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Ändringsförslag 204
Monika Vana, Terry Reintke
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 1 – punkt 1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kommissionen ska ingå ett avtal (nedan 
kallat Efsi-avtalet) med Europeiska 
investeringsbanken (EIB) om inrättandet 
av en Europeisk fond för strategiska 
investeringar (nedan kallad Efsi).

Grundat på ett mandat från Europeiska 
rådet och Europaparlamentet får
kommissionen ingå ett avtal (nedan kallat 
Efsi-avtalet) med Europeiska 
investeringsbanken (EIB) om inrättandet 
av en Europeisk fond för strategiska 
investeringar (nedan kallad Efsi). Detta 
avtal ska överlämnas till 
Europaparlamentet och rådet och ska 
offentliggöras.

Or. en

Ändringsförslag 205
Monika Vana, Terry Reintke
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 1 – punkt 1 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Syftet med Efsi ska vara att stödja 
investeringar i unionen och sörja för ökad 
tillgång till finansiering för företag som har 
upp till 3 000 anställda, med särskild 
inriktning på små och medelstora företag, 
genom att ge EIB kapacitet att bära risker.

Syftet med Efsi ska vara att stödja 
högkvalitativa investeringar i unionen med 
särskild inriktning på regioner med hög 
arbetslöshet och utbredd fattigdom och 
sörja för ökad tillgång till finansiering för 
företag som har upp till 1 500 anställda, 
med särskild inriktning på mikroföretag 
samt små och medelstora företag såväl 
som sociala företag och företag inom den 
solidariska ekonomin, genom att ge EIB 
kapacitet att bära risker. Målet med sådana 
investeringar är att sätta fart på 
ekonomin, vilket ligger i EU:s intresse på 
lång sikt, i syfte att stödja EU:s 2020-mål, 
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i synnerhet vad beträffar sysselsättning, 
miljö och sociala frågor. Inga 
investeringar som motverkar de mål som 
beskrivs i del 1 av EUF-fördraget eller 
uppnåendet av Europa 2020-målen får 
finansieras av Efsi. Efsis övergripande 
syfte ska vara att hållbart och långsiktigt 
främja och garantera tillväxt och nya 
arbetstillfällen av god kvalitet för alla, 
såväl som social delaktighet i unionen.

Or. en

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

Förslag till förordning
Artikel 1 – punkt 1 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Syftet med Efsi ska vara att stödja 
investeringar i unionen och sörja för ökad 
tillgång till finansiering för företag som har 
upp till 3 000 anställda, med särskild 
inriktning på små och medelstora företag, 
genom att ge EIB kapacitet att bära risker.

Syftet med Efsi ska vara att stödja 
offentliga och privata investeringar i 
unionen och sörja för ökad tillgång till 
finansiering för företag, företag inom den 
sociala ekonomin samt tjänsteleverantörer
som har upp till 3 000 anställda, med 
särskild inriktning på små och medelstora 
företag, genom att ge EIB kapacitet att bära 
risker. Efsis övergripande syfte ska vara 
att hållbart och långsiktigt främja och 
garantera tillväxt och nya arbetstillfällen 
av god kvalitet för alla, såväl som social 
delaktighet i unionen.

Or. en

Ändringsförslag 207
Patrick Le Hyaric

Förslag till förordning
Artikel 1 – punkt 1 – stycke 2
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

Syftet med Efsi ska vara att stödja 
investeringar i unionen och sörja för ökad 
tillgång till finansiering för företag som har 
upp till 3 000 anställda, med särskild 
inriktning på små och medelstora företag, 
genom att ge EIB kapacitet att bära risker.

Syftet med Efsi ska vara att stödja 
investeringar i unionen och sörja för ökad 
tillgång till finansiering för företag som har 
upp till 3 000 anställda, med särskild 
inriktning på små och medelstora företag, 
genom att ge EIB kapacitet att bära risker. 
Efsis övergripande syfte ska vara att 
hållbart och långsiktigt främja och 
garantera tillväxt och nya arbetstillfällen 
av god kvalitet för alla, såväl som social 
delaktighet i unionen.

Or. en

Ändringsförslag 208
Thomas Mann

Förslag till förordning
Artikel 1 – punkt 1 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Syftet med Efsi ska vara att stödja 
investeringar i unionen och sörja för ökad 
tillgång till finansiering för företag som har 
upp till 3 000 anställda, med särskild 
inriktning på små och medelstora företag, 
genom att ge EIB kapacitet att bära risker.

Syftet med Efsi ska vara att stödja 
investeringar i unionen och sörja för ökad 
tillgång till finansiering för företag som har 
upp till 3 000 anställda, med särskild 
inriktning på mikroföretag, små och 
medelstora företag, genom att ge EIB 
kapacitet att bära risker.

Or. de

Ändringsförslag 209
Patrick Le Hyaric, Inês Cristina Zuber

Förslag till förordning
Artikel 1 – punkt 1 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Syftet med Efsi ska vara att stödja 
investeringar i unionen och sörja för ökad 

Syftet med Efsi ska vara att stödja 
investeringar i unionen, främja social och 
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tillgång till finansiering för företag som har 
upp till 3 000 anställda, med särskild 
inriktning på små och medelstora företag, 
genom att ge EIB kapacitet att bära risker.

territoriell sammanhållning i unionen och 
sörja för ökad tillgång till finansiering för 
små och medelstora företag som har upp 
till 3 000 anställda, med särskild inriktning 
på små och medelstora företag, genom att 
ge EIB kapacitet att bära risker.

Or. fr

Ändringsförslag 210
Laura Agea, Tiziana Beghin

Förslag till förordning
Artikel 1 – punkt 1 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Syftet med Efsi ska vara att stödja 
investeringar i unionen och sörja för ökad 
tillgång till finansiering för företag som har 
upp till 3 000 anställda, med särskild 
inriktning på små och medelstora företag, 
genom att ge EIB kapacitet att bära risker.

Syftet med Efsi ska vara att stödja
offentliga och privata investeringar i 
unionen och sörja för ökad tillgång till 
finansiering för små och medelstora 
företag och mikroföretag samt företag 
som har upp till 3 000 anställda, för 
innovativa nystartade företag och för 
högriskprojekt, genom att ge EIB kapacitet 
att bära risker. Ett av Efsis huvudsakliga 
mål ska vara att främja och garantera 
hållbar och långsiktig tillväxt för alla, 
skapande av arbetstillfällen av hög 
kvalitet och social delaktighet i EU.

Or. it

Ändringsförslag 211
Ulrike Trebesius

Förslag till förordning
Artikel 1 – punkt 1 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Syftet med Efsi ska vara att stödja 
investeringar i unionen och sörja för ökad 
tillgång till finansiering för företag som har 

Syftet med Efsi ska vara att stödja 
investeringar i unionen och sörja för ökad 
tillgång till finansiering för företag som har 
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upp till 3 000 anställda, med särskild 
inriktning på små och medelstora företag, 
genom att ge EIB kapacitet att bära risker.

upp till 3 000 anställda, med särskild 
inriktning på små och medelstora företag, 
genom att ge EIB kapacitet att bära risker. 
Efsis övergripande syfte ska vara att 
främja långsiktig tillväxt och nya 
arbetstillfällen i unionen.

Or. en

Ändringsförslag 212
Jérôme Lavrilleux

Förslag till förordning
Artikel 1 – punkt 1 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Syftet med Efsi ska vara att stödja 
investeringar i unionen och sörja för ökad 
tillgång till finansiering för företag som har 
upp till 3 000 anställda, med särskild 
inriktning på små och medelstora företag, 
genom att ge EIB kapacitet att bära risker.

Syftet med Efsi ska vara att stödja 
investeringar i unionen och sörja för ökad 
tillgång till finansiering för företag som har 
upp till 3 000 anställda, främst små och 
medelstora företag, som står för över 80 % 
av EU:s arbetstillfällen, genom att ge EIB 
kapacitet att bära risker.

Or. fr

Ändringsförslag 213
Brando Benifei

Förslag till förordning
Artikel 1 – punkt 1 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Syftet med Efsi ska vara att stödja 
investeringar i unionen och sörja för ökad 
tillgång till finansiering för företag som har 
upp till 3 000 anställda, med särskild 
inriktning på små och medelstora företag, 
genom att ge EIB kapacitet att bära risker.

Syftet med Efsi ska vara att åter få fart på 
den ekonomiska tillväxten och att skapa 
högkvalitativa arbetstillfällen i unionen 
genom att stödja investeringar och sörja 
för ökad tillgång till finansiering för 
företag som har upp till 3 000 anställda, 
med särskild inriktning på små och 
medelstora företag, genom att ge EIB 
kapacitet att bära risker.
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Or. en

Ändringsförslag 214
Ivan Jakovčić

Förslag till förordning
Artikel 1 – punkt 1 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Syftet med Efsi ska vara att stödja 
investeringar i unionen och sörja för ökad
tillgång till finansiering för företag som 
har upp till 3 000 anställda, med särskild 
inriktning på små och medelstora företag, 
genom att ge EIB kapacitet att bära risker.

Syftet med Efsi ska vara att stödja 
investeringar i unionen och sörja för ökad 
och mer tillgänglig finansiering för företag 
som har upp till 3 000 anställda, med 
särskild inriktning på små och medelstora 
företag, genom att ge EIB kapacitet att bära 
risker.

Or. hr

Ändringsförslag 215
Monika Vana, Terry Reintke
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 1 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Medlemsstaterna ska kunna ansluta sig 
till Efsi-avtalet. Om de befintliga 
bidragsgivarna samtycker ska Efsi-avtalet 
också vara öppet för andra tredje parter, 
däribland nationella utvecklingsbanker 
eller offentliga organ som ägs eller
kontrolleras av medlemsstaterna, samt 
enheter i den privata sektorn.

2. Medlemsstaterna ska kunna ansluta sig 
till Efsi-avtalet. Om de befintliga 
bidragsgivarna samtycker ska Efsi-avtalet 
också vara öppet för andra tredje parter 
som kontrolleras av medlemsstaterna.

Or. en

Ändringsförslag 216
Paloma López Bermejo
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Förslag till förordning
Artikel 1 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Medlemsstaterna ska kunna ansluta sig 
till Efsi-avtalet. Om de befintliga 
bidragsgivarna samtycker ska Efsi-avtalet 
också vara öppet för andra tredje parter, 
däribland nationella utvecklingsbanker 
eller offentliga organ som ägs eller 
kontrolleras av medlemsstaterna, samt 
enheter i den privata sektorn.

2. Medlemsstaterna ska kunna ansluta sig 
till Efsi-avtalet. Om de befintliga 
bidragsgivarna samtycker ska Efsi-avtalet 
också vara öppet för andra tredje parter, 
däribland nationella utvecklingsbanker 
eller offentliga organ som ägs eller 
kontrolleras av medlemsstaterna.

Or. en

Ändringsförslag 217
Ivan Jakovčić

Förslag till förordning
Artikel 1 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Medlemsstaterna ska kunna ansluta sig 
till Efsi-avtalet. Om de befintliga 
bidragsgivarna samtycker ska Efsi-avtalet 
också vara öppet för andra tredje parter, 
däribland nationella utvecklingsbanker 
eller offentliga organ som ägs eller 
kontrolleras av medlemsstaterna, samt 
enheter i den privata sektorn.

2. Medlemsstaterna ska kunna ansluta sig 
till Efsi-avtalet. Om de befintliga 
bidragsgivarna samtycker ska Efsi-avtalet 
också vara öppet för andra tredje parter, 
däribland nationella utvecklingsbanker 
eller offentliga organ som ägs eller 
kontrolleras av medlemsstaterna, regionala 
och lokala myndigheter samt enheter i den 
privata sektorn.

Or. hr

Ändringsförslag 218
Jérôme Lavrilleux

Förslag till förordning
Artikel 1 – punkt 2
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Medlemsstaterna ska kunna ansluta sig 
till Efsi-avtalet. Om de befintliga 
bidragsgivarna samtycker ska Efsi-avtalet 
också vara öppet för andra tredje parter, 
däribland nationella utvecklingsbanker 
eller offentliga organ som ägs eller 
kontrolleras av medlemsstaterna, samt 
enheter i den privata sektorn.

2. Medlemsstaterna ska kunna ansluta sig 
till Efsi-avtalet. Om de befintliga 
bidragsgivarna samtycker ska Efsi-avtalet 
också vara öppet för andra tredje parter, 
däribland nationella utvecklingsbanker 
eller offentliga organ som ägs eller 
kontrolleras av medlemsstaterna eller 
regionala institutioner, samt enheter i den 
privata sektorn.

Or. fr

Ändringsförslag 219
Laura Agea, Tiziana Beghin

Förslag till förordning
Artikel 1 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Om en medlemsstat vill bidra till Efsis 
budget ska den garanteras att de inbetalda 
medlen anslås till projekt som berör dess 
nationella territorium.

Or. it

Ändringsförslag 220
Monika Vana, Terry Reintke
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 1 – stycke 1 – led ca (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ca) de investeringsvillkor som anges av 
Europaparlamentet och rådet i mandatet,

Or. en
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Ändringsförslag 221
Monika Vana, Terry Reintke
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 1 – stycke 1 – led da (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(da) en metodik för fastställande av 
geografiska fördelningskvoter som på 
lämpligt sätt uppfyller de 
investeringsbehov som förekommer i 
medlemsstater som har hög arbetslöshet 
och utbredd fattigdom eller som är 
hårdast drabbade av finanskrisen,

Or. en

Ändringsförslag 222
Laura Agea, Tiziana Beghin

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 1 – stycke 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Efsi-avtalet ska föreskriva att ersättning 
som ska tillfalla unionen och som härrör 
från transaktioner som stöds av Efsi ska 
tillhandahållas efter avdrag för 
betalningar till följd av anspråk på 
EU-garantin och därefter kostnader i 
enlighet med punkt 2 tredje stycket och 
artikel 5.3.

utgår

Or. it

Ändringsförslag 223
Monika Vana, Terry Reintke
för Verts/ALE-gruppen
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Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 2 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Genom Efsi-avtalet ska det inrättas ett 
Europeiskt centrum för 
investeringsrådgivning inom EIB. Detta 
centrum ska ha som syfte att bygga på 
EIB:s och kommissionens befintliga 
rådgivningstjänster i syfte att
tillhandahålla rådgivningsstöd för 
identifiering, förberedelse och utarbetande
av investeringsprojekt samt fungera som 
ett gemensamt tekniskt 
rådgivningscentrum för 
projektfinansiering i unionen. Detta ska 
inbegripa stöd när det gäller användningen 
av tekniskt bistånd till projektstrukturering, 
användningen av innovativa 
finansieringsinstrument, användning av 
offentlig-privata partnerskap och, vid 
behov, rådgivning om relevanta frågor 
som rör EU-lagstiftningen.

