der mest effektivt vil bidrage til at bekæmpe de store 
samfundsøkonomiske problemer, som EU lider under. Derudover skal de sagkyndige udpeges 
for en periode på et år, som kan fornys.
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Ændringsforslag 265
Paloma López Bermejo

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 5 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Investeringskomiteen skal bestå af seks 
uafhængige sagkyndige og den 
administrerende direktør. De uafhængige 
sagkyndige skal besidde omfattende 
relevant markedserfaring med 
projektfinansiering og udpeges af 
Styringsrådet for en periode på tre år, som 
kan fornys.

Investeringskomiteen skal bestå af seks 
uafhængige sagkyndige og den 
administrerende direktør. De uafhængige 
sagkyndige skal besidde omfattende 
relevant markedserfaring med 
projektfinansiering, industriel udvikling, 
samhørigheds- og beskæftigelsespolitikker 
og udpeges af Styringsrådet for en periode 
på tre år, som kan fornys.

Or. en

Ændringsforslag 266
Laura Agea, Tiziana Beghin

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 5 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Investeringskomiteen skal bestå af seks
uafhængige sagkyndige og den 
administrerende direktør. De uafhængige 
sagkyndige skal besidde omfattende 
relevant markedserfaring med 
projektfinansiering og udpeges af 
Styringsrådet for en periode på tre år, som 
kan fornys.

Investeringskomiteen skal bestå af seks 
sagkyndige, der vælges på basis af 
principperne for gennemsigtighed, 
uafhængighed, kompetence og demokrati,
og den administrerende direktør. De 
uafhængige sagkyndige skal besidde 
omfattende relevant markedserfaring med 
projektfinansiering og udpeges af 
Styringsrådet for en periode på tre år. En 
specialist i socialpolitik skal udnævnes 
blandt investeringskomiteens uafhængige 
sagkyndige. Denne sagkyndige skal have 
til opgave at vurdere de sociale virkninger 
af de foreslåede projekter for at sikre, at 
de projekter, der finansieres, er forenelige 
med EU's mål.

Or. it
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Ændringsforslag 267
Monika Vana, Terry Reintke
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 5 – afsnit 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Alle sagkyndige skal dokumentere, at de 
ikke har interessekonflikter med hensyn 
til investeringstransaktioner.

Or. en

Ændringsforslag 268
Maria João Rodrigues, Sergio Gutiérrez Prieto, Javi López, Emilian Pavel, Guillaume 
Balas

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 5 – afsnit 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Der skal udpeges en ekspert inden for 
socialpolitik som en af de uafhængige 
sagkyndige i investeringskomiteen. Denne 
sagkyndige skal være ansvarlig for 
vurdering af de fremlagte projekters 
sociale virkninger for at sikre, at de 
projekter, der modtager støtte fra fonden, 
fremmer Unionens sociale mål og er til 
gavn for samfundet generelt.

Or. en

Ændringsforslag 269
Paloma López Bermejo

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 5 – afsnit 3
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

Investeringskomiteen træffer sine 
afgørelser ved simpelt flertal.

Investeringskomiteen træffer sine 
afgørelser ved enstemmighed.

Or. en

Ændringsforslag 270
Monika Vana, Terry Reintke
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 5 – afsnit 3 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Investeringskomiteen skal oprette et 
partnerskab med kompetente nationale, 
regionale og lokale myndigheder, 
arbejdsmarkedets parter og økonomiske 
interesseorganisationer og relevante 
organer, der repræsenterer 
civilsamfundet. Disse partnere skal være 
involveret i undersøgelse og godkendelse 
af transaktioner til støtte af EU-garantien.

Or. en

Ændringsforslag 271
Monika Vana, Terry Reintke
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 5 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5a. Civilsamfundsplatformen til fremme 
af investeringer

I EFSI-aftalen skal det fremgå, at EFSI 
skal have en civilsamfundsplatform til 
fremme af investeringer med ansvaret for 
at overvåge EFSI's finansierings- eller 



PE551.867v01-00 38/81 AM\1053204DA.doc

DA

investeringstransaktioner. 
Civilsamfundsplatformen skal have 
samme struktur som 
investeringskomiteen. Platformens 
medlemmer foreslås til Europa-
Parlamentet og Rådet og godkendes ved 
afstemning. Civilsamfundsplatformen har 
vetoret med hensyn til enhver transaktion, 
hvor der er begrundet tvivl om opfyldelse 
af krav og restriktioner i henhold til 
artikel 5, og enhver transaktion, hvor der 
er mistanke om interessekonflikt for et 
medlem af Styringsrådet eller 
investeringskomiteen. 

Or. en

Begrundelse

Medlemmerne af Styringsrådet har materiel interesse i visse typer transaktioner, dels af 
regionale og sektorspecifikke årsager og dels af andre årsager. Et kontrolorgan er derfor af 
afgørende betydning.

Ændringsforslag 272
Monika Vana, Terry Reintke
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 5 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5a. Gennemsigtighedsbestemmelse

Aflønning af og ydelser til medlemmerne 
af Styringsrådet, investeringskomiteen 
eller civilsamfundsplatformen såvel som 
aflønning af og ydelser til EFSI's 
ledelsesniveau afdækkes fuldt ud i 
rapporten for hvert kvartal.
Kønsfordelingen skal udredes i rapporten.

Or. en
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Ændringsforslag 273
Monika Vana, Terry Reintke
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 5 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5a. Kønsbestemmelse

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
(XXXX) om en mere ligelig kønsfordeling 
blandt menige bestyrelsesmedlemmer i 
børsnoterede selskaber og tilhørende 
foranstaltninger (2012/0299/COD) finder 
anvendelse på enhver udpegelses-, 
udvælgelses- eller ansættelsesprocedure 
for EFSI-organer.

Or. en

Begrundelse

Direktivet om en mere ligelig kønsfordeling er også af stor betydning for EFSI's bestyrelse, 
idet en afbalanceret kønsfordeling vil have en positiv effekt på investeringsstrukturen.

Ændringsforslag 274
Jérôme Lavrilleux

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 2 – afsnit 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. EU-garantien stilles som garanti for 
EIB-finansierings- og 
investeringstransaktioner godkendt af den i 
artikel 3, stk. 5, omhandlede 
investeringskomité eller for finansiering til 
EIF med henblik på EIB-finansierings- og 
investeringstransaktioner i henhold til 
artikel 7, stk. 2. De pågældende 
transaktioner skal stemme overens med 
Unionens politikker og støtte et eller flere 
af følgende generelle mål:

2. EU-garantien stilles som garanti for 
EIB-finansierings- og 
investeringstransaktioner godkendt af den i 
artikel 3, stk. 5, omhandlede 
investeringskomité eller for finansiering til 
EIF med henblik på EIB-finansierings- og 
investeringstransaktioner i henhold til 
artikel 7, stk. 2. De pågældende 
transaktioner skal stemme overens med 
Unionens politikker, indgå i et bæredygtigt 
perspektiv og støtte et eller flere af 
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følgende generelle mål:

Or. fr

Ændringsforslag 275
Monika Vana, Terry Reintke
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 2 – afsnit 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. EU-garantien stilles som garanti for 
EIB-finansierings- og 
investeringstransaktioner godkendt af den i 
artikel 3, stk. 5, omhandlede 
investeringskomité eller for finansiering til 
EIF med henblik på EIB-finansierings- og 
investeringstransaktioner i henhold til 
artikel 7, stk. 2. De pågældende
transaktioner skal stemme overens med 
Unionens politikker og støtte et eller flere
af følgende generelle mål:

2. EU-garantien stilles som garanti for 
EIB-finansierings- og 
investeringstransaktioner godkendt af den i 
artikel 3, stk. 5, omhandlede 
investeringskomité eller for finansiering til 
EIF med henblik på EIB-finansierings- og 
investeringstransaktioner i henhold til 
artikel 7, stk. 2. Alle transaktioner skal 
stemme overens med Unionens politikker 
og støtte mindst et af følgende generelle 
mål og et af Europa 2020-målene:

Or. en

Ændringsforslag 276
Maria João Rodrigues, Sergio Gutiérrez Prieto, Javi López, Emilian Pavel, Guillaume 
Balas

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 2 – afsnit 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. EU-garantien stilles som garanti for 
EIB-finansierings- og 
investeringstransaktioner godkendt af den i 
artikel 3, stk. 5, omhandlede 
investeringskomité eller for finansiering til 
EIF med henblik på EIB-finansierings- og 
investeringstransaktioner i henhold til 
artikel 7, stk. 2. De pågældende 

