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KORT BEGRUNDELSE

Som følge af den økonomiske og finansielle krise er investeringsniveauet i Europa faldet med 
ca. 15 %, siden det var på sit højeste i 2007. Det hæmmer den økonomiske genopretning, 
jobskabelsen, væksten på lang sigt og konkurrenceevnen. Investeringsunderskuddet udgør 
desuden en risiko for realiseringen af målene i Europa 2020-strategien, især det overordnede 
mål med 75 % beskæftigelse i befolkningen i alderen 24-64 år inden 2020. i tredje kvartal af 
2014 forblev arbejdsløshedsniveauet i EU-28 uændret på 9,7 %. Desuden nærmer for mange 
unge europæere sig fattigdomsgrænsen. Medlemsstaterne gør imidlertid ikke effektiv brug af 
de europæiske fonde, især ungdomsbeskæftigelsesinitiativet. 

Til trods for, at samhørighedspolitikken har haft positive virkninger, har de nuværende 
bestræbelser på at fremme vækst og beskæftigelse ikke bragt tilstrækkelige resultater. Det er 
således akut nødvendigt med et nyt og supplerende initiativ med sigte på vækst og 
jobskabelse. Vi bør på denne baggrund hilse forslaget om oprettelse af den europæiske fond 
for strategiske investeringer velkomment, idet denne har potentialet til – kombineret med 
andre instrumenter – at sætte hurtigt skub i økonomien. 

Som det fremgår af erfaringerne, består der en nøje sammenhæng mellem arbejdsløshed og 
investeringsniveau, og vi bør forvente, at denne fond, hvis den er velstruktureret og forvaltes 
godt, vil fremme beskæftigelsen på mellemlang og lang sigt, hvilket der er stort behov for. 
Fonden forventes at mobilisere 513 milliarder EUR over tre år og som resultat skabe 1,3 
millioner yderligere direkte og indirekte job. Fondens potentielle indflydelse på 
beskæftigelsen vil afhænge af mange faktorer, især dens mulighed for at støtte projekter med 
jobskabelsespotentiale, i hvilket omfang privat kapital vil blive gearet, dens forenelighed med 
andre eksisterende instrumenter samt rettidig frigørelse af midler og yderligere 
foranstaltninger rettet mod arbejdsmarkederne.

Jobskabelsespotentiale

hovedformålet med de projekter, der finansieres under EFSI, bør være at finansiere vækst og 
passende arbejdspladser af høj kvalitet. Dette bør være det centrale ledende princip for hele 
denne forordning. For at vurdere resultaterne bør der foretages en omhyggelig vurdering af 
antallet og kvaliteten af de job, der skabes af fonden, idet der navnlig fokuseres på 
overholdelse af arbejds- og ansættelsesvilkår i de job, der skabes. Denne vurdering bør også 
tjene som et nyttigt redskab i tilfælde af en kommende revision af EFSI.

Med henblik på ikke at hindre jobskabelsespotentialet, skal medlemsstaterne fremme aktive 
arbejdsmarkedspolitikker for at sikre, at deres arbejdsstyrkes kvalifikationer kan tilpasses 
behovene i sektorer med højt investeringspotentiale. Reformerne af de offentlige 
arbejdsformidlinger og Eures er af stor betydning i denne henseende.

Støtte til SMV'er og midcapselskaber

De EU-baserede små og mellemstore virksomheder udgør 99 % af virksomhederne i EU, 
beskæftiger over 90 millioner mennesker og tegner sig for 85 % af den seneste nettovækst i 
beskæftigelsen. De har derfor et stort jobskabelsespotentiale, de bør styrkes. EFSI's succes vil 
afhænge af, i hvilken udstrækning den private sektor vil være villig til at investere, så 
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incitamenterne for den private sektor bør maksimeres. Fonden bør struktureres på en sådan 
måde, at man undgår situationer, hvor projekter ville blive finansieret under alle 
omstændigheder. Projekter med en relativt høj risikoprofil samt med et potentiale for at blive 
økonomisk levedygtige på grund af EFSI-finansiering bør derfor prioriteres.