Genom Efsi-avtalet ska det inrättas ett 
Europeiskt centrum för 
investeringsrådgivning inom EIB. Detta 
centrum ska ha som syfte att tillhandahålla 
rådgivningsstöd för identifiering av 
investeringsprojekt med inriktning på 
regioner med hög arbetslöshet, och att 
identifiera investeringar med hög 
potential för arbetsskapande effekter, 
förberedelse och utveckling. Detta ska 
inbegripa stöd när det gäller användningen 
av tekniskt bistånd till projektstrukturering, 
förvaltningen av ansvarsfulla 
investeringar och användningen av 
innovativa finansieringsinstrument.

Or. en

Ändringsförslag 224
Jérôme Lavrilleux

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 2 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Genom Efsi-avtalet ska det inrättas ett 
Europeiskt centrum för 
investeringsrådgivning inom EIB. Detta 
centrum ska ha som syfte att bygga på 
EIB:s och kommissionens befintliga 
rådgivningstjänster i syfte att tillhandahålla 
rådgivningsstöd för identifiering, 
förberedelse och utarbetande av 
investeringsprojekt samt fungera som ett 
gemensamt tekniskt rådgivningscentrum 
för projektfinansiering i unionen. Detta ska 

Genom Efsi-avtalet ska det inrättas ett 
Europeiskt centrum för 
investeringsrådgivning inom EIB. Detta 
centrum ska ha som syfte att bygga på 
EIB:s och kommissionens befintliga 
rådgivningstjänster i syfte att tillhandahålla 
rådgivningsstöd för identifiering, 
förberedelse och utarbetande av 
investeringsprojekt samt fungera som ett 
gemensamt tekniskt rådgivningscentrum 
för projektfinansiering i unionen. Detta ska 
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inbegripa stöd när det gäller användningen 
av tekniskt bistånd till projektstrukturering, 
användningen av innovativa 
finansieringsinstrument, användning av 
offentlig-privata partnerskap och, vid 
behov, rådgivning om relevanta frågor som 
rör EU-lagstiftningen.

inbegripa stöd när det gäller användningen 
av tekniskt bistånd till projektstrukturering, 
användningen av innovativa 
finansieringsinstrument, användning av 
offentlig-privata partnerskap och, vid 
behov, rådgivning om relevanta frågor som 
rör EU-lagstiftningen. Centrumet ska i 
samarbete med Europeiska kommissionen 
inrätta en innovativ 
kommunikationsstrategi med syfte att 
informera allmänheten om 
bestämmelserna för Efsi-avtalets 
genomförande.

Or. fr

Ändringsförslag 225
Maria João Rodrigues

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 2 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Genom Efsi-avtalet ska det inrättas ett 
Europeiskt centrum för 
investeringsrådgivning inom EIB. Detta 
centrum ska ha som syfte att bygga på 
EIB:s och kommissionens befintliga 
rådgivningstjänster i syfte att tillhandahålla 
rådgivningsstöd för identifiering, 
förberedelse och utarbetande av 
investeringsprojekt samt fungera som ett 
gemensamt tekniskt rådgivningscentrum 
för projektfinansiering i unionen. Detta ska 
inbegripa stöd när det gäller användningen 
av tekniskt bistånd till projektstrukturering, 
användningen av innovativa 
finansieringsinstrument, användning av 
offentlig-privata partnerskap och, vid 
behov, rådgivning om relevanta frågor som 
rör EU-lagstiftningen.

Genom Efsi-avtalet ska det inrättas ett 
Europeiskt centrum för 
investeringsrådgivning inom EIB. Detta 
centrum ska ha som syfte att bygga på 
EIB:s och kommissionens befintliga 
rådgivningstjänster i syfte att tillhandahålla 
rådgivningsstöd för identifiering, 
förberedelse och utarbetande av 
investeringsprojekt samt fungera som ett 
gemensamt tekniskt rådgivningscentrum 
för projektfinansiering i unionen. Detta ska 
inbegripa stöd när det gäller användningen 
av tekniskt bistånd till projektstrukturering, 
stöd för utarbetandet av 
investeringsplattformar, användningen av 
innovativa finansieringsinstrument, 
användning av offentlig-privata 
partnerskap, maximering av effekterna på 
skapandet av arbetstillfällen och, vid 
behov, rådgivning om relevanta frågor som 
rör EU-lagstiftningen.
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Or. en

Ändringsförslag 226
Laura Agea, Tiziana Beghin

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 2 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Genom Efsi-avtalet ska det inrättas ett 
Europeiskt centrum för 
investeringsrådgivning inom EIB. Detta 
centrum ska ha som syfte att bygga på 
EIB:s och kommissionens befintliga 
rådgivningstjänster i syfte att tillhandahålla 
rådgivningsstöd för identifiering, 
förberedelse och utarbetande av 
investeringsprojekt samt fungera som ett 
gemensamt tekniskt rådgivningscentrum 
för projektfinansiering i unionen. Detta ska 
inbegripa stöd när det gäller användningen 
av tekniskt bistånd till projektstrukturering, 
användningen av innovativa 
finansieringsinstrument, användning av 
offentlig-privata partnerskap och, vid 
behov, rådgivning om relevanta frågor som 
rör EU-lagstiftningen.

Genom Efsi-avtalet ska det inrättas ett 
Europeiskt centrum för 
investeringsrådgivning inom EIB. Detta 
centrum måste följa principer om insyn 
och oberoende. Centrumet ska ha som 
syfte att bygga på EIB:s och 
kommissionens befintliga 
rådgivningstjänster i syfte att tillhandahålla 
rådgivningsstöd för identifiering, 
förberedelse och utarbetande av 
investeringsprojekt samt fungera som ett 
gemensamt tekniskt rådgivningscentrum 
för projektfinansiering i unionen. Detta ska 
inbegripa stöd när det gäller användningen 
av tekniskt bistånd till projektstrukturering, 
användningen av innovativa 
finansieringsinstrument, användning av 
offentlig-privata partnerskap och, vid 
behov, rådgivning om relevanta frågor som 
rör EU-lagstiftningen.

Or. it

Ändringsförslag 227
Monika Vana, Terry Reintke
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 2 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

För att uppnå detta mål ska centrumet 
utnyttja sakkunskap hos EIB, 

För att uppnå detta mål ska centrumet 
regelbundet rådgöra med de intressenter 
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kommissionen, nationella 
utvecklingsbanker och de europeiska 
struktur- och investeringsfondernas 
förvaltningsmyndigheter.

som berörs av investeringen såväl som, i 
tillämpliga fall, utnyttja sakkunskap hos 
EIB, kommissionen, nationella 
utvecklingsbanker och de europeiska 
struktur- och investeringsfondernas 
förvaltningsmyndigheter.

Or. en

Ändringsförslag 228
Patrick Le Hyaric

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 2 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

För att uppnå detta mål ska centrumet 
utnyttja sakkunskap hos EIB, 
kommissionen, nationella 
utvecklingsbanker och de europeiska 
struktur- och investeringsfondernas 
förvaltningsmyndigheter.

För att uppnå detta mål ska centrumet 
utnyttja sakkunskap hos EIB, 
kommissionen, nationella 
utvecklingsbanker och de europeiska 
struktur- och investeringsfondernas 
förvaltningsmyndigheter samt social- och 
arbetsmarknadspolitiska experter.

Or. fr

Ändringsförslag 229
Paloma López Bermejo

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 2 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

För att uppnå detta mål ska centrumet 
utnyttja sakkunskap hos EIB, 
kommissionen, nationella 
utvecklingsbanker och de europeiska 
struktur- och investeringsfondernas 
förvaltningsmyndigheter.

För att uppnå detta mål ska centrumet 
utnyttja sakkunskap hos EIB, 
kommissionen, arbetsmarknadens parter,
nationella utvecklingsbanker och de 
europeiska struktur- och 
investeringsfondernas 
förvaltningsmyndigheter.

Or. en
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Ändringsförslag 230
Laura Agea, Tiziana Beghin

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. De medlemsstater som blir parter i 
Efsi-avtalet ska i synnerhet kunna lämna 
sina bidrag i form av kontanta medel eller 
en garanti som EIB kan godta. Andra 
tredje parter ska endast kunna lämna sina 
bidrag i form av kontanta medel.

utgår

Or. it

Ändringsförslag 231
Monika Vana, Terry Reintke
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. De medlemsstater som blir parter i 
Efsi-avtalet ska i synnerhet kunna lämna 
sina bidrag i form av kontanta medel eller 
en garanti som EIB kan godta. Andra tredje 
parter ska endast kunna lämna sina bidrag i 
form av kontanta medel.

3. De medlemsstater som blir parter i 
Efsi-avtalet ska i synnerhet kunna lämna 
sina bidrag i form av kontanta medel eller 
en garanti som EIB kan godta. Andra tredje 
parter ska endast kunna lämna sina bidrag i 
form av kontanta medel. Medlemsstaternas 
finansiella bidrag, bland annat eventuella 
bidrag till investeringsplattformar, ska 
inte beaktas när kommissionen anger 
budgetjusteringarna inom de 
förebyggande och korrigerande delarna 
av stabilitets- och tillväxtpakten. Om 
referensvärdet för underskott skulle 
överskridas ska kommissionen inte inleda 
något förfarande vid alltför stora 
underskott. Ett sådant förfarande ska inte 
heller inledas när man bedömer ett 
överskridande av referensvärdet för 
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skuldsättning, förutsatt att detta enbart 
beror på bidragen till Efsi.

Or. en

Ändringsförslag 232
Monika Vana, Terry Reintke
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 2a

Investeringsriktlinjer

Investeringsriktlinjer

1. Efsi ska, genom utförande av insatser 
med högt europeiskt mervärde, 
tillhandahålla stöd för att bidra till 
uppnåendet av målen i unionens strategi 
för smart och hållbar tillväxt för alla och 
till de fördragsbaserade målen att stärka 
den ekonomiska, sociala och territoriella 
sammanhållningen och minska 
skillnaderna mellan regionerna.

Kommissionen och EIB ska garantera att 
stödet från Efsi är förenligt med den 
relevanta unionspolitiken, de 
övergripande principer som avses i 
punkterna 2 och 3 i denna artikel samt 
unionens prioriteringar, och att det utgör 
ett komplement till unionens andra 
instrument.

Insatser som stöds av Efsi ska vara 
förenliga med tillämplig 
unionslagstiftning och med nationell 
lagstiftning som rör dess tillämpning.

Kommissionen och EIB ska garantera 
Efsis effektivitet under genomförandet, 
uppföljningen, rapporteringen och 
utvärderingen. Lämpliga indikatorer ska 
användas för att underlätta 
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identifieringen av de ekonomiska, sociala 
och miljömässiga fördelar som uppnås 
med hjälp av Efsis stöd.

EIB:s finansierings- och 
investeringstransaktioner som stöds av 
Efsi ska förvaltas i enlighet med EIB:s 
regler och förfaranden, inklusive när det 
gäller övergripande och sektorsspecifika 
strategier. Alla projekt som finansieras 
genom Efsi ska omfattas av strategierna 
och förfarandena i EIB:s 
klagomålsmekanism och 
samförståndsavtal med Europeiska 
ombudsmannen.

2. Kommissionen och EIB ska garantera 
att jämställdheten mellan kvinnor och 
män samt integreringen av 
genusperspektivet beaktas och gynnas. De 
ska vidta lämpliga åtgärder för att 
förhindra all diskriminering. De ska ta 
särskild hänsyn till tillgängligheten för 
personer med funktionshinder.

3. Målen för Efsi ska eftersträvas i linje 
med principen om hållbar utveckling och 
med unionens mål att bevara, skydda och 
förbättra miljöns kvalitet enligt 
artiklarna 11 och 191.1 i EUF-fördraget, 
med hänsyn till principen att förorenaren 
betalar.

Kommissionen och EIB ska garantera att 
klimatförändringsmålen stöds och att 
20 % av unionens budget används för 
detta ändamål.

Or. en

Ändringsförslag 233
Brando Benifei

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 1
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. I Efsi-avtalet ska det föreskrivas att Efsi 
ska förvaltas av en styrelse som ska 
fastställa den strategiska inriktningen, den 
strategiska allokeringen av tillgångar samt 
de operativa strategierna och förfarandena, 
inbegripet investeringsstrategin för projekt 
som Efsi kan stödja och Efsis riskprofil, i 
enlighet med målen i artikel 5.2. Styrelsen 
ska utse en av sina ledamöter till 
ordförande.

1. I Efsi-avtalet ska det föreskrivas att Efsi 
ska förvaltas av en styrelse som ska 
fastställa den strategiska inriktningen, den 
strategiska allokeringen av tillgångar samt 
de operativa strategierna och förfarandena, 
inbegripet investeringsstrategin för projekt 
som Efsi kan stödja och Efsis riskprofil, i 
enlighet med målen i artikel 5.2. Styrelsen 
ska utses efter ett öppet och översiktligt 
urvalsförfarande. Styrelsen ska utse en av 
sina ledamöter till ordförande. 

Or. en

Ändringsförslag 234
Monika Vana, Terry Reintke
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. I Efsi-avtalet ska det föreskrivas att Efsi 
ska förvaltas av en styrelse som ska 
fastställa den strategiska inriktningen, den 
strategiska allokeringen av tillgångar samt 
de operativa strategierna och förfarandena, 
inbegripet investeringsstrategin för projekt 
som Efsi kan stödja och Efsis riskprofil, i 
enlighet med målen i artikel 5.2. Styrelsen 
ska utse en av sina ledamöter till 
ordförande.

1. Enligt beskrivningen av 
Europaparlamentets och rådets mandat 
ska det i Efsi-avtalet föreskrivas att Efsi 
ska förvaltas av en styrelse som i enlighet 
med artikel 2a ska fastställa den 
strategiska inriktningen, 
investeringskriterierna, målsättningen,
den strategiska allokeringen av tillgångar 
samt de operativa strategierna och 
förfarandena, inbegripet 
investeringsstrategin för projekt som Efsi 
kan stödja och Efsis riskprofil, i enlighet 
med målen i artikel 5.2. Styrelsen ska utse 
en av sina ledamöter till ordförande.