2. EU-garantien stilles som garanti for 
EIB-finansierings- og 
investeringstransaktioner godkendt af den i 
artikel 3, stk. 5, omhandlede 
investeringskomité eller for finansiering til 
EIF med henblik på EIB-finansierings- og 
investeringstransaktioner i henhold til 
artikel 7, stk. 2. De pågældende 
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transaktioner skal stemme overens med 
Unionens politikker og støtte et eller flere 
af følgende generelle mål:

transaktioner skal stemme overens med 
Unionens politikker, bidrage til opnåelsen 
af målene i Europa 2020-strategien og 
støtte et eller flere af følgende generelle 
mål:

Or. en

Ændringsforslag 277
Jutta Steinruck, Evelyn Regner

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 2 – afsnit 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. EU-garantien stilles som garanti for 
EIB-finansierings- og 
investeringstransaktioner godkendt af den i 
artikel 3, stk. 5, omhandlede 
investeringskomité eller for finansiering til 
EIF med henblik på EIB-finansierings- og 
investeringstransaktioner i henhold til 
artikel 7, stk. 2. De pågældende 
transaktioner skal stemme overens med 
Unionens politikker og støtte et eller flere 
af følgende generelle mål:

2. EU-garantien stilles som garanti for 
EIB-finansierings- og 
investeringstransaktioner godkendt af den i 
artikel 3, stk. 5, omhandlede 
investeringskomité eller for finansiering til 
EIF med henblik på EIB-finansierings- og 
investeringstransaktioner i henhold til 
artikel 7, stk. 2. De pågældende 
transaktioner skal stemme overens med 
Unionens politikker, navnlig med 
målsætningerne i Unionens 
socialpolitiske prioriteter og inkludering 
af sociale og ligestillingsmæssige 
forudsætninger, og støtte et eller flere af 
følgende generelle mål:

Or. en

Ændringsforslag 278
Laura Agea, Tiziana Beghin

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 2 – afsnit 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. EU-garantien stilles som garanti for 
EIB-finansierings- og 

2. EU-garantien stilles som garanti for 
EIB-finansierings- og 
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investeringstransaktioner godkendt af den i 
artikel 3, stk. 5, omhandlede 
investeringskomité eller for finansiering til 
EIF med henblik på EIB-finansierings- og 
investeringstransaktioner i henhold til 
artikel 7, stk. 2. De pågældende 
transaktioner skal stemme overens med 
Unionens politikker og støtte et eller flere 
af følgende generelle mål:

investeringstransaktioner godkendt af den i 
artikel 3, stk. 5, omhandlede 
investeringskomité eller for finansiering til 
EIF med henblik på EIB-finansierings- og 
investeringstransaktioner i henhold til 
artikel 7, stk. 2. De pågældende 
transaktioner skal stemme overens med 
Unionens politikker, bidrage til opnåelsen 
af målene i Europa 2020-strategien og 
støtte et eller flere af følgende generelle 
mål:

Or. en

Ændringsforslag 279
Danuta Jazłowiecka

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 2 – afsnit 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. EU-garantien stilles som garanti for 
EIB-finansierings- og 
investeringstransaktioner godkendt af den i 
artikel 3, stk. 5, omhandlede 
investeringskomité eller for finansiering til 
EIF med henblik på EIB-finansierings- og 
investeringstransaktioner i henhold til 
artikel 7, stk. 2. De pågældende 
transaktioner skal stemme overens med 
Unionens politikker og støtte et eller flere 
af følgende generelle mål:

2. EU-garantien stilles som garanti for 
EIB-finansierings- og 
investeringstransaktioner godkendt af den i 
artikel 3, stk. 5, omhandlede 
investeringskomité eller for finansiering til 
EIF med henblik på EIB-finansierings- og 
investeringstransaktioner i henhold til 
artikel 7, stk. 2. De pågældende 
transaktioner skal stemme overens med 
Unionens politikker, bidrage til opnåelsen 
af målene i Europa 2020-strategien og 
støtte et eller flere af følgende generelle 
mål:

Or. en

Ændringsforslag 280
Sergio Gutiérrez Prieto, Javi López

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 2 – afsnit 1 – indledning
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. EU-garantien stilles som garanti for 
EIB-finansierings- og 
investeringstransaktioner godkendt af den i 
artikel 3, stk. 5, omhandlede 
investeringskomité eller for finansiering til 
EIF med henblik på EIB-finansierings- og 
investeringstransaktioner i henhold til 
artikel 7, stk. 2. De pågældende 
transaktioner skal stemme overens med 
Unionens politikker og støtte et eller flere 
af følgende generelle mål:

2. EU-garantien stilles som garanti for 
EIB-finansierings- og 
investeringstransaktioner godkendt af den i 
artikel 3, stk. 5, omhandlede 
investeringskomité eller for finansiering til 
EIF med henblik på EIB-finansierings- og 
investeringstransaktioner i henhold til 
artikel 7, stk. 2. De pågældende 
transaktioner skal stemme overens med 
Unionens politikker, nedbringelse af 
arbejdsløshedsprocenten skal være et 
nøglekriterium ved udvælgelse af 
projekterne, og de skal støtte et eller flere 
af følgende generelle mål:

Or. es

Ændringsforslag 281
Siôn Simon

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 2 – afsnit 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. EU-garantien stilles som garanti for 
EIB-finansierings- og 
investeringstransaktioner godkendt af den i 
artikel 3, stk. 5, omhandlede 
investeringskomité eller for finansiering til 
EIF med henblik på EIB-finansierings- og 
investeringstransaktioner i henhold til 
artikel 7, stk. 2. De pågældende 
transaktioner skal stemme overens med 
Unionens politikker og støtte et eller flere 
af følgende generelle mål:

2. EU-garantien stilles som garanti for 
EIB-finansierings- og 
investeringstransaktioner godkendt af den i 
artikel 3, stk. 5, omhandlede 
investeringskomité eller for finansiering til 
EIF med henblik på EIB-finansierings- og 
investeringstransaktioner i henhold til 
artikel 7, stk. 2. De pågældende 
transaktioner skal stemme overens med 
Unionens politikker, bidrage til opnåelsen 
af målene i Europa 2020-strategien og 
støtte et eller flere af følgende generelle 
mål:

Or. en
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Ændringsforslag 282
Ivan Jakovčić

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 2 – afsnit 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) udvikling af infrastruktur, bl.a. i 
transportsektoren, i særdeleshed i
industricentre, energi, især 
sammenkoblede energiforbindelser, og 
digital infrastruktur

a) udvikling af infrastruktur, bl.a. i 
transportsektoren, i særdeleshed i industri-
og turistcentre, energi, især 
sammenkoblede energiforbindelser, og 
digital infrastruktur

Or. hr

Ændringsforslag 283
Csaba Sógor

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 2 – afsnit 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) udvikling af infrastruktur, bl.a. i 
transportsektoren, i særdeleshed i 
industricentre, energi, især 
sammenkoblede energiforbindelser, og 
digital infrastruktur

a) udvikling af infrastruktur, bl.a. i 
transportsektoren, især sammenkoblede 
energiforbindelser, og digital infrastruktur

Or. en

Ændringsforslag 284
Anne Sander

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 2 – afsnit 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) udvikling af infrastruktur, bl. a. i 
transportsektoren, i særdeleshed i 
industricentre, energi, især sammenkoblede 
energiforbindelser, og digital infrastruktur

a) udvikling af infrastruktur, bl.a. i 
transportsektoren, i særdeleshed i 
industricentre, energi, især sammenkoblede 
energiforbindelser, og digital infrastruktur, 
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idet der lægges særlig vægt på 
grænseoverskridende projekter

Or. fr

Ændringsforslag 285
Monika Vana, Terry Reintke
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 2 – afsnit 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) investeringer i uddannelse, sundhed, 
forskning og udvikling, informations- og 
kommunikationsteknologi samt innovation

b) investeringer i socialpolitikker, 
herunder socialsikring, sociale ydelser,
uddannelse i social og solidarisk økonomi 
fra tidlig alder, sundhed, forskning og 
udvikling, informations- og 
kommunikationsteknologi samt innovation

Or. en

Ændringsforslag 286
Maria João Rodrigues, Sergio Gutiérrez Prieto, Javi López, Emilian Pavel, Guillaume 
Balas