Indsamling af yderligere midler

Efter den hårdt tiltrængte periode med finanspolitisk konsolidering er det tid for de 
europæiske lande at investere. For at maksimere fondens investeringspotentiale og som et 
resultat heraf jobskabelsen skal vi skabe incitamenter for medlemsstaterne til at deltage 
finansielt i EFSI. Medlemsstaterne finansielle bidrag til EFSI, herunder eventuel deltagelse i 
investeringsplatforme, skal derfor ikke medregnes af Kommissionen, når den fastlægger de 
finanspolitiske justeringer under enten den forebyggende eller korrigerende del af pagten. 

Sammenhæng med andre eksisterende instrumenter

EFSI's succes vil også afhænge af dens mulighed for at sameksistere med og styrke allerede 
eksisterende finansielle instrumenter i Europa, såsom de europæiske struktur- og 
investeringsfonde. For at maksimere disse finansielle instrumenters jobskabelsespotentiale 
bør der være mulighed for på den ene side at bruge de europæiske strukturfonde til at bidrage 
til finansiering af projekter under EFSI og på den anden side at bruge EFSI til at 
medfinansiere projekter, der er støtteberettigede under de europæiske strukturpolitiske 
interventioner.

Yderligere foranstaltninger

For at for EFSI til at fungere vil Kommissionen også indlede og støtte yderligere 
foranstaltninger for at give bedre reguleringsmæssig forudsigelighed og fjerne hindringer for 
investering, idet Europa således gøres til en mere attraktiv destination for investeringer.

Desuden bør metoden for udvælgelse af investeringsprojekter også tage hensyn til de 
indbyrdes forskellige udviklingsniveauer blandt de nationale finansmarkeder og deres 
stabilitet, hvilket vil have direkte indvirkning på hvorvidt man i medlemsstaterne er i stand til 
at gøre brug af fonden. Dette ville sikre en fordeling af de finansielle midler over hele EU, 
herunder de lande, der er hårdes ramt af krisen.

ÆNDRINGSFORSLAG

Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender opfordrer Økonomi- og Valutaudvalget, 
som er korresponderende udvalg, til at tage hensyn til følgende ændringsforslag:

Ændringsforslag 1

Forslag til forordning
Betragtning 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Begrundelse

Som følge af den økonomiske og finansielle krise er investeringsniveauet i Europa faldet med 
ca. 15 %, siden det var på sit højeste i 2007, hvilket sinker den økonomiske genopretning og 
forårsager høj arbejdsløshed. Derfor bør et af hovedmålene for Den Europæiske Fond for 
Strategiske Investeringer være at støtte projekter med et højt jobskabelsespotentiale. Dette 
bør være et af de ledende principper for forordningsforslaget i dets helhed.

Ændringsforslag 2

Forslag til forordning
Betragtning 2 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(2a) Målet for strategiske investeringer, 
nemlig at skabe bæredygtig vækst, bør 
forfølges samtidig med målet at skabe 
mellemsigtede og langsigtede kvalitetsjob, 
idet ansættelses- og arbejdsvilkår i 
medlemsstaterne overholdes. 

Or. en

Ændringsforslag 3

Forslag til forordning
Betragtning 4
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 4

Forslag til forordning
Betragtning 10

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

(10) EFSI bør have til formål at hjælpe 
med til at løse problemer med finansiering 
og gennemførelse af produktive 
investeringer i Unionen og lette adgangen 
til finansiering med det formål at skabe 
vækst og arbejdspladser. Det er hensigten, 
at den lettere adgang til finansiering især 
skal komme EU-baserede små og 
mellemstore virksomheder til gode, idet 
disse repræsenterer 99 % af 
virksomhederne i Unionen og beskæftiger 
over 90 millioner mennesker i Unionen.
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territoriale samhørighed i Unionen, hvis 
det lykkes at overvinde de aktuelle 
investeringsproblemer i Europa.

Denne lettere adgang til finansiering bør 
også gælde for EU-baserede 
midcapselskaber, dvs. virksomheder med 
op til 3 000 ansatte. Det vil bidrage til at 
styrke den økonomiske, sociale og 
territoriale samhørighed i Unionen, hvis 
det lykkes at overvinde de aktuelle 
investeringsproblemer i Europa

Or. en

Begrundelse

Et af hovedmålene for Den Europæiske Fond for Strategiske Investeringer bør være at støtte 
projekter med et højt jobskabelsespotentiale. Dette bør være et af de ledende principper for 
forordningsforslaget i dets helhed. Der bør ydes en særlig støtte til EU-baserede SMV'er, der 
for øjeblikket beskæftiger 90 millioner arbejdstagere i EU, udgør 99 % af alle virksomheder 
og tegner sig for 85 % af jobskabelsen i de senere år.