Or. en
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Ändringsförslag 235
Maria João Rodrigues

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. I Efsi-avtalet ska det föreskrivas att Efsi 
ska förvaltas av en styrelse som ska 
fastställa den strategiska inriktningen, den 
strategiska allokeringen av tillgångar samt 
de operativa strategierna och förfarandena, 
inbegripet investeringsstrategin för projekt 
som Efsi kan stödja och Efsis riskprofil, i 
enlighet med målen i artikel 5.2. Styrelsen 
ska utse en av sina ledamöter till 
ordförande.

1. I Efsi-avtalet ska det föreskrivas att Efsi 
ska förvaltas av en styrelse som ska 
fastställa den strategiska inriktningen, den 
strategiska allokeringen av tillgångar samt 
de operativa strategierna och förfarandena, 
inbegripet investeringsstrategin för projekt 
som Efsi kan stödja och Efsis riskprofil 
samt antalet arbetstillfällen som väntas 
genereras genom Efsi, i enlighet med 
målen i artikel 5.2. Styrelsen ska utse en av 
sina ledamöter till ordförande.

Or. en

Ändringsförslag 236
Enrique Calvet Chambon, Marian Harkin

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. I Efsi-avtalet ska det föreskrivas att Efsi 
ska förvaltas av en styrelse som ska 
fastställa den strategiska inriktningen, den 
strategiska allokeringen av tillgångar samt 
de operativa strategierna och förfarandena, 
inbegripet investeringsstrategin för projekt 
som Efsi kan stödja och Efsis riskprofil, i 
enlighet med målen i artikel 5.2. Styrelsen 
ska utse en av sina ledamöter till 
ordförande.

1. I Efsi-avtalet ska det föreskrivas att Efsi 
ska förvaltas av en styrelse som ska 
fastställa den strategiska inriktningen, den 
strategiska allokeringen av tillgångar samt 
de operativa strategierna och förfarandena, 
inbegripet investeringsstrategin för projekt 
som Efsi kan stödja och Efsis riskprofil, i 
enlighet med målen i artikel 5.2, efter att 
kriterierna har antagits av 
Europaparlamentet. Styrelsen ska beakta 
de socioekonomiska indikatorerna i de 
områden av EU som är drabbade av hög 
arbetslöshet. Styrelsen ska utse en av sina 
ledamöter till ordförande.

Or. es
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Motivering

Kommissionens förslag beaktar inte Europaparlamentet vid besluten om Efsis 
investeringsstrategi. Det är lämpligt att parlamentet uttrycker sitt beslut när det gäller 
kriterierna för urval av projekt. Det skulle också vara lämpligt att ta hänsyn till 
socioekonomiska indikatorer när kriterierna för urval av projekten fastställs.

Ändringsförslag 237
Laura Agea, Tiziana Beghin

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. I Efsi-avtalet ska det föreskrivas att Efsi 
ska förvaltas av en styrelse som ska 
fastställa den strategiska inriktningen, den 
strategiska allokeringen av tillgångar samt 
de operativa strategierna och förfarandena, 
inbegripet investeringsstrategin för projekt 
som Efsi kan stödja och Efsis riskprofil, i 
enlighet med målen i artikel 5.2. Styrelsen 
ska utse en av sina ledamöter till 
ordförande.

1. I Efsi-avtalet ska det föreskrivas att Efsi 
ska förvaltas av en styrelse som ska 
fastställa den strategiska inriktningen, den 
strategiska allokeringen av tillgångar samt 
de operativa strategierna och förfarandena, 
inbegripet investeringsstrategin för projekt 
som Efsi kan stödja och Efsis riskprofil, i 
enlighet med målen i artikel 5.2. Styrelsen 
ska utse en av sina ledamöter till 
ordförande. Styrelsen måste utan 
undantag följa principerna om insyn, 
oberoende och demokrati.

Or. it

Ändringsförslag 238
Anne Sander

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Det är viktigt att se till att de riktlinjer 
och kriterier som styrelsen fastställer 
motsvarar verkliga behov i fråga om 
investeringar, privata investeringar och 
små och medelstora företag som söker 
finansiering. Styrelsen ska därför 
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involvera och samråda med berörda 
parter.

Or. fr

Ändringsförslag 239
Monika Vana, Terry Reintke
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 2 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Så länge som de enda bidragsgivarna till 
Efsi är unionen och EIB ska antalet 
ledamöter och röster i styrelsen tilldelas på 
grundval av storleken på bidragen i form 
av kontanta medel eller garantier.

Så länge som de enda bidragsgivarna till 
Efsi är unionen och EIB ska antalet 
ledamöter och röster i styrelsen tilldelas på 
grundval av storleken på bidragen i form 
av kontanta medel eller garantier. Bland 
styrelsemedlemmarna från kommissionen 
ska finnas representanter med styrkt
sakkunskap om arbetsmarknads- och 
socialpolitik.

Or. en

Ändringsförslag 240
Patrick Le Hyaric

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 2 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Så länge som de enda bidragsgivarna till 
Efsi är unionen och EIB ska antalet 
ledamöter och röster i styrelsen tilldelas på 
grundval av storleken på bidragen i form 
av kontanta medel eller garantier.

Så länge som de enda bidragsgivarna till 
Efsi är unionen och EIB ska antalet 
ledamöter och röster i styrelsen tilldelas på 
grundval av storleken på bidragen i form 
av kontanta medel eller garantier. Bland 
styrelsemedlemmarna från kommissionen 
ska finnas representanter med styrkt 
sakkunskap om arbetsmarknads- och 
socialpolitik.
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Or. en

Ändringsförslag 241
Monika Vana, Terry Reintke
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 2 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Så länge som de enda bidragsgivarna till 
Efsi är unionen och EIB ska antalet 
ledamöter och röster i styrelsen tilldelas på 
grundval av storleken på bidragen i form 
av kontanta medel eller garantier.

Så länge som de enda bidragsgivarna till 
Efsi är unionen och EIB ska antalet 
ledamöter och röster i styrelsen tilldelas på 
grundval av storleken på bidragen i form 
av kontanta medel eller garantier. Hälften 
av medlemmarna i styrelsen ska bestå av 
unionsrepresentanter, valda genom sluten 
omröstning av Europaparlamentet och 
rådet, en fjärdedel ska utgöras av 
representanter för EIB och en fjärdedel 
av representanter för det civila samhället, 
med representanter i synnerhet för 
europeiska plattformar inriktade på 
sociala frågor, miljö och rättvis 
beskattning, såväl som arbetsmarknadens 
parter. Förutom dessa fördelningskvoter 
ska åtminstone en (1) representant för 
plattformen för det civila samhället ingå i 
styrelsen.

Or. en

Ändringsförslag 242
Paloma López Bermejo

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 2 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Så länge som de enda bidragsgivarna till 
Efsi är unionen och EIB ska antalet 
ledamöter och röster i styrelsen tilldelas på 

Så länge som de enda bidragsgivarna till 
Efsi är unionen och EIB ska antalet 
ledamöter och röster i styrelsen tilldelas på 
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grundval av storleken på bidragen i form 
av kontanta medel eller garantier.

grundval av storleken på bidragen i form 
av kontanta medel eller garantier, förutom 
minst tre representanter från den 
europeiska arbetsmarknadens parter, 
varav minst två ska vara 
fackföreningsrepresentanter, med fullt 
medlemskap och fullständig rösträtt.

Or. en

Ändringsförslag 243
Laura Agea, Tiziana Beghin

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 2 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Så länge som de enda bidragsgivarna till 
Efsi är unionen och EIB ska antalet 
ledamöter och röster i styrelsen tilldelas på 
grundval av storleken på bidragen i form 
av kontanta medel eller garantier.

Så länge som de enda bidragsgivarna till 
Efsi är unionen och EIB ska antalet 
ledamöter och röster i styrelsen tilldelas på 
grundval av storleken på bidragen i form 
av kontanta medel eller garantier. Bland 
styrelsemedlemmarna från kommissionen 
ska finnas representanter med 
dokumenterad expertkunskap i 
arbetsmarknads- och socialpolitik.

Or. en

Ändringsförslag 244
Maria João Rodrigues, Sergio Gutiérrez Prieto, Javi López, Emilian Pavel, Guillaume 
Balas

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 2 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Bland styrelsemedlemmarna från 
kommissionen ska finnas representanter 
med dokumenterad expertkunskap i 
arbetsmarknads- och socialpolitik.
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Or. en

Ändringsförslag 245
Paloma López Bermejo

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 2 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Styrelsen ska fatta beslut i samförstånd. Styrelsen ska sträva efter att fatta beslut i 
samförstånd. Om styrelsen inte kan fatta 
beslut i samförstånd inom en tidsfrist som 
ordföranden fastställt ska styrelsen fatta 
beslut med enkel majoritet. Inget beslut 
ska fattas om arbetsmarknadens parter 
röstar emot det.

Or. en

Ändringsförslag 246
Zdzisław Krasnodębski

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 3 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Om andra parter ansluter sig till 
Efsi-avtalet i enlighet med artikel 1.2 ska 
antalet ledamöter och röster i styrelsen 
tilldelas på grundval av storleken på 
bidragen från bidragsgivare i form av 
kontanta medel eller garantier. Antalet 
ledamöter och röster för kommissionen och 
EIB i enlighet med punkt 2 ska räknas om i 
enlighet med detta.

Om andra parter ansluter sig till 
Efsi-avtalet i enlighet med artikel 1.2 ska 
antalet ledamöter och röster i styrelsen 
tilldelas i enlighet med principen om att 
varje part har en röst. Antalet ledamöter 
och röster för kommissionen och EIB i 
enlighet med punkt 2 ska räknas om i 
enlighet med detta.

Or. pl

Ändringsförslag 247
Monika Vana, Terry Reintke
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för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 3 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Om andra parter ansluter sig till 
Efsi-avtalet i enlighet med artikel 1.2 ska 
antalet ledamöter och röster i styrelsen 
tilldelas på grundval av storleken på 
bidragen från bidragsgivare i form av 
kontanta medel eller garantier. Antalet 
ledamöter och röster för kommissionen 
och EIB i enlighet med punkt 2 ska 
räknas om i enlighet med detta.

Om andra parter ansluter sig till 
Efsi-avtalet i enlighet med artikel 1.2 ska 
antalet ledamöter och röster i styrelsen 
tilldelas på grundval av storleken på 
bidragen från bidragsgivare i form av 
kontanta medel eller garantier men inte 
överstiga 20 % av styrelsemedlemmarna.

Or. en

Ändringsförslag 248
Paloma López Bermejo

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 3 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Om andra parter ansluter sig till 
Efsi-avtalet i enlighet med artikel 1.2 ska 
antalet ledamöter och röster i styrelsen 
tilldelas på grundval av storleken på 
bidragen från bidragsgivare i form av 
kontanta medel eller garantier. Antalet 
ledamöter och röster för kommissionen och 
EIB i enlighet med punkt 2 ska räknas om i 
enlighet med detta.

Om andra parter ansluter sig till 
Efsi-avtalet i enlighet med artikel 1.2 ska 
antalet ledamöter och röster i styrelsen 
tilldelas på grundval av storleken på 
bidragen från bidragsgivare i form av 
kontanta medel eller garantier. Antalet 
ledamöter och röster för kommissionen och 
EIB i enlighet med punkt 2 ska räknas om i 
enlighet med detta. Det ska dessutom 
finnas minst tre representanter från den 
europeiska arbetsmarknadens parter, av 
vilka minst två ska vara från europeiska 
fackföreningar, med fullt medlemskap 
och fullständig rösträtt.

Or. en
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Ändringsförslag 249
Laura Agea, Tiziana Beghin

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 3 – stycke 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Inget beslut av styrelsen ska antas om 
kommissionen eller EIB röstar emot det.

utgår

Or. it

Ändringsförslag 250
Zdzisław Krasnodębski

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 3 – stycke 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Inget beslut av styrelsen ska antas om 
kommissionen eller EIB röstar emot det.

Inget beslut av styrelsen ska antas om 
kommissionen eller EIB röstar emot det. I 
den årliga rapporten ska 
Europaparlamentet informeras om 
tvistefall.

Or. pl

Ändringsförslag 251
Monika Vana, Terry Reintke
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 3 – stycke 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Inget beslut av styrelsen ska antas om 
kommissionen eller EIB röstar emot det.

Inget beslut av styrelsen ska antas om 
kommissionen eller EIB eller 
representanterna för det civila samhället
röstar emot det.

Or. en
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Ändringsförslag 252
Enrique Calvet Chambon, Ivo Vajgl, Antanas Guoga

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 3 – stycke 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Inget beslut av styrelsen ska antas om 
kommissionen eller EIB röstar emot det.

Inget beslut av styrelsen ska antas om 
kommissionen eller EIB röstar emot det.
När detta inträffar ska denna röst emot 
förklaras genom en motivering inför 
styrelsemedlemmarna.

Or. es

Motivering

Det är inte lämpligt att bevilja vetorätt utan att kräva en motivering när denna används.

Ändringsförslag 253
Paloma López Bermejo

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 3 – stycke 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Inget beslut av styrelsen ska antas om 
kommissionen eller EIB röstar emot det.

Inget beslut av styrelsen ska antas om 
kommissionen, EIB eller representanterna 
för det civila samhället röstar emot det.

Or. en

Ändringsförslag 254
Jérôme Lavrilleux

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 4 – stycke 3
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

Den verkställande direktören och 
biträdande verkställande direktören ska 
utses av styrelsen efter ett gemensamt 
förslag från kommissionen och EIB för en 
förnybar period på tre år.

Den verkställande direktören och 
biträdande verkställande direktören ska 
utses av styrelsen efter ett gemensamt 
förslag från kommissionen och EIB för en 
förnybar period på tre år. De ska, för att 
främja kontroll och öppenhet, höras av 
behörigt parlamentsutskott i början och i 
mitten av sin mandatperiod.

Or. fr

Ändringsförslag 255
Laura Agea, Tiziana Beghin

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 4 – stycke 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Den verkställande direktören och 
biträdande verkställande direktören ska 
utses av styrelsen efter ett gemensamt 
förslag från kommissionen och EIB för en 
förnybar period på tre år.

Den verkställande direktören och 
biträdande verkställande direktören ska 
utses av styrelsen efter ett gemensamt 
förslag från kommissionen och EIB, efter 
ett bindande yttrande från 
Europaparlamentet och på grundval av 
principerna om insyn, oberoende och 
demokrati, för en period på tre år.

Or. it

Ändringsförslag 256
Monika Vana, Terry Reintke
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 4 – led 1 (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1) Styrelsemedlemmarna och den 
verkställande direktören måste godkännas 



PE551.867v01-00 30/81 AM\1053204SV.doc

SV

av Europaparlamentet och tillhandahålla 
bevis på frånvaro av intressekonflikter.