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 2 – afsnit 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) investeringer i uddannelse, sundhed, 
forskning og udvikling, informations- og 
kommunikationsteknologi samt innovation

b) investeringer i uddannelse, sundhed, 
forskning og udvikling, informations- og 
kommunikationsteknologi, innovation, 
sociale ydelser, socialøkonomi og sociale 
virksomheder 

Or. en

Ændringsforslag 287
Patrick Le Hyaric
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Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 2 – afsnit 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) investeringer i uddannelse, sundhed, 
forskning og udvikling, informations- og 
kommunikationsteknologi samt innovation

b) investeringer på det sociale område, 
herunder socialsikring, sociale ydelser og 
plejeydelser og socialøkonomien, i 
uddannelse, sundhed, forskning og 
udvikling, informations- og 
kommunikationsteknologi samt innovation

Or. en

Ændringsforslag 288
Siôn Simon

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 2 – afsnit 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) investeringer i uddannelse, sundhed, 
forskning og udvikling, informations- og 
kommunikationsteknologi samt innovation

b) investeringer i uddannelse, sundhed,
sociale ydelser og langtidsplejeydelser,
forskning og udvikling, informations- og 
kommunikationsteknologi samt innovation

Or. en

Ændringsforslag 289
Monika Vana, Terry Reintke
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 2 – afsnit 1 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) infrastrukturprojekter på miljøområdet, 
vedrørende naturressourcer eller 
byudvikling eller på det sociale område

d) infrastrukturprojekter på miljøområdet, 
vedrørende naturressourcer eller 
byudvikling, sociale områder og offentlige 
tjenester
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Or. en

Ændringsforslag 290
Siôn Simon

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 2 – afsnit 1 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) infrastrukturprojekter på miljøområdet, 
vedrørende naturressourcer eller 
byudvikling eller på det sociale område

d) infrastrukturprojekter på miljøområdet, 
vedrørende naturressourcer eller 
byudvikling eller på det socialøkonomiske
område

Or. en

Ændringsforslag 291
Laura Agea, Tiziana Beghin

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 2 – afsnit 1 – litra e

Kommissionens forslag Ændringsforslag

e) finansiel støtte til de i artikel 1, stk. 1,
omhandlede virksomheder, herunder 
risikofinansiering af driftskapital.

e) finansiel støtte til små og mellemstore 
virksomheder og mikrovirksomheder samt 
virksomheder med op til 3 000 ansatte, 
nystartede innovative virksomheder og 
højrisikoprojekter, jf. artikel 1, stk. 1, 
herunder risikofinansiering af driftskapital.

Or. it

Ændringsforslag 292
Siôn Simon

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 2 – afsnit 1 – litra e
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

e) finansiel støtte til de i artikel 1, stk. 1, 
omhandlede virksomheder, herunder 
risikofinansiering af driftskapital.

e) finansiel støtte til de i artikel 1, stk. 1, 
omhandlede virksomheder, herunder 
risikofinansiering af driftskapital. Med 
hensyn til virksomheder, der omhandles i 
artikel 1, skal der øremærkes 20 % til 
sociale virksomheder, som fokuserer på 
sociale integrationsprojekter og -
aktiviteter 

Or. en

Ændringsforslag 293
Monika Vana, Terry Reintke
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 2 – afsnit 1 – litra e a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ea) investeringer i sektorer med stort 
jobskabelsespotentiale og fokus på 
langsigtede og bæredygtige virkninger, 
herunder de sociale sektorer og sundheds-
og plejesektorerne samt socialøkonomien 
og den solidariske økonomi

Or. en

Ændringsforslag 294
Maria João Rodrigues, Sergio Gutiérrez Prieto, Javi López, Emilian Pavel, Guillaume 
Balas

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 2 – afsnit 1 – litra e a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ea) investeringer i sektorer med stort 
jobskabelsespotentiale og fokus på 
langsigtede og bæredygtige 
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følgevirkninger, herunder de sociale 
sektorer og sundheds- og plejesektorerne 
samt socialøkonomien

Or. en

Ændringsforslag 295
Patrick Le Hyaric

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 2 – afsnit 1 – litra e a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ea) investeringer i sektorer med stort 
jobskabelsespotentiale og fokus på 
langsigtede og bæredygtige 
følgevirkninger, herunder de sociale 
sektorer og sundheds- og plejesektorerne 
samt socialøkonomien

Or. en

Ændringsforslag 296
Marek Plura, Krzysztof Hetman

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 2 – afsnit 1 – litra e a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ea) investeringer med høje 
socioøkonomiske afkast til støtte af 
langsigtet vækst og jobskabelse

Or. en

Ændringsforslag 297
Agnes Jongerius

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 2 – afsnit 1 – litra e a (nyt)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

e bis) fremme af genopretning med høj 
beskæftigelse gennem investeringer i 
projekter, der har størst mulig indvirkning 
på jobskabelse med anstændige 
arbejdspladser

Or. en

Ændringsforslag 298
Maria João Rodrigues

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 2 – afsnit 1 – litra e b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

eb) sikring af den størst mulige positive 
indvirkning på kvalitetsjobskabelse og på 
økonomisk, social og territorial 
samhørighed 

Or. en

Ændringsforslag 299
Monika Vana, Terry Reintke
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 2 – afsnit 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Enhver transaktion skal fremme mindst et 
af Europa 2020-målene:

1. En stigning i beskæftigelsesfrekvensen 
med et beskæftigelsesmål på 75 % for 
aldersgruppen 20-64 år.

2. En stigning i investeringer i forskning 
og udvikling/innovation med et mål på 
3 % af Unionens BNP (både offentlige og 
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private sektorer), der skal investeres i 
forskning/innovation.

3. Forbedring af klimaændrings-
/energipolitikker, der har til formål at nå 
målet på 20 % (eller endda 30 %, hvis 
omstændighederne tillader det) lavere 
drivhusgasemissioner end i 1990, 20 % 
energi fra vedvarende energikilder og 
20 % forbedret energieffektivitet.

4. Forbedring i forhold til adgang til og 
varighed af uddannelse ved at reducere 
skolefrafald til under 10 % og øge 
andelen af de 30-34-årige, der har 
afsluttet en videregående eller tilsvarende 
uddannelse, til mindst 40 %.

5. Nedbringelse af fattigdom/social 
udstødelse med det mål, at mindst 20 
millioner færre mennesker er ramt eller 
risikerer at rammes af fattigdom eller 
social udstødelse.

Or. en

Ændringsforslag 300
Paloma López Bermejo

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 2 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Desuden stilles EU-garantien som garanti 
for støtte ydet via EIB til særlige 
investeringsplatforme og nationale 
erhvervsfremmende banker, der investerer i 
projekter, som opfylder kravene i denne 
forordning. For denne støtte skal 
Styringsrådet opstille kriterier for 
støtteberettigede investeringsplatforme.

Desuden stilles EU-garantien som garanti 
for støtte ydet via EIB til særlige 
investeringsplatforme og nationale 
erhvervsfremmende banker, der investerer i 
projekter, som opfylder kravene i denne 
forordning. For denne støtte skal 
Styringsrådet opstille kriterier for 
støtteberettigede investeringsplatforme.
Investeringskomiteen skal sikre, at 
projekter under EU-garantien generelt 
fremmer social og regional samhørighed i 
Europa.
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Or. en

Ændringsforslag 301
Monika Vana, Terry Reintke
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 2 – afsnit 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Derudover skal EFSI for enhver 
transaktion anmode om en prognose for 
jobskabelsespotentialet. For transaktioner 
uden jobskabelsespotentiale skal det 
kunne dokumenteres, at to ud af fem 
Europa 2020-mål fremmes.

Or. en

Ændringsforslag 302
Patrick Le Hyaric

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 2 – afsnit 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Som vejledning for udvælgelsen af 
projekter, der kan støttes under EFSI, 
inkluderer Styringsrådet sociale og 
ligestillingsmæssige forudsætninger i den 
strategiske orientering, i retningslinjerne 
om den strategiske aktivallokering og i 
driftspolitikkerne og -procedurerne, 
herunder investeringspolitikkerne.

Or. en

Ændringsforslag 303
Maria João Rodrigues, Sergio Gutiérrez Prieto, Javi López, Emilian Pavel, Guillaume 
Balas
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Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 2 – afsnit 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Som vejledning for udvælgelsen af 
projekter, der kan støttes under EFSI, 
inkluderer Styringsrådet eventuelle 
spørgsmål om sociale og 

beskæftigelsesmæssige virkninger i den 
strategiske orientering, i retningslinjerne 
om den strategiske aktivallokering og i 
driftspolitikkerne og -procedurerne, 
herunder investeringspolitikkerne.