Ændringsforslag 5

Forslag til forordning
Betragtning 11

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

(11) EFSI bør støtte strategiske 
investeringer med en høj økonomisk 
merværdi og jobskabelsespotentiale, der 
bidrager til at virkeliggøre Unionens 
politikmål, især hvad angår Europa 2020-
strategiens beskæftigelsesmål.

Or. en

Ændringsforslag 6

Forslag til forordning
Betragtning 14 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Or. en

Ændringsforslag 7

Forslag til forordning
Betragtning 16

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Begrundelse

EFSI har til formål at tilføre den europæiske økonomi penge fra flere investorer. Fonden bør 
derfor være udformet på en sådan måde, at man undgår situationer, hvor fonden ville 
finansiere investeringsprojekter, der ville være blevet ført ud i livet under alle 
omstændigheder. EFSI's deltagelse bør gøre det muligt for udvalgte projekter at blive 
økonomisk levedygtige.

Ændringsforslag 8

Forslag til forordning
Betragtning 16 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(16a) For at maksimere EFSI's 
jobskabelsespotentiale bør 
medlemsstaterne fortsat gennemføre 
strukturelle reformer såvel som tage 
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yderligere initiativer rettet mod deres 
nationale arbejdsmarkeder, såsom 
tilpassede uddannelsesprogrammer, der 
tager sigte på at bringe arbejdstagernes 
kvalifikationer i overensstemmelse med 
behovene i sektorer, der nyder godt af 
EFSI, styrke arbejdsformidlingerne for at 
fremme aktive arbejdsmarkedspolitikker 
og skræddersyede businesstjenester for 
virksomheder for at ruste dem til at være 
parate til at ekspandere og skabe flere job 
samt støtte til nystartede virksomheder og 
selvstændige.

Or. en

Ændringsforslag 9

Forslag til forordning
Betragtning 16 b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(16b) For at sætte skub i EFSI's 
jobskabende effekt, bør metoden for 
udvælgelse af investeringsprojekter også 
tage hensyn til som de indbyrdes 
forskellige udviklingsniveauer blandt de 
nationale finansmarkeder som deres 
stabilitet, hvilket vil have direkte 
indvirkning på hvorvidt man i 
medlemsstaterne er i stand til at gøre brug 
af EFSI. Dette ville sikre en fordeling af 
de finansielle midler over hele Unionen, 
herunder de medlemsstater, der er hårdest 
ramt af krisen.

Or. en

Ændringsforslag 10

Forslag til forordning
Betragtning 20 a (ny)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

(20a) Medlemsstaterne finansielle bidrag 
til EFSI, herunder eventuel deltagelse i 
investeringsplatforme, skal ikke 
medregnes af Kommissionen, når den 
fastlægger de finanspolitiske justeringer 
under enten den forebyggende eller 
korrigerende del af pagten. I tilfælde af 
overskridelse af referenceværdien for 
underskud bør Kommissionen ikke 
indlede en procedure i forbindelse med 
uforholdsmæssigt store underskud, hvis 
overskridelsen udelukkende skyldes 
bidraget, og det drejer sig om en mindre 
overskridelse af referenceværdien, som 
forventes at være midlertidig. Tilsvarende 
bør proceduren ikke indledes, når, når der 
foretages en vurdering af en overskridelse 
af referenceværdien, hvis dette 
udelukkende skyldes bidrag til EFSI.

Or. en

Begrundelse

Vi skal tilskynde så mange medlemsstater som muligt til at deltage i EFSI for at maksimere de 
positive virkninger for den europæiske økonomi. Medlemsstaternes finansielle bidrag, 
herunder bidrag til investeringsplatforme, skal derfor ikke udløse en procedure i forbindelse 
med uforholdsmæssigt store underskud.

Ændringsforslag 11

Forslag til forordning
Betragtning 21

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

tiltrække investorer til de 
investeringsområder, EFSI støtter. EFSI 
kan også bruges til samfinansiering af 
projekter, der er støtteberettiget under de 
europæiske struktur- og 
investeringsfonde.