Or. en

Ändringsförslag 257
Monika Vana, Terry Reintke
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 5 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Efsi-avtalet ska föreskriva att Efsi ska ha 
en investeringskommitté som ska ansvara 
för att granska möjliga transaktioner i 
enlighet med Efsis investeringsstrategier 
och för att godkänna stödet från 
EU-garantin för transaktioner i enlighet 
med artikel 5 oavsett transaktionernas 
geografiska läge.

Efsi-avtalet ska föreskriva att Efsi ska ha 
en investeringskommitté som ska ansvara 
för att granska möjliga transaktioner i 
enlighet med Efsis investeringsstrategier 
och för att godkänna stödet från 
EU-garantin för transaktioner i enlighet 
med artikel 5.

Or. en

Ändringsförslag 258
Jutta Steinruck

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 5 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Investeringskommittén ska bestå av sex 
oberoende experter och den verkställande 
direktören. Oberoende experter ska ha en 
hög grad av relevant marknadserfarenhet 
av projektfinansiering och utses av 
styrelsen för en förnybar period på tre år.

Investeringskommittén ska bestå av sex 
oberoende experter och den verkställande 
direktören. Oberoende experter ska ha en 
hög grad av relevant marknadserfarenhet 
av projektfinansiering och utses av 
styrelsen för en förnybar period på tre år. 
Minst en av de utsedda medlemmarna ska 
vara specialist i social- och 
arbetsmarknadspolitik och därför ha 
ansvar för att bedöma de sociala följderna 
av kommitténs beslut.
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Or. en

Ändringsförslag 259
Zdzisław Krasnodębski

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 5 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Investeringskommittén ska bestå av sex 
oberoende experter och den verkställande 
direktören. Oberoende experter ska ha en 
hög grad av relevant marknadserfarenhet 
av projektfinansiering och utses av 
styrelsen för en förnybar period på tre år.

Investeringskommittén ska bestå av tio
experter och den verkställande direktören. 
Oberoende experter ska ha en hög grad av 
relevant marknadserfarenhet av 
projektfinansiering samt kunskap om 
lokala marknaders särdrag i 
medlemsstaterna och samhällsfrågor. De
utses av styrelsen för en förnybar period på 
tre år.

Or. pl

Ändringsförslag 260
Patrick Le Hyaric

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 5 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Investeringskommittén ska bestå av sex 
oberoende experter och den verkställande 
direktören. Oberoende experter ska ha en 
hög grad av relevant marknadserfarenhet 
av projektfinansiering och utses av 
styrelsen för en förnybar period på tre år.

Investeringskommittén ska bestå av sex 
oberoende experter och den verkställande 
direktören. Oberoende experter ska ha en 
hög grad av relevant marknadserfarenhet 
av projektfinansiering och utses av 
styrelsen för en förnybar period på tre år. 
En specialist i socialpolitik ska utses som 
en av de oberoende experterna i 
investeringskommittén. Denna expert ska 
ha ansvar för att bedöma de sociala 
följderna av de inlämnade projekten för 
att se till att de som erhåller stöd från 
fonden främjar EU:s sociala mål och är 
till gagn för samhället i stort.
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Or. en

Ändringsförslag 261
Monika Vana, Terry Reintke
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 5 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Investeringskommittén ska bestå av sex 
oberoende experter och den verkställande 
direktören. Oberoende experter ska ha en 
hög grad av relevant marknadserfarenhet
av projektfinansiering och utses av 
styrelsen för en förnybar period på tre år.

Investeringskommittén ska bestå av sex 
oberoende experter och den verkställande 
direktören. Oberoende experter ska bevisa 
sin expertis i förhållande till minst ett av 
de fem Europa 2020-målen och ha en hög 
grad av relevant erfarenhet av 
projektfinansiering. Två experter ska utses 
av styrelsen, två av det civila samhällets 
plattform för bättre investeringar och en 
expert var av Europaparlamentet och 
rådet för en förnybar period på tre år. 
Investeringskommitténs medlemmar ska 
godkännas av Europaparlamentet och 
rådet.

Or. en

Ändringsförslag 262
Monika Vana, Terry Reintke
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 5 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Investeringskommittén ska bestå av sex 
oberoende experter och den verkställande 
direktören. Oberoende experter ska ha en 
hög grad av relevant marknadserfarenhet
av projektfinansiering och utses av 
styrelsen för en förnybar period på tre år.

Investeringskommittén ska bestå av sex 
oberoende experter och den verkställande 
direktören. Oberoende experter ska ha en 
hög grad av relevant erfarenhet av 
projektfinansiering och utses av styrelsen 
för en förnybar period på tre år. Minst en 
specialist i socialpolitik ska utses som en 
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av de oberoende experterna i 
investeringskommittén. Denna expert ska 
ha ansvar för att bedöma de sociala 
följderna av de inlämnade projekten för 
att se till att de som erhåller stöd från 
fonden främjar EU:s sociala mål och är 
till gagn för samhället i stort.

Or. en

Ändringsförslag 263
Brando Benifei

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 5 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Investeringskommittén ska bestå av sex 
oberoende experter och den verkställande 
direktören. Oberoende experter ska ha en 
hög grad av relevant marknadserfarenhet 
av projektfinansiering och utses av 
styrelsen för en förnybar period på tre år.

Investeringskommittén ska bestå av sex 
oberoende experter och den verkställande 
direktören. Oberoende experter ska ha en 
hög grad av relevant marknadserfarenhet 
av projektfinansiering och 
makroekonomisk teori och ska utses av 
styrelsen för en förnybar period på tre år.

Or. en

Ändringsförslag 264
Enrique Calvet Chambon, Marian Harkin, Ivo Vajgl

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 5 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Investeringskommittén ska bestå av sex 
oberoende experter och den verkställande 
direktören. Oberoende experter ska ha en 
hög grad av relevant marknadserfarenhet 
av projektfinansiering och utses av 
styrelsen för en förnybar period på tre år.

Investeringskommittén ska bestå av sex 
oberoende experter och den verkställande 
direktören. Oberoende experter ska ha en 
hög grad av relevant marknadserfarenhet 
av projektfinansiering och kunna fastställa 
vilka som har störst potential till att lösa 
de stora socioekonomiska problemen. 
Experterna ska utses av styrelsen för en 
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förnybar period på ett år.

Or. es

Motivering

Expertens kunskap och erfarenhet bör omfatta den nödvändiga förmågan att kunna fastställa 
vilka projekt som på effektivast möjligast sätt kan bidra till att bekämpa EU:s stora 
socioekonomiska problem. Experternas förnybara period bör vara ett år.

Ändringsförslag 265
Paloma López Bermejo

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 5 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Investeringskommittén ska bestå av sex 
oberoende experter och den verkställande 
direktören. Oberoende experter ska ha en 
hög grad av relevant marknadserfarenhet 
av projektfinansiering och utses av 
styrelsen för en förnybar period på tre år.

Investeringskommittén ska bestå av sex 
oberoende experter och den verkställande 
direktören. Oberoende experter ska ha en 
hög grad av relevant marknadserfarenhet 
av projektfinansiering, industriutveckling 
samt sammanhållnings- och 
sysselsättningspolitik och utses av 
styrelsen för en förnybar period på tre år.

Or. en

Ändringsförslag 266
Laura Agea, Tiziana Beghin

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 5 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Investeringskommittén ska bestå av sex 
oberoende experter och den verkställande 
direktören. Oberoende experter ska ha en 
hög grad av relevant marknadserfarenhet 
av projektfinansiering och utses av 
styrelsen för en förnybar period på tre år.

Investeringskommittén ska bestå av sex 
experter, valda på grundval av 
principerna om insyn, oberoende, 
kompetens och demokrati, och den 
verkställande direktören. Oberoende 
experter ska ha en hög grad av relevant 
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marknadserfarenhet av projektfinansiering 
och utses av styrelsen för en period på 
tre år. En specialist på socialpolitik ska 
utses bland de oberoende experterna i 
investeringskommittén. Denna expert ska 
ansvara för att utvärdera den sociala 
inverkan av föreslagna projekt för att 
säkerställa att de projekt som får 
finansiering är förenliga med EU:s mål.

Or. it

Ändringsförslag 267
Monika Vana, Terry Reintke
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 5 – stycke 2a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Alla experter måste tillhandahålla bevis 
på frånvaro av intressekonflikter rörande 
investeringstransaktioner.

Or. en

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

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 5 – stycke 2a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

En specialist i sysselsättnings- och 
socialpolitik ska utses som en av de 
oberoende experterna i 
investeringskommittén. Denna expert ska 
ha ansvar för att bedöma de 
sysselsättningsmässiga och sociala 
följderna av de inlämnade projekten för 
att se till att de som erhåller stöd från 
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fonden främjar EU:s sociala mål och är 
till gagn för samhället i stort.

Or. en

Ändringsförslag 269
Paloma López Bermejo

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 5 – stycke 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Investeringskommitténs beslut ska fattas 
med enkel majoritet.

Investeringskommitténs beslut ska fattas i 
samförstånd.

Or. en

Ändringsförslag 270
Monika Vana, Terry Reintke
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 5 – stycke 3a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Investeringskommittén ska organisera ett
partnerskap med behöriga nationella, 
regionala och lokala myndigheter, 
ekonomiska samarbetspartner och 
arbetsmarknadens parter samt de 
relevanta organ som representerar det 
civila samhället. Dessa partner ska delta i 
granskningen och godkännandet av 
transaktioner som omfattar stöd från 
EU-garantin.

Or. en

Ändringsförslag 271
Monika Vana, Terry Reintke
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för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 5a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5a. Det civila samhällets plattform för 
bättre investeringar 

Efsi-avtalet ska föreskriva att Efsi ska ha 
en civila samhällets plattform för bättre 
investeringar som ska ansvara för att 
granska Efsis finansierings- eller 
investeringstransaktioner. Det civila 
samhällets plattform ska spegla 
investeringskommitténs struktur. 
Plattformens medlemmar ska föreslås för 
Europaparlamentet och rådet och 
godkännas genom omröstning. Det civila 
samhällets plattform får inlägga sitt veto 
mot alla transaktioner under 
förutsättning att man har rimliga tvivel 
rörande uppfyllelsen av kraven och 
begränsningarna i artikel 5, och alla 
transaktioner där man misstänker att det 
föreligger en intressekonflikt för någon 
medlem i styrelsen eller 
investeringskommittén.

Or. en

Motivering

Styrelsemedlemmarna har ett egenintresse av att driva igenom vissa typer av transaktioner, 
vare sig detta är av regionala, sektorsrelaterade eller andra skäl. Det är därför absolut 
nödvändigt att ha ett kontrollorgan.

Ändringsförslag 272
Monika Vana, Terry Reintke
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 5a (ny)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

5a. Öppenhetsklausul

Alla ersättningar och förmåner som 
erhålls av medlemmarna i styrelsen, 
investeringskommittén eller det civila 
samhällets plattform såväl som de 
ersättningar och förmåner som erhålls av 
ledningen för Efsi ska anges i sin helhet i 
kvartalsrapporterna. Balansen mellan 
könen måste också anges i 
kvartalsrapporterna.

Or. en

Ändringsförslag 273
Monika Vana, Terry Reintke
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 5a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5a. Könsfördelningsklausul

Europaparlamentets och rådets 
direktiv (XXXX) om en jämnare 
könsfördelning bland icke verkställande 
styrelseledamöter i börsnoterade företag 
och därmed sammanhängande åtgärder 
(2012/0299(COD)) ska gälla för alla 
utnämnings-, urvals- och 
rekryteringsförfaranden för Efsis organ.

Or. en

Motivering

Direktivet om en jämnare könsfördelning är också av stor relevans för Efsis styrelse eftersom 
en jämn könsfördelning kommer att ha en positiv inverkan på investeringsstrukturen.
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Ändringsförslag 274
Jérôme Lavrilleux

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 2 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

EU-garantin ska beviljas för de 
finansierings- och 
investeringstransaktioner som genomförs 
av EIB och som godkänts av den 
investeringskommitté som avses i 
artikel 3.5 eller för finansiering till EIF i 
syfte att genomföra EIB:s finansierings-
och investeringstransaktioner i enlighet 
med artikel 7.2. De berörda transaktionerna 
ska vara förenliga med unionens politik 
och stödja något av följande allmänna mål:

EU-garantin ska beviljas för de 
finansierings- och 
investeringstransaktioner som genomförs 
av EIB och som godkänts av den 
investeringskommitté som avses i 
artikel 3.5 eller för finansiering till EIF i 
syfte att genomföra EIB:s finansierings-
och investeringstransaktioner i enlighet 
med artikel 7.2. De berörda transaktionerna 
ska vara förenliga med unionens politik, ha 
ett hållbarhetsperspektiv och stödja något 
av följande allmänna mål:

Or. fr

Ändringsförslag 275
Monika Vana, Terry Reintke
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 2 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

EU-garantin ska beviljas för de 
finansierings- och 
investeringstransaktioner som genomförs 
av EIB och som godkänts av den 
investeringskommitté som avses i 
artikel 3.5 eller för finansiering till EIF i 
syfte att genomföra EIB:s finansierings-
och investeringstransaktioner i enlighet 
med artikel 7.2. De berörda 
transaktionerna ska vara förenliga med 
unionens politik och stödja något av 
följande allmänna mål:

EU-garantin ska beviljas för de 
finansierings- och 
investeringstransaktioner som genomförs 
av EIB och som godkänts av den 
investeringskommitté som avses i 
artikel 3.5 eller för finansiering till EIF i 
syfte att genomföra EIB:s finansierings-
och investeringstransaktioner i enlighet 
med artikel 7.2. Alla berörda transaktioner
ska vara förenliga med unionens politik 
och stödja minst ett av följande allmänna 
mål samt ett av Europa 2020-målen:

Or. en
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Ändringsförslag 276
Maria João Rodrigues, Sergio Gutiérrez Prieto, Javi López, Emilian Pavel, Guillaume 
Balas

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 2 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

EU-garantin ska beviljas för de 
finansierings- och 
investeringstransaktioner som genomförs 
av EIB och som godkänts av den 
investeringskommitté som avses i 
artikel 3.5 eller för finansiering till EIF i 
syfte att genomföra EIB:s finansierings-
och investeringstransaktioner i enlighet 
med artikel 7.2. De berörda transaktionerna 
ska vara förenliga med unionens politik 
och stödja något av följande allmänna mål:

EU-garantin ska beviljas för de 
finansierings- och 
investeringstransaktioner som genomförs 
av EIB och som godkänts av den 
investeringskommitté som avses i 
artikel 3.5 eller för finansiering till EIF i 
syfte att genomföra EIB:s finansierings-
och investeringstransaktioner i enlighet 
med artikel 7.2. De berörda transaktionerna 
ska vara förenliga med unionens politik, 
bidra till att uppnå målen i 
Europa 2020-strategin och stödja något av 
följande allmänna mål:

Or. en

Ändringsförslag 277
Jutta Steinruck, Evelyn Regner

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 2 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

EU-garantin ska beviljas för de 
finansierings- och 
investeringstransaktioner som genomförs 
av EIB och som godkänts av den 
investeringskommitté som avses i 
artikel 3.5 eller för finansiering till EIF i 
syfte att genomföra EIB:s finansierings-
och investeringstransaktioner i enlighet 
med artikel 7.2. De berörda transaktionerna 
ska vara förenliga med unionens politik 
och stödja något av följande allmänna mål:

EU-garantin ska beviljas för de 
finansierings- och 
investeringstransaktioner som genomförs 
av EIB och som godkänts av den 
investeringskommitté som avses i 
artikel 3.5 eller för finansiering till EIF i 
syfte att genomföra EIB:s finansierings-
och investeringstransaktioner i enlighet 
med artikel 7.2. De berörda transaktionerna 
ska vara förenliga med unionens politik, i 
synnerhet med målen för EU:s 
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socialpolitiska prioriteringar samt 
inkluderingen av sociala och 
jämställdhetsrelaterade villkor, och stödja 
något av följande allmänna mål:

Or. en

Ändringsförslag 278
Laura Agea, Tiziana Beghin

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 2 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

EU-garantin ska beviljas för de 
finansierings- och 
investeringstransaktioner som genomförs 
av EIB och som godkänts av den 
investeringskommitté som avses i 
artikel 3.5 eller för finansiering till EIF i 
syfte att genomföra EIB:s finansierings-
och investeringstransaktioner i enlighet 
med artikel 7.2. De berörda transaktionerna 
ska vara förenliga med unionens politik 
och stödja något av följande allmänna mål:

EU-garantin ska beviljas för de 
finansierings- och 
investeringstransaktioner som genomförs 
av EIB och som godkänts av den 
investeringskommitté som avses i 
artikel 3.5 eller för finansiering till EIF i 
syfte att genomföra EIB:s finansierings-
och investeringstransaktioner i enlighet 
med artikel 7.2. De berörda transaktionerna 
ska vara förenliga med unionens politik, 
bidra till att uppnå målen i 
Europa 2020-strategin och stödja något av 
följande allmänna mål:

Or. en

Ändringsförslag 279
Danuta Jazłowiecka

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 2 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

EU-garantin ska beviljas för de 
finansierings- och 
investeringstransaktioner som genomförs 
av EIB och som godkänts av den 
investeringskommitté som avses i 

EU-garantin ska beviljas för de 
finansierings- och 
investeringstransaktioner som genomförs 
av EIB och som godkänts av den 
investeringskommitté som avses i 
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artikel 3.5 eller för finansiering till EIF i 
syfte att genomföra EIB:s finansierings-
och investeringstransaktioner i enlighet 
med artikel 7.2. De berörda transaktionerna 
ska vara förenliga med unionens politik 
och stödja något av följande allmänna mål:

artikel 3.5 eller för finansiering till EIF i 
syfte att genomföra EIB:s finansierings-
och investeringstransaktioner i enlighet 
med artikel 7.2. De berörda transaktionerna 
ska vara förenliga med unionens politik, 
bidra till att uppnå målen i 
Europa 2020-strategin och stödja något av 
följande allmänna mål:

Or. en

Ändringsförslag 280
Sergio Gutiérrez Prieto, Javi López

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 2 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

EU-garantin ska beviljas för de 
finansierings- och 
investeringstransaktioner som genomförs 
av EIB och som godkänts av den 
investeringskommitté som avses i 
artikel 3.5 eller för finansiering till EIF i 
syfte att genomföra EIB:s finansierings-
och investeringstransaktioner i enlighet 
med artikel 7.2. De berörda transaktionerna 
ska vara förenliga med unionens politik 
och stödja något av följande allmänna mål:

EU-garantin ska beviljas för de 
finansierings- och 
investeringstransaktioner som genomförs 
av EIB och som godkänts av den 
investeringskommitté som avses i 
artikel 3.5 eller för finansiering till EIF i 
syfte att genomföra EIB:s finansierings-
och investeringstransaktioner i enlighet 
med artikel 7.2. De berörda transaktionerna 
ska vara förenliga med unionens politik, en 
minskad arbetslöshet ska vara ett 
nyckelkriterium vid valet av projekt och de 
ska stödja något av följande allmänna mål:

Or. es

Ändringsförslag 281
Siôn Simon

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 2 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. EU-garantin ska beviljas för de 2. EU-garantin ska beviljas för de 
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finansierings- och 
investeringstransaktioner som genomförs 
av EIB och som godkänts av den 
investeringskommitté som avses i 
artikel 3.5 eller för finansiering till EIF i 
syfte att genomföra EIB:s finansierings-
och investeringstransaktioner i enlighet 
med artikel 7.2. De berörda transaktionerna 
ska vara förenliga med unionens politik 
och stödja något av följande allmänna mål:

finansierings- och 
investeringstransaktioner som genomförs 
av EIB och som godkänts av den 
investeringskommitté som avses i 
artikel 3.5 eller för finansiering till EIF i 
syfte att genomföra EIB:s finansierings-
och investeringstransaktioner i enlighet 
med artikel 7.2. De berörda transaktionerna 
ska vara förenliga med unionens politik, 
bidra till att uppnå målen i 
Europa 2020-strategin och stödja något av 
följande allmänna mål:

Or. en

Ändringsförslag 282
Ivan Jakovčić

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 2 – stycke 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) Utveckling av infrastruktur, bland annat 
på transportområdet, särskilt i 
industriområden; energi, särskilt 
sammankopplingar av energinät; och 
digital infrastruktur.

(a) Utveckling av infrastruktur, bland annat 
på transportområdet, särskilt i 
industriområden samt turistcentrum; 
energi, särskilt sammankopplingar av 
energinät; och digital infrastruktur.

Or. hr

Ändringsförslag 283
Csaba Sógor

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 2 – stycke 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) Utveckling av infrastruktur, bland annat 
på transportområdet, särskilt i 
industriområden; energi, särskilt 
sammankopplingar av energinät; och 
digital infrastruktur.

(a) Utveckling av infrastruktur, bland annat 
på transportområdet; energi, särskilt 
sammankopplingar av energinät; och 
digital infrastruktur.
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Or. en

Ändringsförslag 284
Anne Sander

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 2 – stycke 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) Utveckling av infrastruktur, bland annat 
på transportområdet, särskilt i 
industriområden; energi, särskilt 
sammankopplingar av energinät; och 
digital infrastruktur.

(a) Utveckling av infrastruktur, bland annat 
på transportområdet, särskilt i 
industriområden; energi, särskilt 
sammankopplingar av energinät; och 
digital infrastruktur. Särskild vikt ska 
läggas vid gränsöverskridande projekt.

Or. fr

Ändringsförslag 285
Monika Vana, Terry Reintke
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 2 – stycke 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) Investeringar i utbildning och 
fortbildning, hälso- och sjukvård, 
forskning, utveckling, informations- och 
kommunikationsteknik och innovation.

(b) Investeringar i socialpolitik inklusive 
social trygghet, sociala tjänster, den 
sociala och solidariska ekonomin,
utbildning från tidig ålder och 
fortbildning, hälso- och sjukvård, 
forskning, utveckling, informations- och 
kommunikationsteknik och innovation.

Or. en

Ändringsförslag 286
Maria João Rodrigues, Sergio Gutiérrez Prieto, Javi López, Emilian Pavel, Guillaume 
Balas
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Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 2 – stycke 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) Investeringar i utbildning och 
fortbildning, hälso- och sjukvård, 
forskning, utveckling, informations- och 
kommunikationsteknik och innovation.

(b) Investeringar i utbildning och 
fortbildning, hälso- och sjukvård, 
forskning, utveckling, informations- och 
kommunikationsteknik, innovation, sociala 
tjänster, den sociala ekonomin och 
sociala företag.

Or. en

Ändringsförslag 287
Patrick Le Hyaric

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 2 – stycke 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) Investeringar i utbildning och 
fortbildning, hälso- och sjukvård, 
forskning, utveckling, informations- och 
kommunikationsteknik och innovation.

(b) Investeringar på det sociala området 
inklusive social trygghet, sociala tjänster 
och omsorgstjänster samt den sociala 
ekonomin, i utbildning och fortbildning, 
hälso- och sjukvård, forskning, utveckling, 
informations- och kommunikationsteknik 
och innovation.

Or. en

Ändringsförslag 288
Siôn Simon

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 2 – stycke 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) Investeringar i utbildning och 
fortbildning, hälso- och sjukvård, 
forskning, utveckling, informations- och 
kommunikationsteknik och innovation.

(b) Investeringar i utbildning och 
fortbildning, hälso- och sjukvård, sociala 
tjänster och omsorgstjänster för personer 
med långvarigt vårdbehov, forskning, 



PE551.867v01-00 46/81 AM\1053204SV.doc

SV

utveckling, informations- och 
kommunikationsteknik och innovation.

Or. en

Ändringsförslag 289
Monika Vana, Terry Reintke
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 2 – stycke 1 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(d) Infrastrukturprojekt på miljöområdet 
och det sociala området samt när det gäller 
naturresurser och stadsutveckling.

(d) Infrastrukturprojekt på miljöområdet 
och det sociala området samt när det gäller 
naturresurser, allmännyttiga tjänster och 
stadsutveckling.

Or. en

Ändringsförslag 290
Siôn Simon

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 2 – stycke 1 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(d) Infrastrukturprojekt på miljöområdet 
och det sociala området samt när det gäller 
naturresurser och stadsutveckling.

(d) Infrastrukturprojekt på miljöområdet 
och den sociala ekonomins område samt 
när det gäller naturresurser och 
stadsutveckling.

Or. en

Ändringsförslag 291
Laura Agea, Tiziana Beghin

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 2 – stycke 1 – led e
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(e) Tillhandahållande av finansiellt stöd till 
de företag som avses i artikel 1.1, 
inbegripet riskfinansiering av 
rörelsekapital.

(e) Tillhandahållande av finansiellt stöd till 
de små och medelstora företag och 
mikroföretag, företag med upp till 
3 000 anställda, innovativa nystartade 
företag och högriskprojekt som avses i 
artikel 1.1, inbegripet riskfinansiering av 
rörelsekapital.

Or. it

Ändringsförslag 292
Siôn Simon

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 2 – stycke 1 – led e

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(e) Tillhandahållande av finansiellt stöd till 
de företag som avses i artikel 1.1, 
inbegripet riskfinansiering av 
rörelsekapital.

(e) Tillhandahållande av finansiellt stöd till 
de företag som avses i artikel 1.1, 
inbegripet riskfinansiering av 
rörelsekapital. Med avseende på de företag 
som avses i artikel 1 bör 20 % av detta 
stöd reserveras för sociala företag med 
inriktning på projekt och verksamhet 
rörande social delaktighet.

Or. en

Ändringsförslag 293
Monika Vana, Terry Reintke
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 2 – stycke 1 – led ea (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ea) Investeringar i sektorer som har hög 
sysselsättningsskapande potential med 
inriktning på långsiktiga och hållbara 
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effekter, inklusive i den sociala sektorn 
samt i hälso- och sjukvårdssektorn samt i 
den sociala och solidariska ekonomin.

Or. en

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

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 2 – stycke 1 – led ea (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ea) Investeringar i sektorer som har hög 
sysselsättningsskapande potential med 
inriktning på långsiktiga och hållbara 
effekter, inklusive i den sociala sektorn 
samt i hälso- och sjukvårdssektorn samt i 
den sociala ekonomin.

Or. en

Ändringsförslag 295
Patrick Le Hyaric

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 2 – stycke 1 – led ea (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ea) Investeringar i sektorer som har hög 
sysselsättningsskapande potential med 
inriktning på långsiktiga och hållbara 
effekter, inklusive i den sociala sektorn 
och i hälso- och sjukvårdssektorn samt i 
den sociala ekonomin.

Or. en
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Ändringsförslag 296
Marek Plura, Krzysztof Hetman

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 2 – stycke 1 – led ea (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ea) Investeringar som har stor 
socioekonomisk avkastning och som 
stöder skapandet av tillväxt och 
arbetstillfällen på lång sikt.

Or. en

Ändringsförslag 297
Agnes Jongerius

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 2 – stycke 1 – led ea (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ea) Främjande av återhämtning med hög 
sysselsättning, genom investeringar i 
projekt med största möjliga effekt när det 
gäller att skapa anständigt arbete.

Or. fr

Ändringsförslag 298
Maria João Rodrigues

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 2 – stycke 1 – led eb (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(eb) Garantera den största möjliga 
positiva inverkan på skapandet av 
högkvalitativa arbetstillfällen och på den 
ekonomiska, sociala och territoriella 
sammanhållningen.
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Or. en

Ändringsförslag 299
Monika Vana, Terry Reintke
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 2 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Alla transaktioner ska stödja minst ett av 
Europa 2020-målen:

1. En ökning av sysselsättningssiffrorna 
med målet att 75 % av alla personer 
mellan 20 och 64 år ska ha en 
anställning.

2. En ökning av investeringar i 
FoU/innovation med målet att 3 % av 
EU:s BNP (både offentlig och privat) ska 
investeras i FoU/innovation.

3. En förbättring av klimatförändrings-
/energipolitiken med målet att 
växthusgasutsläppen ska vara 20 % (eller 
till och med 30 %, om förhållandena är 
goda) lägre än 1990, 20 % av energin ska 
komma från förnybara energikällor och 
energieffektiviteten ska öka med 20 %.

4. En förbättring av tillgången till och 
slutförandet av utbildning genom en 
minskning av skolavhoppen till under 
10 % och genom att minst 40 % av 30–34-
åringarna slutför en högskoleutbildning.

5. En minskning av fattigdomen/det 
sociala utanförskapet med målet att minst 
20 miljoner färre människor ska befinna 
sig i eller riskera att hamna i fattigdom 
eller socialt utanförskap.

Or. en
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Ändringsförslag 300
Paloma López Bermejo

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 2 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Dessutom ska EU-garantin beviljas för 
stöd, via EIB, till särskilda 
investeringsplattformar och nationella 
utvecklingsbanker som investerar i 
transaktioner som uppfyller kraven i denna 
förordning. I så fall ska styrelsen fastställa 
strategier i fråga om 
investeringsplattformar som kan omfattas 
av garantin.