Or. en

Ændringsforslag 304
Monika Vana, Terry Reintke
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 2 – afsnit 2 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

EU-garantien udstedes ikke til støtte af:

a) afvikling eller opførelse af 
atomkraftværker

b) udnyttelse og forarbejdning af fossile 
brændstoffer

c) lufthavnsinfrastruktur

d) projekter, der fører til overflytning eller 
tab af arbejdspladser.

Støtte fra EU-garantien må ikke erstatte 
en medlemsstats private 
markedsinvesteringer og offentlige 
udgifter med henblik på mål, der 
omhandles i stk. 1.

Or. en
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Ændringsforslag 305
Monika Vana, Terry Reintke
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 2 – afsnit 2 c (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Bevisbyrden for opfyldelse af ovennævnte 
investeringskriterier er pålagt 
investeringskomiteen, som skal svare 
offentligt på anmodninger om kravene til 
udnyttelse af EU-garantien. 

Or. en

Ændringsforslag 306
Monika Vana, Terry Reintke
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 2 – afsnit 2 d (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Som vejledning for udvælgelsen af 
projekter, der kan støttes under EFSI, 
inkluderer Styringsrådet sociale og 
ligestillingsmæssige forudsætninger i den 
strategiske orientering, i retningslinjerne 
om den strategiske aktivallokering og i 
driftspolitikkerne og -procedurerne, 
herunder investeringspolitikkerne.

Or. en

Ændringsforslag 307
Laura Agea, Tiziana Beghin

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 3 – afsnit 1
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. I overensstemmelse med artikel 17 i 
Den Europæiske Investeringsbanks 
vedtægter skal EIB afkræve modtagerne 
af dens finansiering et vederlag til 
dækning af dens omkostninger i 
forbindelse med EFSI. Medmindre andet 
gælder i henhold til dette stykkes andet og 
tredje afsnit, vil ingen af EIB's 
administrationsomkostninger eller andre 
omkostninger ved de finansierings- og 
investeringsaktiviteter, EIB gennemfører i 
henhold til denne forordning, blive dækket 
af Unionens budget.

3. Ingen af EIB's 
administrationsomkostninger eller andre 
omkostninger ved de finansierings- og 
investeringsaktiviteter, EIB gennemfører i 
henhold til denne forordning, vil blive 
dækket af Unionens budget.

Or. it

Ændringsforslag 308
Laura Agea, Tiziana Beghin

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Medlemsstaterne vil kunne bruge de 
europæiske struktur- og investeringsfonde 
til at bidrage til finansiering af 
finansieringsberettigede projekter støttet 
af EU-garantien, forudsat at alle 
relevante kriterier for 
finansieringsberettigelse er opfyldt.

udgår

Or. it

Ændringsforslag 309
Csaba Sógor

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 4
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Medlemsstaterne vil kunne bruge de 
europæiske struktur- og investeringsfonde 
til at bidrage til finansiering af 
finansieringsberettigede projekter støttet af 
EU-garantien, forudsat at alle relevante 
kriterier for finansieringsberettigelse er 
opfyldt.

4. Medlemsstaterne vil kunne bruge de 
europæiske struktur- og investeringsfonde 
til at bidrage til finansiering af 
finansieringsberettigede projekter støttet af 
EU-garantien, forudsat at alle relevante 
kriterier for finansieringsberettigelse er 
opfyldt, herunder statsstøtteregler og 
finansieringslofter.

Or. en

Ændringsforslag 310
Monika Vana, Terry Reintke
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Medlemsstaterne vil kunne bruge de 
europæiske struktur- og investeringsfonde 
til at bidrage til finansiering af 
finansieringsberettigede projekter støttet af 
EU-garantien, forudsat at alle relevante 
kriterier for finansieringsberettigelse er 
opfyldt.

4. Medlemsstaterne vil kunne bruge de 
europæiske struktur- og investeringsfonde 
til at bidrage til finansiering af 
finansieringsberettigede projekter støttet af 
EU-garantien, forudsat at alle relevante 
kriterier for finansieringsberettigelse er 
opfyldt. En transaktion kan modtage 
støtte fra EU-garantien og andre EU-
instrumenter, forudsat at en udgiftspost 
ikke modtager støtte fra mere end én 
kilde.

Or. en

Ændringsforslag 311
Ulrike Trebesius

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 4
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Medlemsstaterne vil kunne bruge de 
europæiske struktur- og investeringsfonde 
til at bidrage til finansiering af 
finansieringsberettigede projekter støttet af 
EU-garantien, forudsat at alle relevante 
kriterier for finansieringsberettigelse er 
opfyldt.

4. Medlemsstaterne vil kunne bruge de 
europæiske struktur- og investeringsfonde 
til at bidrage til finansiering af 
finansieringsberettigede projekter støttet af 
EU-garantien, forudsat at alle relevante 
kriterier for finansieringsberettigelse er 
opfyldt. EFSI må ikke bruges til 
samfinansiering af projekter, der er 
støtteberettiget under de europæiske 
struktur- og investeringsfonde.

Or. en

Ændringsforslag 312
Laura Agea, Tiziana Beghin

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. De midler, garantifonden har fået tilført 
efter stk. 2, forvaltes direkte af 
Kommissionen og investeres i 
overensstemmelse med principperne for 
sund finansforvaltning og sunde 
forsigtighedsprincipper.

4. De midler, garantifonden har fået tilført 
efter stk. 2, forvaltes direkte af 
Kommissionen og efter forudgående 
bindende udtalelse fra Parlamentet og
investeres i overensstemmelse med 
principperne for sund finansforvaltning og 
sunde forsigtighedsprincipper.

Or. it

Ændringsforslag 313
Laura Agea, Tiziana Beghin

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 6 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kommissionen kan ved delegerede 
retsakter efter artikel 17 justere det i stk. 5 

udgår
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fastsatte målbeløb med højst 10 % for 
bedre at tilgodese risikoen for træk på 
EU-garantien.

Or. it

Ændringsforslag 314
Ivan Jakovčić

Forslag til forordning
Artikel 9 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Kommissionen og EIB fremmer med 
støtte fra medlemsstaterne en gennemsigtig 
pipeline af aktuelle og potentielle 
fremtidige investeringsprojekter i Unionen. 
Denne pipeline berører ikke udvælgelsen af 
endelige projekter til støtte, som sker i 
henhold til artikel 3, stk. 5.

1. Kommissionen og EIB fremmer med 
støtte fra medlemsstaterne og de regionale 
og lokale myndigheder en gennemsigtig 
pipeline af aktuelle og potentielle 
fremtidige investeringsprojekter i Unionen. 
Denne pipeline berører ikke udvælgelsen af 
endelige projekter til støtte, som sker i 
henhold til artikel 3, stk. 5.

Or. hr

Ændringsforslag 315
Csaba Sógor

Forslag til forordning
Artikel 9 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Kommissionen og EIB fremmer med 
støtte fra medlemsstaterne en gennemsigtig 
pipeline af aktuelle og potentielle 
fremtidige investeringsprojekter i Unionen. 
Denne pipeline berører ikke udvælgelsen af 
endelige projekter til støtte, som sker i 
henhold til artikel 3, stk. 5.

1. Kommissionen og EIB fremmer på 
grundlag af forslag fra medlemsstaterne 
en gennemsigtig pipeline af aktuelle og 
potentielle fremtidige investeringsprojekter 
i Unionen. Denne pipeline berører ikke 
udvælgelsen af endelige projekter til støtte, 
som sker i henhold til artikel 3, stk. 5.

Or. en
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Ændringsforslag 316
Monika Vana, Terry Reintke
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 9 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Kommissionen og EIB fremmer med 
støtte fra medlemsstaterne en 
gennemsigtig pipeline af aktuelle og 
potentielle fremtidige investeringsprojekter 
i Unionen. Denne pipeline berører ikke 
udvælgelsen af endelige projekter til støtte, 
som sker i henhold til artikel 3, stk. 5.

1. Styringsrådet fremmer på grundlag af 
mandatet fra Europa-Parlamentet og 
Rådet en fuldt ud gennemsigtig pipeline af 
aktuelle og potentielle fremtidige 
investeringsprojekter i Unionen. Hvert 
enkelt medlem af Styringsrådet og den 
ledsagende civilsamfundsplatform til 
fremme af investeringer kan foreslå 
projekter og transaktioner med henblik på 
den pågældende pipeline. Denne pipeline 
berører ikke udvælgelsen af endelige 
projekter til støtte, som sker i henhold til 
artikel 3, stk. 5.

