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KORTFATTAD MOTIVERING

Den ekonomiska och finansiella krisen har lett till att investeringarna i EU minskat med 
cirka 15 procent sedan toppnivån 2007. Detta bromsar den ekonomiska återhämtningen, 
skapandet av nya arbetstillfällen och den långsiktiga tillväxten och konkurrenskraften. 
Investeringsgapet ökar risken för att man inte ska kunna uppnå de mål som fastställts inom 
Europa 2020-strategin, särskilt det överordnade målet om 75 procents sysselsättning i 
åldersgruppen 24–64 år 2020. Under det tredje kvartalet 2014 låg arbetslöshetsnivån i EU-28 
kvar på 9,7 procent. Dessutom närmar sig många unga européer fattigdomsgränsen. 
Medlemsstaterna lyckas emellertid inte använda EU-medlen effektivt, särskilt inte 
sysselsättningsinitiativet för unga.

Trots sammanhållningspolitikens positiva inverkan har de nuvarande insatserna för att främja 
tillväxt och stimulera sysselsättning inte gett tillräckligt bra resultat. Därför behövs 
omedelbart ett nytt, kompletterande initiativ för att skapa tillväxt och nya arbetstillfällen. 
I detta sammanhang bör vi välkomna förslaget om att inrätta Europeiska fonden för 
strategiska investeringar, som har potential att snabbt stimulera ekonomin i kombination med 
andra instrument.

Det finns empiriska belägg för ett starkt samband mellan arbetslöshetsnivån och 
investeringsnivån, och denna fond torde ge välbehövlig stimulans åt sysselsättningen på 
medellång till lång sikt, förutsatt att fonden är välstrukturerad och förvaltas väl. Fonden 
väntas uppbringa 315 miljarder euro under tre år och leda till att antalet direkta och indirekta 
arbetstillfällen ökar med 1,3 miljoner. Huruvida fonden påverkar sysselsättningen beror dock 
på många faktorer, särskilt möjligheten att stödja projekt som kan skapa nya arbetstillfällen, 
hur mycket privat kapital som kan mobiliseras genom hävstångseffekten, fondens samverkan 
med andra befintliga instrument och likaså om medlen frigörs i tid och vilka ytterligare 
åtgärder som riktas mot arbetsmarknaderna.

Potential att skapa nya arbetstillfällen

De projekt som finansieras genom Efsi bör främst syfta till att skapa tillväxt och lämpliga 
arbetstillfällen av hög kvalitet. Detta bör vara huvudprincipen för hela förordningen i fråga. 
För att bedöma resultatet bör man noggrant utvärdera hur många arbetstillfällen fonden leder 
till och vilken kvalitet de håller. Utvärderingen bör vara särskilt inriktad på hur 
anställningsvillkoren iakttas i de arbetstillfällen som skapas. Denna utvärdering bör även vara 
ett användbart verktyg vid en framtida översyn av Efsi.

För att inte skapa hinder för nya arbetstillfällen ska medlemsstaterna föra en aktiv 
arbetsmarknadspolitik som garanterar att arbetskraftens kompetens kan anpassas efter 
behoven i de sektorer som har störst investeringspotential. Reformer av de offentliga 
arbetsförmedlingarna och Eures har stor betydelse i detta avseende.
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Stöd till små och medelstora företag och medelstora börsnoterade företag

EU-baserade små och medelstora företag utgör 99 procent av företagen i EU, sysselsätter över 
90 miljoner människor och står för 85 procent av den senaste tidens nettoökning av 
arbetstillfällen. I dessa företag finns en stor potential för nya arbetstillfällen, och den bör 
stärkas ytterligare. Hur man lyckas med Efsi beror på hur mycket den privata sektorn är 
beredd att investera. Den privata sektorn bör därför få så starka incitament som möjligt. 
Fonden bör struktureras på ett sådant sätt att man undviker stöd till projekt som ändå skulle ha 
fått finansiering. Man bör därför prioritera projekt som är förenade med relativt hög risk men 
samtidigt har potential att bli ekonomiskt bärkraftiga genom Efsi-finansiering.