Dessutom ska EU-garantin beviljas för 
stöd, via EIB, till särskilda 
investeringsplattformar och nationella 
utvecklingsbanker som investerar i 
transaktioner som uppfyller kraven i denna 
förordning. I så fall ska styrelsen fastställa 
strategier i fråga om 
investeringsplattformar som kan omfattas 
av garantin. Investeringskommittén har 
ansvar för att se till att de projekt som 
täcks av EU-garantin överlag främjar 
europeisk social och regional 
sammanhållning.

Or. en

Ändringsförslag 301
Monika Vana, Terry Reintke
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 2 – stycke 2a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Efsi ska dessutom begära en prognos 
rörande den sysselsättningsskapande 
potentialen för alla transaktioner. För 
transaktioner utan 
sysselsättningsskapande potential måste 
bevis tillhandahållas för att de är 
inriktade på att uppnå minst två av de fem 
Europa 2020-målen.

Or. en
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Ändringsförslag 302
Patrick Le Hyaric

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 2 – stycke 2a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

För att ge vägledning rörande urvalet av 
de projekt som Efsi kan stödja ska 
styrelsen ange sociala och 
jämställdhetsrelaterade villkor i den 
strategiska inriktningen, i riktlinjerna 
rörande den strategiska allokeringen av 
tillgångar och i de operativa strategierna 
och förfarandena, inklusive 
investeringsstrategierna.

Or. en

Ändringsförslag 303
Maria João Rodrigues, Sergio Gutiérrez Prieto, Javi López, Emilian Pavel, Guillaume 
Balas

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 2 – stycke 2a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

För att ge vägledning rörande urvalet av 
de projekt som Efsi kan stödja ska 
styrelsen ange inverkan på 
sysselsättningen och de sociala följderna i 
den strategiska inriktningen, i riktlinjerna 
rörande den strategiska allokeringen av 
tillgångar och i de operativa strategierna 
och förfarandena, inklusive 
investeringsstrategierna.

Or. en

Ändringsförslag 304
Monika Vana, Terry Reintke
för Verts/ALE-gruppen
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Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 2 – stycke 2b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

EU-garantin ska inte beviljas för stöd till

a) avveckling eller anläggande av 
kärnkraftverk,

b) exploatering och bearbetning av fossila 
bränslen,

c) flygplatsinfrastruktur,

d) projekt som leder till omlokalisering 
eller förlust av arbetstillfällen.

Stöd från EU-garantin ska inte ersätta 
privat marknadsfinansiering och 
offentliga medel i en medlemsstat för de 
mål som anges i det första stycket.

Or. en

Ändringsförslag 305
Monika Vana, Terry Reintke
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 2 – stycke 2c (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Bevisbördan för uppfyllelse av de 
ovannämnda investeringskriterierna 
ligger på investeringskommittén, som ska 
vara förpliktigad att svara offentligt på 
efterfrågningar rörande kraven för 
användning av EU-garantin.

Or. en

Ändringsförslag 306
Monika Vana, Terry Reintke
för Verts/ALE-gruppen
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Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 2 – stycke 2d (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

För att ge vägledning rörande urvalet av 
de projekt som Efsi kan stödja ska 
styrelsen ange sociala och 
jämställdhetsrelaterade villkor i den 
strategiska inriktningen, i riktlinjerna 
rörande den strategiska allokeringen av 
tillgångar och i de operativa strategierna 
och förfarandena, inklusive 
investeringsstrategierna.

Or. en

Ändringsförslag 307
Laura Agea, Tiziana Beghin

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 3 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

I enlighet med artikel 17 i Europeiska 
investeringsbankens stadga ska EIB ta 
betalt av mottagarna av 
finansieringstransaktionerna för att täcka 
sina utgifter i samband med Efsi. Utan att 
det påverkar tillämpningen av 
punkterna 2 och 3 ska inga av EIB:s 
administrativa utgifter eller andra avgifter 
för finansierings- eller 
investeringsverksamhet som bedrivs av 
EIB enligt denna förordning täckas genom 
unionsbudgeten.

Inga av EIB:s administrativa utgifter eller 
andra avgifter för finansierings- eller 
investeringsverksamhet som bedrivs av 
EIB enligt denna förordning ska täckas 
genom unionsbudgeten.

Or. it

Ändringsförslag 308
Laura Agea, Tiziana Beghin
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Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Under förutsättning att alla relevanta 
kriterier för stödberättigande är uppfyllda 
får medlemsstaterna använda de 
europeiska struktur- och 
investeringsfonderna för att bidra till 
finansieringen av stödberättigade projekt 
där EIB investerar med stöd av 
EU-garantin.

utgår

Or. it

Ändringsförslag 309
Csaba Sógor

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Under förutsättning att alla relevanta 
kriterier för stödberättigande är uppfyllda 
får medlemsstaterna använda de europeiska 
struktur- och investeringsfonderna för att 
bidra till finansieringen av stödberättigade 
projekt där EIB investerar med stöd av 
EU-garantin.

4. Under förutsättning att alla relevanta 
kriterier för stödberättigande är uppfyllda, 
inklusive reglerna för statligt stöd och 
finansieringstak, får medlemsstaterna 
använda de europeiska struktur- och 
investeringsfonderna för att bidra till 
finansieringen av stödberättigade projekt 
där EIB investerar med stöd av 
EU-garantin.

Or. en

Ändringsförslag 310
Monika Vana, Terry Reintke
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 4
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Under förutsättning att alla relevanta 
kriterier för stödberättigande är uppfyllda 
får medlemsstaterna använda de europeiska 
struktur- och investeringsfonderna för att 
bidra till finansieringen av stödberättigade 
projekt där EIB investerar med stöd av 
EU-garantin.

4. Under förutsättning att alla relevanta 
kriterier för stödberättigande är uppfyllda 
får medlemsstaterna använda de europeiska 
struktur- och investeringsfonderna för att 
bidra till finansieringen av stödberättigade 
projekt där EIB investerar med stöd av 
EU-garantin. En transaktion kan få stöd 
av EU-garantin och av andra 
unionsinstrument, förutsatt att ingen 
enskild utgiftspost får stöd från mer än en 
källa.

Or. en

Ändringsförslag 311
Ulrike Trebesius

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Under förutsättning att alla relevanta 
kriterier för stödberättigande är uppfyllda 
får medlemsstaterna använda de europeiska 
struktur- och investeringsfonderna för att 
bidra till finansieringen av stödberättigade 
projekt där EIB investerar med stöd av 
EU-garantin.

4. Under förutsättning att alla relevanta 
kriterier för stödberättigande är uppfyllda 
får medlemsstaterna använda de europeiska 
struktur- och investeringsfonderna för att 
bidra till finansieringen av stödberättigade 
projekt där EIB investerar med stöd av 
EU-garantin. Efsi får inte användas för 
samfinansiering av projekt som är 
berättigade till stöd genom de 
europeiska struktur- och 
investeringsfonderna.

Or. en

Ändringsförslag 312
Laura Agea, Tiziana Beghin

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 4
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. De medel som tillhandahålls 
garantifonden enligt punkt 2 ska förvaltas 
direkt av kommissionen och investeras i 
enlighet med principen om sund 
ekonomisk förvaltning samt följa lämpliga 
tillsynskrav.

4. De medel som tillhandahålls 
garantifonden enligt punkt 2 ska förvaltas 
direkt av kommissionen, efter ett bindande 
yttrande från Europaparlamentet, och 
investeras i enlighet med principen om 
sund ekonomisk förvaltning samt följa 
lämpliga tillsynskrav.

Or. it

Ändringsförslag 313
Laura Agea, Tiziana Beghin

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 6 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kommissionen ska ges befogenhet att 
anta delegerade akter i enlighet med 
artikel 17 om justering av det målbelopp 
som avses i punkt 5 med högst 10 % för 
att bättre avspegla den potentiella risken 
att anspråk görs på EU-garantin.

utgår

Or. it

Ändringsförslag 314
Ivan Jakovčić

Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Kommissionen och EIB ska med stöd 
från medlemsstaterna främja inrättandet av 
en överskådlig förteckning över nuvarande 
och potentiella framtida investeringsprojekt 
i unionen. Förteckningen påverkar inte de 
slutliga projekt som väljs ut för att motta 

1. Kommissionen och EIB ska med stöd 
från medlemsstaterna och regionala och 
lokala myndigheter främja inrättandet av 
en överskådlig förteckning över nuvarande 
och potentiella framtida investeringsprojekt 
i unionen. Förteckningen påverkar inte de 
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stöd i enlighet med artikel 3.5. slutliga projekt som väljs ut för att motta 
stöd i enlighet med artikel 3.5.

Or. hr

Ändringsförslag 315
Csaba Sógor

Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Kommissionen och EIB ska med stöd
från medlemsstaterna främja inrättandet av 
en överskådlig förteckning över nuvarande 
och potentiella framtida investeringsprojekt 
i unionen. Förteckningen påverkar inte de 
slutliga projekt som väljs ut för att motta 
stöd i enlighet med artikel 3.5.

1. Kommissionen och EIB ska, byggt på 
förslag från medlemsstaterna, främja 
inrättandet av en överskådlig förteckning 
över nuvarande och potentiella framtida 
investeringsprojekt i unionen. 
Förteckningen påverkar inte de slutliga 
projekt som väljs ut för att motta stöd i 
enlighet med artikel 3.5.

Or. en

Ändringsförslag 316
Monika Vana, Terry Reintke
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Kommissionen och EIB ska med stöd 
från medlemsstaterna främja inrättandet 
av en överskådlig förteckning över 
nuvarande och potentiella framtida 
investeringsprojekt i unionen. 
Förteckningen påverkar inte de slutliga 
projekt som väljs ut för att motta stöd i 
enlighet med artikel 3.5.

1. Grundat på mandatet från 
Europaparlamentet och rådet ska 
styrelsen främja inrättandet av en 
fullständigt överskådlig förteckning över 
nuvarande och potentiella framtida 
investeringsprojekt i unionen. Projekt och 
transaktioner för förteckningen kan 
föreslås av alla styrelsemedlemmar såväl 
som av alla medlemmar i det civila 
samhällets plattform för bättre 
investeringar. Förteckningen påverkar inte 



AM\1053204SV.doc 59/81 PE551.867v01-00

SV

de slutliga projekt som väljs ut för att 
motta stöd i enlighet med artikel 3.5.

Or. en

Ändringsförslag 317
Laura Agea, Tiziana Beghin

Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Kommissionen och EIB ska med stöd 
från medlemsstaterna främja inrättandet av 
en överskådlig förteckning över nuvarande 
och potentiella framtida investeringsprojekt 
i unionen. Förteckningen påverkar inte de 
slutliga projekt som väljs ut för att motta 
stöd i enlighet med artikel 3.5.

1. Kommissionen och EIB ska med stöd 
från medlemsstaterna och 
Europaparlamentet främja inrättandet av 
en överskådlig förteckning över nuvarande 
och potentiella framtida investeringsprojekt 
i unionen. Förteckningen påverkar inte de 
slutliga projekt som väljs ut för att motta 
stöd i enlighet med artikel 3.5.

Or. it

Ändringsförslag 318
Paloma López Bermejo

Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Kommissionen och EIB ska med stöd 
från medlemsstaterna främja inrättandet av 
en överskådlig förteckning över nuvarande 
och potentiella framtida investeringsprojekt 
i unionen. Förteckningen påverkar inte de 
slutliga projekt som väljs ut för att motta 
stöd i enlighet med artikel 3.5.

1. Kommissionen, Europaparlamentet och 
EIB ska med stöd från medlemsstaterna 
främja inrättandet av en överskådlig 
förteckning över nuvarande och potentiella 
framtida investeringsprojekt i unionen. 
Förteckningen påverkar inte de slutliga 
projekt som väljs ut för att motta stöd i 
enlighet med artikel 3.5.

Or. en
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Ändringsförslag 319
Monika Vana, Terry Reintke
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Kommissionen och EIB ska regelbundet 
och på ett strukturerat sätt utarbeta, 
uppdatera och sprida information om 
nuvarande och framtida investeringar som 
på ett betydande sätt bidrar till uppnåendet 
av EU:s politiska mål.

2. Kommissionen och EIB ska regelbundet 
och på ett strukturerat sätt utarbeta, 
uppdatera och sprida all tillgänglig
information om nuvarande och framtida 
investeringar som på ett betydande sätt 
bidrar till uppnåendet av EU:s politiska 
mål.

Or. en

Ändringsförslag 320
Laura Agea, Tiziana Beghin

Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Kommissionen och EIB ska regelbundet 
och på ett strukturerat sätt utarbeta, 
uppdatera och sprida information om 
nuvarande och framtida investeringar som 
på ett betydande sätt bidrar till uppnåendet 
av EU:s politiska mål.

2. Kommissionen och EIB ska regelbundet 
och på ett strukturerat och öppet sätt 
utarbeta, uppdatera och sprida information 
om nuvarande och framtida investeringar 
som på ett betydande sätt bidrar till 
uppnåendet av EU:s politiska mål.

Or. it

Ändringsförslag 321
Ivan Jakovčić

Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 3
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Medlemsstaterna ska regelbundet och på 
ett strukturerat sätt utarbeta, uppdatera och 
sprida information om nuvarande och 
framtida investeringsprojekt inom sina 
territorier.

3. Medlemsstaterna samt regionala och 
lokala myndigheter ska regelbundet och på 
ett strukturerat sätt utarbeta, uppdatera och 
sprida information om nuvarande och 
framtida investeringsprojekt inom sina 
territorier.

Or. hr

Ändringsförslag 322
Maria João Rodrigues

Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Medlemsstaterna ska regelbundet och på 
ett strukturerat sätt utarbeta, uppdatera och 
sprida information om nuvarande och 
framtida investeringsprojekt inom sina 
territorier.

3. Medlemsstaterna ska regelbundet och på 
ett strukturerat sätt utarbeta, uppdatera och 
sprida information om nuvarande och 
framtida investeringsprojekt inom sina 
territorier, inklusive den 
sysselsättningsskapande potentialen i 
dessa projekt.

Or. en

Ändringsförslag 323
Monika Vana, Terry Reintke
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Medlemsstaterna ska regelbundet och på 
ett strukturerat sätt utarbeta, uppdatera och 
sprida information om nuvarande och 
framtida investeringsprojekt inom sina 
territorier.