Or. en

Ændringsforslag 317
Laura Agea, Tiziana Beghin

Forslag til forordning
Artikel 9 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Kommissionen og EIB fremmer med 
støtte fra medlemsstaterne en gennemsigtig 
pipeline af aktuelle og potentielle 
fremtidige investeringsprojekter i Unionen. 
Denne pipeline berører ikke udvælgelsen af 
endelige projekter til støtte, som sker i 
henhold til artikel 3, stk. 5.

1. Kommissionen og EIB fremmer med 
støtte fra medlemsstaterne og Europa-
Parlamentet en gennemsigtig pipeline af 
aktuelle og potentielle fremtidige 
investeringsprojekter i Unionen. Denne 
pipeline berører ikke udvælgelsen af 
endelige projekter til støtte, som sker i 
henhold til artikel 3, stk. 5.

Or. it
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Ændringsforslag 318
Paloma López Bermejo

Forslag til forordning
Artikel 9 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Kommissionen og EIB fremmer med 
støtte fra medlemsstaterne en gennemsigtig 
pipeline af aktuelle og potentielle 
fremtidige investeringsprojekter i Unionen. 
Denne pipeline berører ikke udvælgelsen af 
endelige projekter til støtte, som sker i 
henhold til artikel 3, stk. 5.

1. Kommissionen, Europa-Parlamentet og 
EIB fremmer med støtte fra 
medlemsstaterne en gennemsigtig pipeline 
af aktuelle og potentielle fremtidige 
investeringsprojekter i Unionen. Denne 
pipeline berører ikke udvælgelsen af 
endelige projekter til støtte, som sker i 
henhold til artikel 3, stk. 5.

Or. en

Ændringsforslag 319
Monika Vana, Terry Reintke
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 9 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Kommissionen og EIB udvikler, 
opdaterer og formidler på et løbende og 
struktureret grundlag information om 
aktuelle og fremtidige investeringer, som 
kan yde et væsentligt bidrag til 
virkeliggørelse af EU's politiske mål.

2. Kommissionen og EIB udvikler, 
opdaterer og formidler på et løbende og 
struktureret grundlag al tilgængelig
information om aktuelle og fremtidige 
investeringer, som kan yde et væsentligt 
bidrag til virkeliggørelse af EU's politiske 
mål.

Or. en

Ændringsforslag 320
Laura Agea, Tiziana Beghin

Forslag til forordning
Artikel 9 – stk. 2



AM\1053204DA.doc 61/81 PE551.867v01-00

DA

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Kommissionen og EIB udvikler, 
opdaterer og formidler på et løbende og
struktureret grundlag information om 
aktuelle og fremtidige investeringer, som 
kan yde et væsentligt bidrag til 
virkeliggørelse af EU's politiske mål.

2. Kommissionen og EIB udvikler, 
opdaterer og formidler på et løbende, 
struktureret og gennemsigtigt grundlag 
information om aktuelle og fremtidige 
investeringer, som kan yde et væsentligt 
bidrag til virkeliggørelse af EU's politiske 
mål.

Or. it

Ændringsforslag 321
Ivan Jakovčić

Forslag til forordning
Artikel 9 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Medlemsstaterne udvikler, opdaterer og 
formidler på et løbende og struktureret 
grundlag information om aktuelle og 
fremtidige investeringer på deres område.

3. Medlemsstaterne og de lokale og 
regionale myndigheder udvikler, opdaterer 
og formidler på et løbende og struktureret 
grundlag information om aktuelle og 
fremtidige investeringer på deres område.

Or. hr

Ændringsforslag 322
Maria João Rodrigues

Forslag til forordning
Artikel 9 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Medlemsstaterne udvikler, opdaterer og 
formidler på et løbende og struktureret 
grundlag information om aktuelle og 
fremtidige investeringer på deres område.

3. Medlemsstaterne udvikler, opdaterer og 
formidler på et løbende og struktureret 
grundlag information om aktuelle og 
fremtidige investeringer på deres område, 
herunder deres potentiale for 
kvalitetsjobskabelse.

Or. en
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Ændringsforslag 323
Monika Vana, Terry Reintke
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 9 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Medlemsstaterne udvikler, opdaterer og 
formidler på et løbende og struktureret 
grundlag information om aktuelle og 
fremtidige investeringer på deres område.

3. Medlemsstaterne, regionale og lokale 
myndigheder udvikler, opdaterer og 
formidler på et løbende og struktureret 
grundlag information om aktuelle og 
fremtidige investeringer på deres område, 
navnlig til interessenter.

Or. en

Ændringsforslag 324
Laura Agea, Tiziana Beghin

Forslag til forordning
Artikel 9 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Medlemsstaterne udvikler, opdaterer og 
formidler på et løbende og struktureret
grundlag information om aktuelle og 
fremtidige investeringer på deres område.

3. Medlemsstaterne udvikler, opdaterer og 
formidler på et løbende, struktureret og
gennemsigtigt grundlag information om 
aktuelle og fremtidige investeringer på 
deres område.

Or. it

Ændringsforslag 325
Jérôme Lavrilleux

Forslag til forordning
Artikel 9 – stk. 3 – nr. 1 (nyt)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

(1) Af hensyn til kontrollen og 
gennemsigtigheden anmoder 
Kommissionen, EIB og medlemsstaterne 
én gang om året Parlamentet om en 
udtalelse vedrørende indholdet af den 
europæiske investeringsprojektpipeline.

Or. fr

Ændringsforslag 326
Maria João Rodrigues

Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. EIB aflægger, eventuelt i samarbejde 
med EIF, hvert halvår rapport til 
Kommissionen om EIB's finansierings- og 
investeringstransaktioner i henhold til 
denne forordning. Rapporten skal 
indeholde en vurdering af overholdelsen af 
betingelserne for brug af EU-garantien og 
de nøgleresultatindikatorer, der er opstillet 
i henhold til artikel 2, stk. 1, litra g). 
Rapporten skal desuden indeholde 
statistiske og finansielle data samt 
regnskabsdata om hver af EIB's 
finansierings- og investeringstransaktioner 
samt aggregerede data om de samlede 
transaktioner.

1. EIB og EFSI's investeringskomite
aflægger, eventuelt i samarbejde med EIF, 
hvert halvår rapport til Kommissionen, 
Rådet og Europa-Parlamentet om EIB's
og EFSI's finansierings- og 
investeringstransaktioner i henhold til 
denne forordning. Rapporten skal 
indeholde en vurdering af overholdelsen af 
betingelserne for brug af EU-garantien og 
de nøgleresultatindikatorer, der er opstillet 
i henhold til artikel 2, stk. 1, litra g). 
Rapporten skal desuden indeholde 
statistiske og finansielle data samt 
regnskabsdata om hver af EIB's 
finansierings- og investeringstransaktioner 
samt aggregerede data om de samlede 
transaktioner. Rapporten bør endvidere 
indeholde en detaljeret kvalitativ 
vurdering af de relevante transaktioner, 
der omhandles i artikel 5.

Or. en

Ændringsforslag 327
Laura Agea, Tiziana Beghin
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Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. EIB aflægger, eventuelt i samarbejde
med EIF, hvert halvår rapport til 
Kommissionen om EIB's finansierings- og 
investeringstransaktioner i henhold til 
denne forordning. Rapporten skal 
indeholde en vurdering af overholdelsen af 
betingelserne for brug af EU-garantien og 
de nøgleresultatindikatorer, der er opstillet 
i henhold til artikel 2, stk. 1, litra g). 
Rapporten skal desuden indeholde 
statistiske og finansielle data samt 
regnskabsdata om hver af EIB's 
finansierings- og investeringstransaktioner 
samt aggregerede data om de samlede 
transaktioner.

1. EIB aflægger i samarbejde med EIF 
hvert halvår rapport til Kommissionen om 
EIB's finansierings- og 
investeringstransaktioner i henhold til 
denne forordning. Rapporten skal 
indeholde en vurdering af overholdelsen af 
betingelserne for brug af EU-garantien og 
de nøgleresultatindikatorer, der er opstillet 
i henhold til artikel 2, stk. 1, litra g). 
Rapporten skal desuden indeholde 
statistiske og finansielle data samt 
regnskabsdata om hver af EIB's 
finansierings- og investeringstransaktioner 
samt aggregerede data om de samlede 
transaktioner. Rapporten skal udarbejdes i 
henhold til principperne for 
gennemsigtighed, uafhængighed og 
deling.