Insamling av ytterligare medel

Efter den mycket välbehövliga perioden av budgetkonsolidering är det dags för EU-länderna 
att investera. För att fonden ska få så stor investeringspotential som möjligt och ge så många 
nya arbetstillfällen som möjligt, behöver vi införa incitament för att medlemsstaterna ska 
bidra med medel till Efsi. Medlemsstaternas finansiella bidrag till Efsi, bland annat eventuellt 
deltagande i investeringsplattformar, bör därför inte beaktas när kommissionen anger 
budgetjusteringarna, vare sig inom de förebyggande eller de korrigerande delarna av 
stabilitets- och tillväxtpakten.

Koppling till andra rättsliga instrument

Efsis framgång kommer också att bero på om den kan samexistera med och stärka redan 
befintliga finansieringsinstrument i Europa, t.ex. de europeiska struktur- och 
investeringsfonderna. För att dessa finansieringsinstrument ska få så stor potential som 
möjligt att skapa nya arbetstillfällen bör det vara möjligt att dels använda 
europeiska strukturfonder för att bidra till finansiering av projekt inom Efsi, dels använda Efsi 
för att samfinansiera projekt som är berättigade till europeiska strukturåtgärder.

Ytterligare åtgärder

För att Efsi ska fungera kommer kommissionen även att inleda och stödja ytterligare åtgärder 
som bidrar till en mer förutsägbar lagstiftning och avlägsnar hinder för investeringar, så att 
Europa blir ett mer lockande investeringsmål.

Dessutom bör de nationella finansiella marknadernas olika utvecklingsnivåer och stabilitet 
beaktas i metoden för att välja ut investeringsprojekt, vilket direkt påverkar möjligheten att 
använda fonden i medlemsstaterna. Detta skulle säkerställa att finansiella resurser distribueras 
i hela EU, även i de länder som drabbats värst av krisen.

ÄNDRINGSFÖRSLAG

Utskottet för sysselsättning och sociala frågor uppmanar utskottet för ekonomi och 
valutafrågor att som ansvarigt utskott ta hänsyn till följande ändringsförslag:
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Ändringsförslag 1

Förslag till förordning
Skäl 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Motivering

Till följd av den ekonomiska och finansiella krisen har investeringarna i EU minskat med 
cirka 15 procent sedan 2007, vilket hindrar den ekonomiska tillväxten och orsakar hög 
arbetslöshet. Ett av de viktigaste målen för Europeiska fonden för strategiska investeringar 
bör därför vara att stödja projekt med stor potential att skapa arbetstillfällen. Detta bör vara 
en av utgångspunkterna för hela förslaget till förordning.

Ändringsförslag 2

Förslag till förordning
Skäl 2a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(2a) Målet att främja hållbar tillväxt 
genom de strategiska investeringarna bör 
eftersträvas parallellt med målet att skapa 
kvalitetsjobb på medellång till lång sikt, 
samtidigt som man beaktar lagstadgade 
anställningsvillkor i medlemsstaterna.

Or. en
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Ändringsförslag 3

Förslag till förordning
Skäl 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 4

Förslag till förordning
Skäl 10

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(10) Syftet med Efsi bör vara att bidra till 
att åtgärda svårigheter när det gäller att 
finansiera och genomföra produktiva 
investeringar i unionen och öka tillgången 
till finansiering i syfte att skapa tillväxt 
och arbetstillfällen. Avsikten är att den 
ökade tillgången till finansiering särskilt 
ska gynna unionsbaserade små och 
medelstora företag, som utgör 99 procent 
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medelstora börsnoterade företag, som är 
företag med upp till 3 000 
anställda. Genom att lösa Europas 
nuvarande investeringsproblem bör man 
kunna bidra till att stärka unionens 
ekonomiska, sociala och territoriella 
sammanhållning.