Or. en

Begrundelse

EFSI bør behandles som et investeringsværktøj, der supplerer de allerede eksisterende 
europæiske strukturfonde. Derfor skal samfinansieringen af projekter mellem EFSI og ESIF 
fungere på begge måder for at maksimere virkningerne af begge redskaber. Brugen af 
finansielle instrumenter, der er til rådighed under EFSI, såsom lån, kan især bruges til at 
komme videre med en række vigtige projekter under strukturpolitikken, som er gået i stå på 
grund af mangel på offentlige midler. 

Ændringsforslag 12

Forslag til forordning
Betragtning 26

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

(26) Sideløbende med 
finansieringsaktiviteterne i EFSI bør der 
etableres et europæisk knudepunkt for 
investeringsrådgivning (EIAH). EIAH skal 
yde dedikeret bistand til projektudvikling 
og projektforberedelse overalt i Unionen 
med afsæt i den ekspertise, Kommissionen, 
EIB, de nationale erhvervsfremmende 
banker og de europæiske struktur- og 
investeringsfondes 
forvaltningsmyndigheder ligger inde med. 
Det skal fungere som et centralt 
kontaktpunkt for alle spørgsmål i 
forbindelse med teknisk bistand omkring 
investeringer i Unionen, hvortil adgangen 
skal fremmes gennem en flersproget og 
mere decentraliseret tilgang for at støtte 
effektiv udbredelse af information.

Or. en
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Ændringsforslag 13

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

EFSI skal have til formål at støtte 
investeringer i Unionen og lette adgangen 
til finansiering for virksomheder med 
hjemsted i Unionen med op til 3 000 
ansatte, med særligt fokus på små og 
mellemstore virksomheder, ved at tilføre 
EIB øget risikokapacitet ("EFSI-aftalen"). 
Det overordnede mål med EFSI er at 
fremme og garantere bæredygtig og 
langsigtet vækst og jobskabelse i Unionen.

Or. en

Ændringsforslag 14

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Begrundelse

Vi skal tilskynde så mange medlemsstater som muligt til at deltage i EFSI for at maksimere de 
positive virkninger for den europæiske økonomi. Medlemsstaternes finansielle bidrag, 
herunder bidrag til investeringsplatforme, skal derfor ikke udløse en procedure i forbindelse 
med uforholdsmæssigt store underskud.

Ændringsforslag 15

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Investeringskomiteen skal bestå af seks 
uafhængige sagkyndige og den 
administrerende direktør. De uafhængige 
sagkyndige skal besidde omfattende 
relevant markedserfaring med 
projektfinansiering såvel som gennem 
kenskab til arbejdsmarkederne, de 
forskellige sektorer og deres særlige 
karakteristika og udpeges af Styringsrådet 
for en periode på tre år, som kan fornys.

Or. en

Ændringsforslag 16

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ea) investering i sektorer med et højt 
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jobskabelsespotentiale, idet der fokuseres 
på langsigtede og bæredygtige virkninger.

Or. en

Begrundelse

Som følge af den økonomiske og finansielle krise er investeringsniveauet i Europa faldet med 
ca. 15 %, siden det var på sit højeste i 2007, hvilket sinker den økonomiske genopretning og 
forårsager høj arbejdsløshed. Derfor bør et af hovedmålene for Den Europæiske Fond for 
Strategiske Investeringer være at støtte projekter med et højt jobskabelsespotentiale. Dette 
bør være et af de ledende principper for forordningsforslaget i dets helhed.

Ændringsforslag 17

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Begrundelse

EFSI bør behandles som et investeringsværktøj, der supplerer de allerede eksisterende 
europæiske strukturfonde. Derfor skal samfinansieringen af projekter mellem EFSI og ESIF 
fungere på begge måder for at maksimere virkningerne af begge redskaber. Brugen af 
finansielle instrumenter, der er til rådighed under EFSI, såsom lån, kan især bruges til at 
komme videre med en række vigtige projekter under strukturpolitikken, som er gået i stå på 
grund af mangel på offentlige midler. 

Ændringsforslag 18

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

ba) en vurdering af antallet, kvaliteten og 
bæredygtigheden af de job, der skabes;

Or. en