Or. it

Ændringsforslag 328
Laura Agea, Tiziana Beghin

Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 2 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. EIB aflægger, eventuelt i samarbejde 
med EIF, hvert år rapport til Europa-
Parlamentet og Rådet om EIB's 
finansierings- og investeringstransaktioner. 
Denne rapport skal offentliggøres og 
indeholde:

2. EIB aflægger i samarbejde med EIF 
hvert halvår rapport til Europa-Parlamentet 
og Rådet om EIB's finansierings- og 
investeringstransaktioner. Denne rapport 
skal offentliggøres og indeholde:

Or. it
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Ændringsforslag 329
Monika Vana, Terry Reintke
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 2 – litra a a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

aa) en vurdering af antallet, kvaliteten og 
bæredygtigheden af de arbejdspladser, der 
skabes

Or. en

Ændringsforslag 330
Monika Vana, Terry Reintke
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 2 – litra a b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ab) en vurdering af den europæiske 
merværdi og bidraget til opnåelse af 
Unionens politiske mål, navnlig EU-
strategien for intelligent, bæredygtig og
inklusiv vækst

Or. en

Ændringsforslag 331
Csaba Sógor

Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 2 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) en vurdering af den merværdi, den 
mobilisering af investeringer fra den 
private sektor og de anslåede og faktiske 
resultater og virkninger, som EIB's 

b) en vurdering af den merværdi, den 
mobilisering af investeringer fra den 
private sektor og de anslåede og faktiske 
resultater og økonomiske og sociale
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finansierings- og investeringstransaktioner 
har skabt, på et aggregeret grundlag

virkninger, som EIB's finansierings- og 
investeringstransaktioner har skabt,
herunder antallet af nyligt skabte 
arbejdspladser, på et aggregeret grundlag

Or. en

Ændringsforslag 332
Maria João Rodrigues

Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 2 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) en vurdering af den merværdi, den 
mobilisering af investeringer fra den 
private sektor og de anslåede og faktiske 
resultater og virkninger, som EIB's 
finansierings- og investeringstransaktioner 
har skabt, på et aggregeret grundlag

b) en vurdering af den merværdi, den 
mobilisering af investeringer fra den 
private sektor og de anslåede og faktiske 
resultater og virkninger, som EIB's 
finansierings- og investeringstransaktioner 
har skabt, på et aggregeret grundlag, 
herunder med hensyn til jobskabelse

Or. en

Ændringsforslag 333
Sergio Gutiérrez Prieto, Javi López

Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 2 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) en vurdering af den merværdi, den 
mobilisering af investeringer fra den 
private sektor og de anslåede og faktiske 
resultater og virkninger, som EIB's 
finansierings- og investeringstransaktioner 
har skabt, på et aggregeret grundlag

b) en vurdering af den merværdi, den 
mobilisering af investeringer fra den 
private sektor og de anslåede og faktiske 
resultater og virkninger, som EIB's 
finansierings- og investeringstransaktioner 
har skabt, på et aggregeret grundlag, 
herunder jobskabelse og reduktion af de 
sociale uligheder

Or. es
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Ændringsforslag 334
Monika Vana, Terry Reintke
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 2 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) en vurdering af kvaliteten af EIB's 
finansierings- og investeringstransaktioner

d) en vurdering af kvaliteten af EIB's 
finansierings- og investeringstransaktioner
og de opnåede resultater

Or. en

Ændringsforslag 335
Enrique Calvet Chambon, Marian Harkin

Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 2 – litra d a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

da) en vurdering af indvirkningen af 
EIB's finansierings- og 
investeringstransaktioner på jobskabelsen

Or. es

Begrundelse

Da jobskabelse er et af EFSI's hovedmål, er det meget vigtigt at foretage en nøje vurdering af 
investeringernes indvirkning på dette område.

Ændringsforslag 336
Monika Vana, Terry Reintke
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 2 – litra f
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

f) EFSI's regnskaber. f) EFSI's regnskaber, herunder et kapitel 
om aflønning af og ydelser til 
medlemmerne af Styringsrådet, 
investeringskomiteen eller 
civilsamfundsplatformen samt aflønning 
og ydelser til EFSI's ledelsesniveau.

Or. en

Ændringsforslag 337
Maria João Rodrigues, Sergio Gutiérrez Prieto, Javi López, Emilian Pavel, Guillaume 
Balas

Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 2 – litra f a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

fa) en vurdering af bidraget til Unionens 
mål og Europa 2020-strategiens mål for 
beskæftigelse, uddannelse og 
fattigdomsbekæmpelse.

Or. en

Ændringsforslag 338
Monika Vana, Terry Reintke
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 2 – litra f a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

fa) kønsfordelingen i Styringsrådet, 
investeringskomiteen, 
civilsamfundsplatformen og EFSI's 
ledelse.

Or. en
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Ændringsforslag 339
Laura Agea, Tiziana Beghin

Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 2 – litra f a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

fa) en vurdering af bidraget til Unionens 
sociale mål, navnlig hvad angår 
kvalitetsjobskabelse og Europa 2020-
strategiens mål for beskæftigelse, 
uddannelse og fattigdomsbekæmpelse.

Or. en

Ændringsforslag 340
Monika Vana, Terry Reintke
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 2 – litra f b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

fb) en vurdering af bidraget til Unionens 
sociale og ligestillingsmæssige mål, 
navnlig hvad angår kvalitetsjobskabelse 
og Europa 2020-strategiens mål for 
beskæftigelse, uddannelse og 
fattigdomsbekæmpelse.

Or. en

Ændringsforslag 341
Laura Agea, Tiziana Beghin

Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 3 – indledning
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Med henblik på Kommissionens 
regnskabsføring, rapportering om de risici, 
der dækkes af EU-garantien, og 
administration af garantifonden forelægger 
EIB, eventuelt i samarbejde med EIF, hvert 
år Kommissionen:

3. Med henblik på Kommissionens 
regnskabsføring, rapportering om de risici, 
der dækkes af EU-garantien, og 
administration af garantifonden forelægger 
EIB i samarbejde med EIF hvert år 
Kommissionen:

Or. it

Ændringsforslag 342
Laura Agea, Tiziana Beghin

Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. EIB giver efter anmodning
Kommissionen alle yderligere oplysninger, 
som Kommissionen har brug for, for at 
kunne opfylde sine forpligtelser i 
forbindelse med denne forordning.

4. EIB giver Kommissionen og Europa-
Parlamentet alle yderligere oplysninger, 
som Kommissionen har brug for, for at 
kunne opfylde sine forpligtelser i 
forbindelse med denne forordning.

Or. it

Ændringsforslag 343
Laura Agea, Tiziana Beghin

Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. EIB og eventuelt EIF fremlægger de i 
stk. 1 til 4 nævnte oplysninger på egen 
bekostning.

5. EIB og EIF fremlægger de i stk. 1 til 4 
nævnte oplysninger på egen bekostning.

Or. it
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Ændringsforslag 344
Brando Benifei

Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 5 – afsnit 1 (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kommissionen skal i den fælles 
beskæftigelsesrapport, der ledsager 
Kommissionens meddelelse om den årlige 
vækstundersøgelse, medtage en detaljeret 
vurdering af de EFSI-finansierede 
investeringers direkte indvirkning på 
jobskabelsen samt en analyse af den 
afsmittende virkning på beskæftigelsen af 
sådanne investeringer i Europa.

Or. en

Ændringsforslag 345
Laura Agea, Tiziana Beghin

Forslag til forordning
Artikel 11 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. På Europa-Parlamentets anmodning 
deltager den administrerende direktør i en
parlamentshøring om EFSI's resultater.

1. Europa-Parlamentet anmoder den 
administrerende direktør om at deltage i en
høring om EFSI's resultater.

Or. it

Ændringsforslag 346
Laura Agea, Tiziana Beghin

Forslag til forordning
Artikel 11 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Den administrerende direktør besvarer
mundtligt eller skriftligt de spørgsmål, 

2. Den administrerende direktør besvarer 
skriftligt de spørgsmål, Europa-
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Europa-Parlamentet retter til EFSI, senest 
fem uger efter spørgsmålets modtagelse.

Parlamentet retter til EFSI, senest fem uger 
efter spørgsmålets modtagelse.

Or. it

Ændringsforslag 347
Laura Agea, Tiziana Beghin

Forslag til forordning
Artikel 11 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. På Europa-Parlamentets anmodning
aflægger Kommissionen rapport til 
Europa-Parlamentet om anvendelsen af 
denne forordning.