av företagen i unionen och sysselsätter 
över 90 miljoner arbetstagare i unionen. 
Det är också lämpligt att låta en sådan ökad 
tillgång till finansiering även omfatta 
unionsbaserade medelstora börsnoterade 
företag, som är företag med upp till 
3 000 anställda. Genom att lösa Europas 
nuvarande investeringsproblem bör man 
kunna bidra till att stärka unionens 
ekonomiska, sociala och territoriella 
sammanhållning.

Or. en

Motivering

Ett av de viktigaste målen för Europeiska fonden för strategiska investeringar är att stödja 
projekt med stor potential att skapa nya arbetstillfällen. Detta bör vara en av de vägledande 
principerna i hela förslaget till förordning. Särskilt stöd bör beviljas till EU-baserade små 
och medelstora företag, som för närvarande sysselsätter 90 miljoner arbetstagare i EU, utgör 
99 procent av företagen och står för 85 procent av senaste årens nettoökning av 
arbetstillfällen.

Ändringsförslag 5

Förslag till förordning
Skäl 11

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 6

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

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

Or. en

Ändringsförslag 7

Förslag till förordning
Skäl 16

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Motivering

Efsi är avsett att ge ytterligare investeringar i den europeiska ekonomin. Fonden bör därför 
utformas på ett sätt som förhindrar att fonden finansierar investeringsprojekt som ändå skulle 
ha genomförts. Efsi bör användas till att ge utvalda projekt möjlighet att bli ekonomiskt 
bärkraftiga.

Ändringsförslag 8

Förslag till förordning
Skäl 16a (nytt)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(16a) För att Efsi ska få största möjliga 
potential att skapa nya arbetstillfällen bör 
medlemsstaterna fortsätta genomföra 
strukturreformer och inleda ytterligare 
arbetsmarknadsåtgärder på nationell 
nivå, exempelvis genom att införa 
skräddarsydda utbildningsprogram som 
matchar arbetstagarnas kompetens med 
branschernas behov med hjälp av Efsi, 
stärka arbetsförmedlingarna för att 
främja en aktiv arbetsmarknadspolitik 
och skräddarsydda företagstjänster, så att 
företagen blir redo att expandera och 
skapa nya arbetstillfällen, och likaså 
stödja nystartade företag och 
egenföretagare.

Or. en

Ändringsförslag 9

Förslag till förordning
Skäl 16b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(16b) För att Efsi ska få större effekt på 
sysselsättningen bör de nationella 
finansiella marknadernas olika 
utvecklingsnivåer och stabilitet beaktas i 
metoden för att välja ut 
investeringsprojekt, vilket direkt påverkar 
möjligheten att använda Efsi i 
medlemsstaterna. Detta säkerställer att 
finansiella resurser distribueras i hela 
unionen, även i de medlemsstater som 
drabbats värst av krisen.

Or. en
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Ändringsförslag 10

Förslag till förordning
Skäl 20a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

Or. en

Motivering

Vi behöver uppmuntra så många medlemsstater som möjligt att delta i Efsi för att det ska få 
största möjliga positiva effekt på den europeiska ekonomin. I detta avseende ska 
medlemsstaternas finansiella bidrag, inbegripet bidragen till investeringsplattformar, inte 
föranleda ett förfarande vid alltför stora underskott.

Ändringsförslag 11

Förslag till förordning
Skäl 21

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(21) Förutsatt att alla relevanta kriterier för 
stödberättigande är uppfyllda får 
medlemsstaterna använda de europeiska 
struktur- och investeringsfonderna för att 
bidra till finansieringen av stödberättigade 
projekt som stöds av EU-garantin. 