3. Medlemsstaterna samt de regionala och 
lokala myndigheterna ska regelbundet och 
på ett strukturerat sätt utarbeta, uppdatera 
och sprida information om nuvarande och 
framtida investeringsprojekt inom sina 
territorier, i synnerhet till intressenter.
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Or. en

Ändringsförslag 324
Laura Agea, Tiziana Beghin

Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Medlemsstaterna ska regelbundet och på 
ett strukturerat sätt utarbeta, uppdatera och 
sprida information om nuvarande och 
framtida investeringsprojekt inom sina 
territorier.

3. Medlemsstaterna ska regelbundet och på 
ett strukturerat och öppet sätt utarbeta, 
uppdatera och sprida information om 
nuvarande och framtida investeringsprojekt 
inom sina territorier.

Or. it

Ändringsförslag 325
Jérôme Lavrilleux

Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 3 – led 1 (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(1) För att främja kontroll och öppenhet 
ska kommissionen, EIB och 
medlemsstaterna uppmana 
Europaparlamentet att yttra sig över 
innehållet i förteckningen över 
europeiska investeringsprojekt.

Or. fr

Ändringsförslag 326
Maria João Rodrigues

Förslag till förordning
Artikel 10 – punkt 1
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. EIB ska, vid behov i samarbete med EIF, 
två gånger per år rapportera till 
kommissionen om EIB:s finansierings- och 
investeringstransaktioner enligt denna 
förordning. Rapporten ska inbegripa en 
bedömning av överensstämmelsen med 
kraven för användningen av EU-garantin 
och de centrala resultatindikatorer som 
fastställts enligt artikel 2.1 g. Rapporten 
ska också innehålla statistiska och 
ekonomiska uppgifter och 
redovisningsuppgifter om var och en av 
EIB:s finansierings- och 
investeringstransaktioner på en 
ackumulerad basis.

1. EIB och Efsis investeringskommitté
ska, vid behov i samarbete med EIF, två 
gånger per år rapportera till kommissionen, 
rådet och Europaparlamentet om EIB:s 
och Efsis finansierings- och 
investeringstransaktioner enligt denna 
förordning. Rapporten ska inbegripa en 
bedömning av överensstämmelsen med 
kraven för användningen av EU-garantin 
och de centrala resultatindikatorer som 
fastställts enligt artikel 2.1 g. Rapporten 
ska också innehålla statistiska och 
ekonomiska uppgifter och 
redovisningsuppgifter om var och en av 
EIB:s finansierings- och 
investeringstransaktioner på en 
ackumulerad basis. Rapporten ska också 
innehålla en detaljerad kvalitativ 
bedömning av de berörda transaktionerna 
i enlighet med artikel 5.

Or. en

Ändringsförslag 327
Laura Agea, Tiziana Beghin

Förslag till förordning
Artikel 10 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. EIB ska, vid behov i samarbete med EIF, 
två gånger per år rapportera till 
kommissionen om EIB:s finansierings- och 
investeringstransaktioner enligt denna 
förordning. Rapporten ska inbegripa en 
bedömning av överensstämmelsen med 
kraven för användningen av EU-garantin 
och de centrala resultatindikatorer som 
fastställts enligt artikel 2.1 g. Rapporten 
ska också innehålla statistiska och 
ekonomiska uppgifter och 
redovisningsuppgifter om var och en av 

1. EIB ska, i samarbete med EIF, två 
gånger per år rapportera till kommissionen 
om EIB:s finansierings- och 
investeringstransaktioner enligt denna 
förordning. Rapporten ska inbegripa en 
bedömning av överensstämmelsen med 
kraven för användningen av EU-garantin 
och de centrala resultatindikatorer som 
fastställts enligt artikel 2.1 g. Rapporten 
ska också innehålla statistiska och 
ekonomiska uppgifter och 
redovisningsuppgifter om var och en av 
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EIB:s finansierings- och 
investeringstransaktioner på en 
ackumulerad basis.

EIB:s finansierings- och 
investeringstransaktioner på en 
ackumulerad basis. Rapporten ska 
utarbetas i enlighet med principerna om 
insyn, oberoende och delande.

Or. it

Ändringsförslag 328
Laura Agea, Tiziana Beghin

Förslag till förordning
Artikel 10 – punkt 2 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

EIB ska, vid behov i samarbete med EIF, 
årligen rapportera till Europaparlamentet 
och rådet om EIB:s finansierings- och 
investeringstransaktioner. Rapporten ska 
offentliggöras och ska innehålla följande:

EIB ska, i samarbete med EIF, två gånger 
per år rapportera till Europaparlamentet 
och rådet om EIB:s finansierings- och 
investeringstransaktioner. Rapporten ska 
offentliggöras och ska innehålla följande:

Or. it

Ändringsförslag 329
Monika Vana, Terry Reintke
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 10 – punkt 2 – led aa (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(aa) En bedömning av de nya 
arbetstillfällen som skapas med avseende 
på antal, kvalitet och hållbarhet.

Or. en

Ändringsförslag 330
Monika Vana, Terry Reintke
för Verts/ALE-gruppen
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Förslag till förordning
Artikel 10 – punkt 2 – led ab (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ab) En bedömning av det europeiska 
mervärdet och bidraget till uppnåendet av 
EU:s politiska mål, i synnerhet unionens 
strategi för smart och hållbar tillväxt för 
alla.

Or. en

Ändringsförslag 331
Csaba Sógor

Förslag till förordning
Artikel 10 – punkt 2 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) En bedömning av mervärdet, 
mobiliseringen av resurser i den privata 
sektorn, de beräknade och faktiska utfallen, 
resultaten och effekterna av EIB:s 
finansierings- och 
investeringstransaktioner på en 
ackumulerad basis.

(b) En bedömning av mervärdet, 
mobiliseringen av resurser i den privata 
sektorn, de beräknade och faktiska utfallen, 
resultaten och de ekonomiska och sociala
effekterna av EIB:s finansierings- och 
investeringstransaktioner, inklusive antalet 
nyskapade arbetstillfällen, på en 
ackumulerad basis.

Or. en

Ändringsförslag 332
Maria João Rodrigues

Förslag till förordning
Artikel 10 – punkt 2 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) En bedömning av mervärdet, 
mobiliseringen av resurser i den privata 
sektorn, de beräknade och faktiska utfallen, 

(b) En bedömning av mervärdet, 
mobiliseringen av resurser i den privata 
sektorn, de beräknade och faktiska utfallen, 
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resultaten och effekterna av EIB:s 
finansierings- och 
investeringstransaktioner på en 
ackumulerad basis.

resultaten och effekterna av EIB:s 
finansierings- och 
investeringstransaktioner på en 
ackumulerad basis, inklusive när det gäller 
skapandet av arbetstillfällen.

Or. en

Ändringsförslag 333
Sergio Gutiérrez Prieto, Javi López

Förslag till förordning
Artikel 10 – punkt 2 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) En bedömning av mervärdet, 
mobiliseringen av resurser i den privata 
sektorn, de beräknade och faktiska utfallen, 
resultaten och effekterna av EIB:s 
finansierings- och 
investeringstransaktioner på en 
ackumulerad basis.

(b) En bedömning av mervärdet, 
mobiliseringen av resurser i den privata 
sektorn, de beräknade och faktiska utfallen, 
resultaten och effekterna av EIB:s 
finansierings- och 
investeringstransaktioner på en 
ackumulerad basis, inklusive skapande av 
arbetstillfällen och en minskning av de 
sociala skillnaderna.

Or. es

Ändringsförslag 334
Monika Vana, Terry Reintke
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 10 – punkt 2 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(d) En bedömning av kvaliteten på EIB:s 
finansierings- och 
investeringstransaktioner.

(d) En bedömning av kvaliteten på EIB:s 
finansierings- och 
investeringstransaktioner samt de resultat 
som uppnåtts.

Or. en
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Ändringsförslag 335
Enrique Calvet Chambon, Marian Harkin

Förslag till förordning
Artikel 10 – punkt 2 – led da (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(da) En bedömning av effekterna av 
EIB:s finansierings- och 
investeringstransaktioner när det gäller 
att skapa arbetstillfällen.

Or. es

Motivering

Eftersom skapandet av arbetstillfällen är ett prioriterat mål i Efsi är det nödvändigt att en 
detaljerad bedömning görs av de effekter som investeringarna har på detta område.

Ändringsförslag 336
Monika Vana, Terry Reintke
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 10 – punkt 2 – led f

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(f) Efsis räkenskaper. (f) Efsis räkenskaper inklusive ett kapitel 
om alla ersättningar och förmåner som 
erhålls av medlemmarna i styrelsen, 
investeringskommittén eller det civila 
samhällets plattform såväl som de 
ersättningar och förmåner som erhålls av 
Efsis ledning.

Or. en

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



PE551.867v01-00 68/81 AM\1053204SV.doc

SV

Förslag till förordning
Artikel 10 – punkt 2 – led fa (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(fa) En bedömning av bidraget till 
unionens mål och Europa 2020-strategins 
mål för sysselsättning, utbildning och 
fattigdomsminskning.

Or. en

Ändringsförslag 338
Monika Vana, Terry Reintke
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 10 – punkt 2 – led fa (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(fa) Könsfördelningen i styrelsen, 
investeringskommittén, det civila 
samhällets plattform och Efsis ledning.

Or. en

Ändringsförslag 339
Laura Agea, Tiziana Beghin

Förslag till förordning
Artikel 10 – punkt 2 – led fa (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(fa) En bedömning av bidraget till 
unionens sociala mål, i synnerhet rörande 
skapandet av högkvalitativa 
arbetstillfällen och 
Europa 2020-strategins mål för 
sysselsättning, utbildning och 
fattigdomsminskning.
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Or. en

Ändringsförslag 340
Monika Vana, Terry Reintke
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 10 – punkt 2 – led fb (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(fb) En bedömning av bidraget till 
unionens sociala och 
jämställdhetsrelaterade mål, i synnerhet 
rörande skapandet av högkvalitativa 
arbetstillfällen och 
Europa 2020-strategins mål för 
sysselsättning, utbildning och 
fattigdomsminskning.

Or. en

Ändringsförslag 341
Laura Agea, Tiziana Beghin

Förslag till förordning
Artikel 10 – punkt 3 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Med tanke på kommissionens redovisning 
av och rapportering om de risker som täcks 
av EU-garantin och förvaltningen av 
garantifonden ska EIB, vid behov i 
samarbete med EIF, varje år förse 
kommissionen med följande:

Med tanke på kommissionens redovisning 
av och rapportering om de risker som täcks 
av EU-garantin och förvaltningen av 
garantifonden ska EIB, i samarbete med 
EIF, varje år förse kommissionen med 
följande:

Or. it

Ändringsförslag 342
Laura Agea, Tiziana Beghin
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Förslag till förordning
Artikel 10 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. EIB ska på begäran lämna eventuella 
ytterligare upplysningar till kommissionen 
som den behöver för att fullgöra sina 
skyldigheter enligt denna förordning.

4. EIB ska lämna eventuella ytterligare 
upplysningar till kommissionen och 
Europaparlamentet som kommissionen
behöver för att fullgöra sina skyldigheter 
enligt denna förordning.

Or. it

Ändringsförslag 343
Laura Agea, Tiziana Beghin

Förslag till förordning
Artikel 10 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. EIB, och vid behov EIF, ska på egen 
bekostnad tillhandahålla de upplysningar 
som avses i punkterna 1–4.

5. EIB och EIF ska på egen bekostnad 
tillhandahålla de upplysningar som avses i 
punkterna 1–4.

Or. it

Ändringsförslag 344
Brando Benifei

Förslag till förordning
Artikel 10 – punkt 5 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kommissionen ska i den gemensamma 
sysselsättningsrapporten som bifogas 
kommissionens meddelande om den 
årliga tillväxtöversikten inkludera en 
detaljerad bedömning av de direkta 
verkningarna på skapandet av 
arbetstillfällen för de investeringar som 
finansieras av Efsi, såväl som en analys 
av spridningseffekterna från sådana 
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investeringar på sysselsättningen i 
Europa.

Or. en

Ändringsförslag 345
Laura Agea, Tiziana Beghin

Förslag till förordning
Artikel 11 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. På Europaparlamentets begäran ska
den verkställande direktören delta i en 
utfrågning i Europaparlamentet om Efsis 
resultat.

1. Europaparlamentet uppmanar den 
verkställande direktören att delta i en 
utfrågning om Efsis resultat.

Or. it

Ändringsförslag 346
Laura Agea, Tiziana Beghin

Förslag till förordning
Artikel 11 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Den verkställande direktören ska svara 
muntligt eller skriftligt på frågor som 
Europaparlamentet riktar till Efsi, 
åtminstone inom fem veckor från 
mottagandet av en fråga.

2. Den verkställande direktören ska svara 
skriftligt på frågor som Europaparlamentet 
riktar till Efsi, åtminstone inom fem veckor 
från mottagandet av en fråga.

Or. it

Ändringsförslag 347
Laura Agea, Tiziana Beghin

Förslag till förordning
Artikel 11 – punkt 3
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. På begäran av Europaparlamentet ska
kommissionen rapportera till 
Europaparlamentet om tillämpningen av 
denna förordning.

3. Kommissionen ska rapportera till 
Europaparlamentet om tillämpningen av 
denna förordning.

Or. it

Ändringsförslag 348
Laura Agea, Tiziana Beghin

Förslag till förordning
Artikel 12 – punkt 1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

EIB ska senast [PO insert date: 18 months 
after the entry into force of this Regulation] 
utvärdera Efsis funktion. EIB ska 
överlämna sin utvärdering till 
Europaparlamentet, rådet och 
kommissionen.

EIB ska senast [Publikationsbyrån: inför 
datum 12 månader efter denna förordnings 
ikraftträdande] utvärdera Efsis funktion. 
EIB ska överlämna sin utvärdering till 
Europaparlamentet, rådet och 
kommissionen och se över den vartannat 
år.

Or. it

Ändringsförslag 349
Laura Agea, Tiziana Beghin

Förslag till förordning
Artikel 12 – punkt 1 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kommissionen ska senast [PO insert date: 
18 months after the entry into force of this 
Regulation] utvärdera användningen av 
EU-garantin och garantifondens funktion, 
inbegripet användningen av finansiering i 
enlighet med artikel 8.9. Kommissionen 
ska överlämna sin utvärdering till 
Europaparlamentet och rådet.

Kommissionen ska senast 
[Publikationsbyrån: inför datum 
12 månader efter denna förordnings 
ikraftträdande] utvärdera användningen av 
EU-garantin och garantifondens funktion, 
inbegripet användningen av finansiering i 
enlighet med artikel 8.9. Kommissionen 
ska överlämna sin utvärdering till 
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Europaparlamentet och rådet och se över 
den vartannat år.