3. Kommissionen aflægger rapport til 
Europa-Parlamentet om anvendelsen af 
denne forordning.

Or. it

Ændringsforslag 348
Laura Agea, Tiziana Beghin

Forslag til forordning
Artikel 12 – stk. 1 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Senest den [PO insert date: 18 months after 
the entry into force of this Regulation] 
foretager EIB en evaluering af, hvordan 
EFSI har fungeret. EIB fremsender denne
evaluering til Europa-Parlamentet, Rådet 
og Kommissionen.

Senest den [PO insert date: 12 months after 
the entry into force of this Regulation] 
foretager EIB en evaluering af, hvordan 
EFSI har fungeret. EIB fremsender denne 
evaluering til Europa-Parlamentet, Rådet 
og Kommissionen og reviderer den hvert 
andet år.

Or. it

Ændringsforslag 349
Laura Agea, Tiziana Beghin
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Forslag til forordning
Artikel 12 – stk. 1 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Senest den [PO insert date: 18 months after 
the entry into force of this Regulation] 
foretager Kommissionen en evaluering af 
anvendelsen af EU-garantien og af, 
hvordan garantifonden har fungeret, 
herunder den i artikel 8, stk. 9, omhandlede 
brug af midler. Kommissionen fremsender 
denne evaluering til Europa-Parlamentet og 
Rådet.

Senest den [PO insert date: 12 months after 
the entry into force of this Regulation] 
foretager Kommissionen en evaluering af 
anvendelsen af EU-garantien og af, 
hvordan garantifonden har fungeret, 
herunder den i artikel 8, stk. 9, omhandlede 
brug af midler. Kommissionen fremsender 
denne evaluering til Europa-Parlamentet og 
Rådet og reviderer den hvert andet år.

Or. it

Ændringsforslag 350
Laura Agea, Tiziana Beghin

Forslag til forordning
Artikel 12 – stk. 2 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Senest den 30. juni 2018 og derefter 
hvert tredje år

2. Senest den 30. december 2017 og 
derefter hvert tredje år

Or. it

Ændringsforslag 351
Danuta Jazłowiecka

Forslag til forordning
Artikel 12 – stk. 2 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) offentliggør EIB en samlet rapport om, 
hvordan EFSI har fungeret

a) offentliggør EIB en samlet rapport om, 
hvordan EFSI har fungeret og EFSI's 
resultater med hensyn til vækst og 
beskæftigelse

Or. en
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Ændringsforslag 352
Laura Agea, Tiziana Beghin

Forslag til forordning
Artikel 12 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. EIB bidrager og fremlægger, eventuelt
sammen med EIF, de nødvendige 
oplysninger til Kommissionens evaluering 
og rapportering i henhold til stk. 1 og 2.

3. EIB bidrager og fremlægger sammen 
med EIF de nødvendige oplysninger til 
Kommissionens evaluering og rapportering 
i henhold til stk. 1 og 2.

Or. it

Ændringsforslag 353
Laura Agea, Tiziana Beghin

Forslag til forordning
Artikel 12 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. EIB og EIF fremsender regelmæssigt
alle deres uafhængige rapporter om 
evaluering af de konkrete resultater af 
EIB's og EIF's aktiviteter i henhold til 
denne forordning til Europa-Parlamentet, 
Rådet og Kommissionen.

4. EIB og EIF fremsender i henhold til den 
tidsplan, der er fastlagt i denne 
forordning, alle deres uafhængige 
rapporter om evaluering af de konkrete 
resultater af EIB's og EIF's aktiviteter i 
henhold til denne forordning til Europa-
Parlamentet, Rådet og Kommissionen.

Or. it

Ændringsforslag 354
Enrique Calvet Chambon, Marian Harkin, Ivo Vajgl

Forslag til forordning
Artikel 12 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Senest den [PO insert date three years 5. Senest den [PO insert date three years 
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after the entry into force of this Regulation] 
forelægger Kommissionen Europa-
Parlamentet og Rådet en rapport om 
anvendelsen af denne forordning ledsaget 
af ethvert hensigtsmæssigt forslag.

after the entry into force of this Regulation] 
forelægger Kommissionen Europa-
Parlamentet og Rådet, med det formål at 
vurdere denne særlige strategiplans reelle 
samfundsøkonomiske effekt, en
overordnet kvalitetsvurderingsrapport om 
anvendelsen af denne forordning ledsaget 
af ethvert hensigtsmæssigt forslag

Or. es

Begrundelse

EFSI'en bør vurderes i sin helhed efter tre år for at kunne vurdere, om den har opfyldt sine 
mål som kortsigtet nødsituationsinstrument.

Ændringsforslag 355
Laura Agea, Tiziana Beghin

Forslag til forordning
Artikel 12 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Senest den [PO insert date three years 
after the entry into force of this Regulation] 
forelægger Kommissionen Europa-
Parlamentet og Rådet en rapport om 
anvendelsen af denne forordning ledsaget 
af ethvert hensigtsmæssigt forslag.

5. Senest den [PO insert date two years 
after the entry into force of this Regulation] 
forelægger Kommissionen Europa-
Parlamentet og Rådet en rapport om 
anvendelsen af denne forordning ledsaget 
af ethvert hensigtsmæssigt forslag.

Or. it

Ændringsforslag 356
Laura Agea, Tiziana Beghin

Forslag til forordning
Artikel 13 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

I overensstemmelse med sin egen 
åbenhedspolitik om aktindsigt og 
information offentliggør EIB på sit 

I overensstemmelse med sin egen 
åbenhedspolitik om aktindsigt og 
information offentliggør EIB på sit 
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websted oplysninger om alle EIB's
finansierings- og investeringsaktiviteter og 
deres bidrag til de i artikel 5, stk. 2, 
omhandlede generelle mål.

websted ajourførte oplysninger om alle
enkeltstående finansierings- og 
investeringsaktiviteter og deres bidrag til 
de i artikel 5, stk. 2, omhandlede generelle 
mål.

Or. it

Ændringsforslag 357
Laura Agea, Tiziana Beghin

Forslag til forordning
Artikel 13 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

EIB skal fremlægge opdateret 
information på sin webside om de samlede 
forventede omkostninger for hvert enkelt 
projekt og de hidtidige omkostninger 
hertil, navnene på de erhvervsdrivende, 
der er involveret i hvert enkelt projekt, og 
de midler, som er allokeret dertil, samt 
information om de forventede afkast for 
hvert enkelt projekt, som bidrager til de 
overordnede mål, der omhandles i artikel 
5, stk. 2, samt en evaluering af dette 
afkast sammenlignet med de senest 
opdaterede data.

Or. en

Ændringsforslag 358
Laura Agea, Tiziana Beghin

Forslag til forordning
Artikel 15 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Hvis EIB på noget stadium i et EU-
garanteret projekts forberedelse, 
gennemførelse eller afslutning har grund til 
mistanke om, at der kan foreligge svig, 

1. Hvis EIB på noget stadium i et EU-
garanteret projekts forberedelse, 
gennemførelse eller afslutning har grund til 
mistanke om, at der kan foreligge svig, 
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korruption, hvidvaskning af penge eller
andre ulovligheder, der kan skade 
Unionens finansielle interesser, underretter 
EIB omgående OLAF og giver OLAF de 
nødvendige oplysninger.

korruption, hvidvaskning af penge eller
enhver anden ulovlighed, der kan skade 
Unionens finansielle interesser, underretter 
EIB omgående OLAF og giver OLAF de 
nødvendige oplysninger.

Or. it

Ændringsforslag 359
Laura Agea, Tiziana Beghin

Forslag til forordning
Artikel 15 – stk. 2 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

OLAF kan for at beskytte Den Europæiske 
Unions finansielle interesser foretage 
undersøgelser, herunder kontrol på stedet 
og inspektioner, i henhold til 
bestemmelserne og procedurerne i Europa-
Parlamentets og Rådets forordning (EU, 
Euratom) nr. 883/20135, Rådets forordning
(Euratom, EF) nr. 2185/966 og Rådets 
forordning (EF, Euratom) nr. 2988/957

med henblik på at fastslå, om der er 
foregået svig, korruption, hvidvaskning af 
penge eller andre ulovligheder, som 
berører Unionens finansielle interesser i 
forbindelse med EU-garanterede 
transaktioner. OLAF kan videresende de 
oplysninger, som er fremkommet under 
undersøgelserne, til de kompetente 
myndigheder i de berørte medlemsstater.