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

Flexibiliteten i denna metod bör maximera 
potentialen att locka investerare till de 
investeringsområden som Efsi riktas in på. 
Efsi får även användas för att 
samfinansiera projekt som är berättigade 
till stöd genom de europeiska 
struktur- och investeringsfonderna.

Or. en

Motivering

Efsi bör användas som kompletterande investeringsverktyg till de befintliga 
europeiska strukturfonderna. För att båda verktygen ska ge största möjliga effekt bör 
Efsi-finansierade projekt kunna samfinansieras genom de europeiska struktur- och 
investeringsfonderna och vice versa. I synnerhet kan de finansieringsinstrument som är 
tillgängliga inom Efsi, bl.a. lån, bidra till att det går att genomföra ett antal viktiga 
strukturpolitiska projekt, som har hindrats på grund av brist på offentliga medel.

Ändringsförslag 12

Förslag till förordning
Skäl 26

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en
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Ändringsförslag 13

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 
unionsbaserade företag som har upp till 
3 000 anställda, med särskild inriktning på 
små och medelstora företag, genom att ge 
EIB kapacitet att bära risker. Efsi bör ha 
som främsta syfte att hållbart och 
långsiktigt främja och garantera tillväxt 
och nya arbetstillfällen i unionen.

Or. en

Ändringsförslag 14

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 de korrigerande 
delarna av stabilitets- och tillväxtpakten. 
Om referensvärdet för underskott skulle 
överskridas ska kommissionen inte inleda 
något förfarande vid alltför stora 
underskott, om det bara är fråga om ett 
litet överskridande som endast beror på 
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bidraget och väntas vara tillfälligt. Ett 
sådant förfarande ska inte heller inledas 
när man bedömer ett överskridande av 
referensvärdet för skuldsättning, förutsatt 
att detta enbart beror på bidragen till Efsi.

Or. en

Motivering

Vi behöver uppmuntra så många medlemsstater som möjligt att delta i Efsi för att det ska få 
största möjliga positiva effekt på den europeiska ekonomin. I detta avseende ska 
medlemsstaternas finansiella bidrag, inbegripet bidragen till investeringsplattformar, inte 
föranleda ett förfarande vid alltför stora underskott.

Ändringsförslag 15

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 likaså fördjupade kunskaper om 
arbetsmarknaderna, sektorerna och deras 
olika egenskaper, och de ska utses av 
styrelsen för en förnybar period på tre år.

Or. en

Ändringsförslag 16

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ea) Investeringar i sektorer med stor 
potential att skapa nya arbetstillfällen, 
med tonvikt på långsiktiga och hållbara 
effekter.
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Or. en

Motivering

Till följd av den ekonomiska och finansiella krisen har investeringarna i EU minskat med 
cirka 15 procent sedan 2007, vilket hindrar den ekonomiska tillväxten och orsakar hög 
arbetslöshet. Ett av de viktigaste målen för Europeiska fonden för strategiska investeringar 
bör därför vara att stödja projekt med stor potential att skapa arbetstillfällen. Detta bör vara 
en av de vägledande principerna i hela förslaget till förordning.

Ändringsförslag 17

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 även användas för 
att samfinansiera projekt som är 
berättigade till stöd genom de 
europeiska struktur- och 
investeringsfonderna.

Or. en

Motivering

Efsi bör användas som kompletterande investeringsverktyg till de befintliga europeiska 
strukturfonderna. För att båda verktygen ska ge största möjliga effekt bör Efsi-finansierade 
projekt kunna samfinansieras genom de europeiska struktur- och investeringsfonderna och 
vice versa. I synnerhet kan de finansieringsinstrument som är tillgängliga inom Efsi, bl.a. lån, 
bidra till att det går att genomföra ett antal viktiga strukturpolitiska projekt, som har hindrats 
på grund av brist på offentliga medel.

Ändringsförslag 18

Förslag till förordning
Artikel 10 – punkt 2 – led ba (nytt)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

Or. en