Or. it

Ändringsförslag 350
Laura Agea, Tiziana Beghin

Förslag till förordning
Artikel 12 – punkt 2 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Senast den 30 juni 2018 och vart tredje år 
därefter ska

Senast den 30 december 2017 och 
vartannat år därefter ska

Or. it

Ändringsförslag 351
Danuta Jazłowiecka

Förslag till förordning
Artikel 12 – punkt 2 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) EIB offentliggöra en heltäckande 
rapport om Efsis funktion,

(a) EIB offentliggöra en heltäckande 
rapport om Efsis funktion och dess resultat 
i form av tillväxt och sysselsättning,

Or. en

Ändringsförslag 352
Laura Agea, Tiziana Beghin

Förslag till förordning
Artikel 12 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. EIB ska, vid behov i samarbete med EIF, 
bidra och tillhandahålla nödvändig 

3. EIB ska, i samarbete med EIF, bidra och 
tillhandahålla nödvändig information till 
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information till kommissionens utvärdering 
och rapportering enligt punkterna 1 och 2. 

kommissionens utvärdering och 
rapportering enligt punkterna 1 och 2.

Or. it

Ändringsförslag 353
Laura Agea, Tiziana Beghin

Förslag till förordning
Artikel 12 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. EIB och EIF ska regelbundet förse 
Europaparlamentet, rådet och 
kommissionen med alla sina oberoende 
utvärderingsrapporter med en bedömning 
av de praktiska resultat som uppnåtts 
genom EIB:s och EIF:s specifika 
verksamhet enligt denna förordning.

4. EIB och EIF ska enligt den tidsplan som 
fastställs i denna förordning förse 
Europaparlamentet, rådet och 
kommissionen med alla sina oberoende 
utvärderingsrapporter med en bedömning 
av de praktiska resultat som uppnåtts 
genom EIB:s och EIF:s specifika 
verksamhet enligt denna förordning.

Or. it

Ändringsförslag 354
Enrique Calvet Chambon, Marian Harkin, Ivo Vajgl

Förslag till förordning
Artikel 12 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Kommissionen ska senast [PO insert 
date three years after the entry into force of 
this Regulation] överlämna en rapport till 
Europaparlamentet och rådet om 
tillämpningen av denna förordning, åtföljd 
av lämpliga förslag.

5. Kommissionen ska senast 
[Publikationsbyrån: inför datum två år efter 
denna förordnings ikraftträdande] 
överlämna en rapport med en allmän och 
kvalitativ bedömning, för att utvärdera 
den verkliga socioekonomiska effekten av 
denna unika strategiska plan, till 
Europaparlamentet och rådet om 
tillämpningen av denna förordning, åtföljd 
av lämpliga förslag.

Or. es
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Motivering

Efsi bör utvärderas i sin helhet efter tre år för att bedöma om den har uppfyllt målen som ett 
kortsiktigt nödinstrument.

Ändringsförslag 355
Laura Agea, Tiziana Beghin

Förslag till förordning
Artikel 12 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Kommissionen ska senast [PO insert 
date three years after the entry into force of 
this Regulation] överlämna en rapport till 
Europaparlamentet och rådet om 
tillämpningen av denna förordning, åtföljd 
av lämpliga förslag.

5. Kommissionen ska senast 
[Publikationsbyrån: inför datum två år efter 
denna förordnings ikraftträdande] 
överlämna en rapport till 
Europaparlamentet och rådet om 
tillämpningen av denna förordning, åtföljd 
av lämpliga förslag.

Or. it

Ändringsförslag 356
Laura Agea, Tiziana Beghin

Förslag till förordning
Artikel 13 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

I enlighet med sin egen öppenhetsstrategi 
om tillgång till handlingar och information 
ska EIB på sin webbplats offentliggöra 
information om EIB:s alla finansierings-
och investeringstransaktioner och om hur 
de bidrar till de allmänna mål som avses i 
artikel 5.2.

I enlighet med sin egen öppenhetsstrategi 
om tillgång till handlingar och information 
ska EIB på sin webbplats offentliggöra
uppdaterad information om alla enskilda 
finansierings- och 
investeringstransaktioner och om hur de 
bidrar till de allmänna mål som avses i 
artikel 5.2.

Or. it
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Ändringsförslag 357
Laura Agea, Tiziana Beghin

Förslag till förordning
Artikel 13 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. EIB ska tillhandahålla uppdaterad 
information på sin webbplats om den 
totala förväntade kostnaden för varje 
enskilt projekt och om den aktuella 
kostnaden för projektet till dags dato, om 
namnen på de ekonomiska operatörer 
som deltar i varje projekt och om de medel 
som tilldelats dem såväl som information 
om den förväntade avkastningen från 
varje projekt, bidraget till de allmänna 
mål som avses i artikel 5.2 och en 
bedömning av denna avkastning jämfört 
med de mest aktuella uppgifterna.

Or. en

Ändringsförslag 358
Laura Agea, Tiziana Beghin

Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. EIB ska omedelbart underrätta Olaf och 
tillhandahålla nödvändig information när 
den under något skede av förberedelserna, 
genomförandet eller avslutningen av 
transaktioner som omfattas av EU-garantin 
har skäl att misstänka att det föreligger ett 
möjligt fall av bedrägeri, korruption, 
penningtvätt eller annan illegal verksamhet 
som kan påverka unionens ekonomiska 
intressen.

1. EIB ska omedelbart underrätta Olaf och 
tillhandahålla nödvändig information när 
den under något skede av förberedelserna, 
genomförandet eller avslutningen av 
transaktioner som omfattas av EU-garantin 
har skäl att misstänka att det föreligger ett 
möjligt fall av bedrägeri, korruption, 
penningtvätt eller någon som helst annan 
illegal verksamhet som kan påverka 
unionens ekonomiska intressen.

Or. it



AM\1053204SV.doc 77/81 PE551.867v01-00

SV

Ändringsförslag 359
Laura Agea, Tiziana Beghin

Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 2 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Olaf får göra utredningar, däribland 
kontroller och inspektioner på plats, i 
enlighet med bestämmelserna och 
förfarandena i Europaparlamentets och 
rådets förordning (EU, Euratom) 
nr 883/20135, rådets förordning (Euratom, 
EG) nr 2185/966 och rådets förordning 
(EG, Euratom) nr 2988/957 för att skydda 
unionens finansiella intressen i syfte att 
fastställa om det har förekommit bedrägeri, 
korruption, penningtvätt eller annan illegal 
verksamhet som påverkar unionens 
ekonomiska intressen i samband med 
transaktioner som stöds av EU-garantin. 
Olaf får till de berörda medlemsstaternas 
behöriga myndigheter översända 
information som erhållits under 
utredningarna.

Olaf ska göra utredningar, däribland 
kontroller och inspektioner på plats, i 
enlighet med bestämmelserna och 
förfarandena i Europaparlamentets och 
rådets förordning (EU, Euratom) 
nr 883/20135, rådets förordning (Euratom, 
EG) nr 2185/966 och rådets förordning 
(EG, Euratom) nr 2988/957 för att skydda 
unionens finansiella intressen i syfte att 
fastställa om det har förekommit bedrägeri, 
korruption, penningtvätt eller annan illegal 
verksamhet som påverkar unionens 
ekonomiska intressen i samband med 
transaktioner som stöds av EU-garantin. 
Olaf ska till de berörda medlemsstaternas 
behöriga myndigheter översända 
information som erhållits under 
utredningarna.

__________________ __________________
5 Europaparlamentets och rådets förordning 
(EU, Euratom) nr 883/2013 av den 11 
september 2013 om utredningar som utförs 
av Europeiska byrån för 
bedrägeribekämpning (Olaf) och om 
upphävande av Europaparlamentets och 
rådets förordning (EG) nr 1073/1999 och 
rådets förordning (Euratom) nr 1074/1999 
(EUT L 248, 18.9.2013, s. 1).

5 Europaparlamentets och rådets förordning 
(EU, Euratom) nr 883/2013 av den 11 
september 2013 om utredningar som utförs 
av Europeiska byrån för 
bedrägeribekämpning (Olaf) och om 
upphävande av Europaparlamentets och 
rådets förordning (EG) nr 1073/1999 och 
rådets förordning (Euratom) nr 1074/1999 
(EUT L 248, 18.9.2013, s. 1).

6 Rådets förordning (Euratom, EG) nr 
2185/96 av den 11 november 1996 om de 
kontroller och inspektioner på platsen som 
kommissionen utför för att skydda 
Europeiska gemenskapernas finansiella 
intressen mot bedrägerier och andra 
oegentligheter (EGT L 292, 15.11.1996, 
s. 2).

6 Rådets förordning (Euratom, EG) nr 
2185/96 av den 11 november 1996 om de 
kontroller och inspektioner på platsen som 
kommissionen utför för att skydda 
Europeiska gemenskapernas finansiella 
intressen mot bedrägerier och andra 
oegentligheter (EGT L 292, 15.11.1996, 
s. 2).

7 Rådets förordning (EG, Euratom) nr 
2988/95 av den 18 december 1995 om 

7 Rådets förordning (EG, Euratom) nr 
2988/95 av den 18 december 1995 om 
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skydd av Europeiska gemenskapernas 
finansiella intressen (EGT L 312, 
23.12.1995, s. 1). 

skydd av Europeiska gemenskapernas 
finansiella intressen (EGT L 312, 
23.12.1995, s. 1).

Or. it

Ändringsförslag 360
Laura Agea, Tiziana Beghin

Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 2 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Om det finns bevis för sådan illegal 
verksamhet, ska EIB genomföra indrivning 
med avseende på sina transaktioner som 
stöds av EU-garantin.

Om det finns bevis för sådan illegal 
verksamhet, ska EIB genomföra all
indrivning med avseende på sina 
transaktioner som stöds av EU-garantin.

Or. it

Ändringsförslag 361
Laura Agea, Tiziana Beghin

Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Finansieringsavtal som undertecknas i 
samband med transaktioner som stöds 
enligt denna förordning ska innehålla 
bestämmelser som möjliggör uteslutning 
från EIB:s finansierings- och 
investeringstransaktioner och vid behov
lämpliga indrivningsåtgärder vid bedrägeri, 
korruption eller annan illegal verksamhet i 
enlighet med Efsi-avtalet, EIB:s policyer 
och tillämpliga regelverk. Beslutet om en 
eventuell uteslutning från EIB:s 
finansierings- och 
investeringstransaktioner ska fattas i 
enlighet med det berörda finansierings-
eller investeringsavtalet.

3. Finansieringsavtal som undertecknas i 
samband med transaktioner som stöds 
enligt denna förordning ska innehålla 
bestämmelser som möjliggör uteslutning 
från EIB:s finansierings- och 
investeringstransaktioner och lämpliga 
indrivningsåtgärder vid bedrägeri, 
korruption eller någon annan illegal 
verksamhet i enlighet med Efsi-avtalet, 
EIB:s policyer och tillämpliga regelverk. 
Beslutet om en uteslutning från EIB:s 
finansierings- och 
investeringstransaktioner ska fattas i 
enlighet med det berörda finansierings-
eller investeringsavtalet.
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Or. it

Ändringsförslag 362
Monika Vana, Terry Reintke
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 16 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. I sina finansierings- och 
investeringstransaktioner ska EIB inte 
stödja någon verksamhet som har en 
negativ inverkan på eller är till förfång 
för Europa 2020-målen. I synnerhet ska 
EIB inte delta i någon finansierings- eller 
investeringstransaktion som leder till en 
omlokalisering eller förlust av 
arbetstillfällen.

Or. en

Ändringsförslag 363
Monika Vana, Terry Reintke
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 16 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Sociala effekter är ett villkor för alla 
Efsis finansierings- och 
investeringstransaktioner. Om en 
transaktion inleds utan att det gjorts 
någon social konsekvensbedömning 
kommer det civila samhällets plattform
automatiskt att ingripa.

Or. en
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Ändringsförslag 364
Laura Agea, Tiziana Beghin

Förslag till förordning
Artikel 17 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Befogenheten att anta delegerade akter 
ges till kommissionen med förbehåll för de 
villkor som anges i denna artikel.

1. Befogenheten att anta delegerade akter 
ges till kommissionen enbart om 
tillämpningsområdet först begränsats och 
definierats på ett otvetydigt sätt.

Or. it

Ändringsförslag 365
Laura Agea, Tiziana Beghin

Förslag till förordning
Artikel 17 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Den befogenhet att anta delegerade akter 
som avses i artikel 8.6 ska ges till 
kommissionen för en period av tre år, från 
och med ikraftträdandet av denna 
förordning. Kommissionen ska utarbeta en 
rapport om delegeringen av befogenhet 
senast nio månader före utgången av 
treårsperioden. Delegeringen av 
befogenhet ska genom tyst medgivande 
förlängas med perioder av samma längd, 
såvida inte Europaparlamentet eller rådet 
motsätter sig en sådan förlängning senast 
tre månader före utgången av perioden i 
fråga.

2. Den befogenhet att anta delegerade akter 
som avses i artikel 8.6 ska ges till 
kommissionen för en period av ett år, från 
och med ikraftträdandet av denna 
förordning. Kommissionen ska utarbeta en 
rapport om delegeringen av befogenhet 
senast nio månader före utgången av
ettårsperioden.

Or. it

Ändringsförslag 366
Laura Agea, Tiziana Beghin
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Förslag till förordning
Artikel 17 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Så snart kommissionen antar en 
delegerad akt ska den samtidigt delge 
Europaparlamentet och rådet denna.

4. Så snart kommissionen antar en 
delegerad akt ska den omedelbart delge 
Europaparlamentet och rådet denna.

Or. it

Ändringsförslag 367
Laura Agea, Tiziana Beghin

Förslag till förordning
Artikel 17 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. En delegerad akt som antas enligt artikel 
6 ska träda i kraft endast om varken 
Europaparlamentet eller rådet har gjort 
invändningar mot den delegerade akten 
inom en period av två månader från den 
dag då akten delgavs Europaparlamentet 
och rådet, eller om både 
Europaparlamentet och rådet, före 
utgången av den perioden, har underrättat 
kommissionen om att de inte kommer att 
invända. Denna period ska förlängas med 
två månader på Europaparlamentets eller 
rådets initiativ.

5. En delegerad akt som antas enligt artikel 
6 ska träda i kraft endast om varken 
Europaparlamentet eller rådet har gjort 
invändningar mot den delegerade akten 
inom en period av två månader från den 
dag då akten delgavs Europaparlamentet 
och rådet, eller om både 
Europaparlamentet och rådet, före 
utgången av den perioden, har underrättat 
kommissionen om att de inte kommer att 
invända.

Or. it