OLAF skal for at beskytte Den Europæiske 
Unions finansielle interesser foretage 
undersøgelser, herunder kontrol på stedet 
og inspektioner, i henhold til 
bestemmelserne og procedurerne i Europa-
Parlamentets og Rådets forordning (EU, 
Euratom) nr. 883/20135, Rådets forordning
(Euratom, EF) nr. 2185/966 og Rådets 
forordning (EF, Euratom) nr. 2988/957

med henblik på at fastslå, om der er 
foregået svig, korruption, hvidvaskning af 
penge eller andre ulovligheder, som 
berører Unionens finansielle interesser i 
forbindelse med EU-garanterede 
transaktioner. OLAF skal videresende de 
oplysninger, som er fremkommet under 
undersøgelserne, til de kompetente 
myndigheder i de berørte medlemsstater.

__________________ __________________
5 Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EU, Euratom) nr. 883/2013 af 
11. september 2013 om undersøgelser, der 
foretages af Det Europæiske Kontor for 
Bekæmpelse af Svig (OLAF) og om 
ophævelse af Europa-Parlamentets og 
Rådets forordning (Euratom) nr. 1073/1999 
og Rådets forordning (Euratom) nr. 
1074/1999 (EUT L 248 af 18.9.2013, s. 1).

5 Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EU, Euratom) nr. 883/2013 af 
11. september 2013 om undersøgelser, der 
foretages af Det Europæiske Kontor for 
Bekæmpelse af Svig (OLAF) og om 
ophævelse af Europa-Parlamentets og 
Rådets forordning (Euratom) nr. 1073/1999 
og Rådets forordning (Euratom) nr. 
1074/1999 (EUT L 248 af 18.9.2013, s. 1).

6 Rådets forordning (Euratom, EF) nr. 6 Rådets forordning (Euratom, EF) nr. 
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2185/96 af 11. november 1996 om 
Kommissionens kontrol og inspektion på 
stedet med henblik på beskyttelse af De 
Europæiske Fællesskabers finansielle 
interesser mod svig og andre 
uregelmæssigheder (EFT L 292 af 
15.11.1996, s. 2).

2185/96 af 11. november 1996 om 
Kommissionens kontrol og inspektion på 
stedet med henblik på beskyttelse af De 
Europæiske Fællesskabers finansielle 
interesser mod svig og andre 
uregelmæssigheder (EFT L 292 af 
15.11.1996, s. 2).

7 Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 
2988/95 af 18. december 1995 om 
beskyttelse af De Europæiske 
Fællesskabers finansielle interesser (EFT L 
312 af 23.12.1995, s. 1).

7 Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 
2988/95 af 18. december 1995 om 
beskyttelse af De Europæiske 
Fællesskabers finansielle interesser (EFT L 
312 af 23.12.1995, s. 1).

Or. it

Ændringsforslag 360
Laura Agea, Tiziana Beghin

Forslag til forordning
Artikel 15 – stk. 2 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Hvis der er bevis for sådanne ulovligheder 
søger EIB de beløb, der kan henføres til 
dens EU-garanterede transaktioner, 
inddrevet.

Hvis der er bevis for sådanne ulovligheder 
søger EIB de beløb, der kan henføres til 
dens EU-garanterede transaktioner, 
inddrevet med ethvert middel.

Or. it

Ændringsforslag 361
Laura Agea, Tiziana Beghin

Forslag til forordning
Artikel 15 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Finansieringsaftaler om transaktioner, 
der støttes i henhold til denne forordning, 
skal i overensstemmelse med EFSI-aftalen, 
EIB's politikker og gældende lovgivning 
indeholde klausuler om udelukkelse fra 
EIB-finansierings- og -

3. Finansieringsaftaler om transaktioner, 
der støttes i henhold til denne forordning, 
skal i overensstemmelse med EFSI-aftalen, 
EIB's politikker og gældende lovgivning 
indeholde klausuler om udelukkelse fra 
EIB-finansierings- og -
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investeringsaktiviteter og eventuelt de 
nødvendige inddrivelsesforanstaltninger i 
tilfælde af svig, korruption eller andre 
ulovligheder. Afgørelsen om, hvorvidt et 
projekt skal udelukkes fra EIB-finansiering 
og -investering, træffes i overensstemmelse 
med den relevante finansierings- eller 
investeringsaftale.

investeringsaktiviteter og 
inddrivelsesforanstaltninger i tilfælde af 
svig, korruption eller enhver anden 
ulovlighed. Afgørelsen om, hvorvidt et 
projekt skal udelukkes fra EIB-finansiering 
og -investering, træffes i overensstemmelse 
med den relevante finansierings- eller 
investeringsaftale.

Or. it

Ændringsforslag 362
Monika Vana, Terry Reintke
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 16 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. EIB støtter i sine finansierings- og 
investeringstransaktioner ikke aktiviteter, 
der har negativ indvirkning på eller er 
ødelæggende for Europa 2020-målene.
Navnlig deltager EIB ikke i nogen former 
for finansierings- og 
investeringstransaktioner, der fører til 
overflytning eller tab af arbejdspladser.

Or. en

Ændringsforslag 363
Monika Vana, Terry Reintke
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 16 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Sociale virkninger er en forudsætning 
for alle EFSI's finansierings- og 
investeringstransaktioner. Iværksættelse 
af en transaktion uden indledende 
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vurdering af social indvirkning vil 
automatisk medføre indgriben fra 
civilsamfundsplatformen. 

Or. en

Ændringsforslag 364
Laura Agea, Tiziana Beghin

Forslag til forordning
Artikel 17 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Beføjelsen til at vedtage delegerede 
retsakter tillægges Kommissionen på de i 
denne artikel fastlagte betingelser.

1. Beføjelsen til at vedtage delegerede 
retsakter tillægges Kommissionen alene på
den betingelse, at det begrænsede og 
afgrænsede interventionsområde på 
forhånd fastlægges.

Or. it

Ændringsforslag 365
Laura Agea, Tiziana Beghin

Forslag til forordning
Artikel 17 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Beføjelsen til at vedtage delegerede 
retsakter efter artikel 8, stk. 6, tillægges 
Kommissionen i en periode på tre år fra 
denne forordnings ikrafttrædelse. 
Kommissionen udarbejder senest ni 
måneder før treårsperiodens udløb en 
rapport om sin udøvelse af de delegerede 
beføjelser. Denne delegation af beføjelser 
forlænges stiltiende i perioder af samme 
varighed, medmindre Europa-
Parlamentet eller Rådet senest tre 
måneder før periodens udløb modsætter 
sig dette.

2. Beføjelsen til at vedtage delegerede 
retsakter efter artikel 8, stk. 6, tillægges 
Kommissionen i en periode på ét år fra 
denne forordnings ikrafttrædelse. 
Kommissionen udarbejder senest ni 
måneder før étårsperiodens udløb en 
rapport om sin udøvelse af de delegerede 
beføjelser.

Or. it
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Ændringsforslag 366
Laura Agea, Tiziana Beghin

Forslag til forordning
Artikel 17 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Så snart Kommissionen vedtager en 
delegeret retsakt, giver den samtidigt
Europa-Parlamentet og Rådet meddelelse 
herom.

4. Så snart Kommissionen vedtager en 
delegeret retsakt, giver den øjeblikkelig
Europa-Parlamentet og Rådet meddelelse 
herom.

Or. it

Ændringsforslag 367
Laura Agea, Tiziana Beghin

Forslag til forordning
Artikel 17 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. En delegeret retsakt vedtaget i henhold 
til artikel 8, stk. 6, træder kun i kraft, hvis 
hverken Europa-Parlamentet eller Rådet 
har gjort indsigelse inden for en frist på to 
måneder fra meddelelsen af den 
pågældende retsakt til Europa-Parlamentet 
og Rådet, eller hvis Europa-Parlamentet og 
Rådet inden udløbet af denne frist begge 
har informeret Kommissionen om, at de 
ikke agter at gøre indsigelse. Denne frist 
kan på Europa-Parlamentets eller Rådets 
initiativ forlænges med to måneder.

5. En delegeret retsakt vedtaget i henhold 
til artikel 8, stk. 6, træder kun i kraft, hvis 
hverken Europa-Parlamentet eller Rådet 
har gjort indsigelse inden for en frist på to 
måneder fra meddelelsen af den 
pågældende retsakt til Europa-Parlamentet 
og Rådet, eller hvis Europa-Parlamentet og 
Rådet inden udløbet af denne frist begge 
har informeret Kommissionen om, at de 
ikke agter at gøre indsigelse.

Or. it


