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Ændringsforslag 45
Csaba Molnár

Forslag til forordning
Betragtning 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(1) Den økonomiske og finansielle krise 
har ført til en nedgang i 
investeringsniveauet i Unionen. 
Investeringerne er faldet med omkring 15 
% siden det højeste niveau i 2007. 
Investeringsunderskuddet i Unionen 
skyldes navnlig usikkerheden på markedet 
omkring den økonomiske fremtid og den 
stramme finanspolitik i medlemsstaterne. 
De manglende investeringer bremser det 
økonomiske opsving og har negativ 
indvirkning på jobskabelsen, udsigterne for 
vækst på lang sigt og konkurrenceevnen.

(1) Den økonomiske og finansielle krise 
har ført til en nedgang i 
investeringsniveauet i Unionen, navnlig 
med hensyn til energiinfrastruktur. 
Investeringerne er faldet med omkring
15 % siden det højeste niveau i 2007. 
Investeringsunderskuddet i Unionen 
skyldes navnlig usikkerheden på markedet 
omkring den økonomiske fremtid og den 
stramme finanspolitik i medlemsstaterne. 
De manglende investeringer, som har 
været særligt alvorlige i visse 
medlemsstater, bremser det økonomiske 
opsving og har negativ indvirkning på 
jobskabelsen, udsigterne for vækst på lang 
sigt og konkurrenceevnen.

Or. en

Ændringsforslag 46
Christian Ehler

Forslag til forordning
Betragtning 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(1) Den økonomiske og finansielle krise 
har ført til en nedgang i
investeringsniveauet i Unionen. 
Investeringerne er faldet med omkring 15 
% siden det højeste niveau i 2007. 

(1) Den økonomiske og finansielle krise 
har ført til en nedgang i investerings-, 
viden- og udnyttelsesniveauet i Unionen. 
Investeringerne er faldet med omkring
15 % siden det højeste niveau i 2007. 
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Investeringsunderskuddet i Unionen 
skyldes navnlig usikkerheden på markedet 
omkring den økonomiske fremtid og den 
stramme finanspolitik i medlemsstaterne. 
De manglende investeringer bremser det 
økonomiske opsving og har negativ 
indvirkning på jobskabelsen, udsigterne for 
vækst på lang sigt og konkurrenceevnen.

Investeringsunderskuddet i Unionen 
skyldes navnlig usikkerheden på markedet 
omkring den økonomiske fremtid og den 
stramme finanspolitik i medlemsstaterne. 
De manglende investeringer bremser det 
økonomiske opsving og har negativ 
indvirkning på jobskabelsen, udsigterne for 
vækst på lang sigt og konkurrenceevnen og 
forhindrer potentielt en realisering af 
Europa 2020-målene og målene for 
intelligent, bæredygtig og inklusiv vækst.

Or. en

Ændringsforslag 47
Gunnar Hökmark

Forslag til forordning
Betragtning 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(1) Den økonomiske og finansielle krise 
har ført til en nedgang i 
investeringsniveauet i Unionen. 
Investeringerne er faldet med omkring 15 
% siden det højeste niveau i 2007.
Investeringsunderskuddet i Unionen
skyldes navnlig usikkerheden på markedet 
omkring den økonomiske fremtid og den
stramme finanspolitik i medlemsstaterne. 
De manglende investeringer bremser det 
økonomiske opsving og har negativ 
indvirkning på jobskabelsen, udsigterne 
for vækst på lang sigt og 
konkurrenceevnen.

(1) Den økonomiske og finansielle krise 
har ført til en nedgang i 
investeringsniveauet i Unionen. 
Investeringerne er faldet med omkring
15 % siden det højeste niveau i 2007.
Unionen lider navnlig under manglende 
private investeringer, som kan bidrage til 
øget konkurrenceevne og nye job. Faldet i 
investeringer skyldes ustabile offentlige 
finanser, øget gældsbyrde og høje renter, 
der medfører lav vækst og usikkerhed på 
markedet omkring den økonomiske 
fremtid. Stabiliserede offentlige finanser 
har, hvor dette er opnået, givet lavere 
renter og en langsom, men ikke 
tilstrækkelig stigning i investeringerne. 
Det er nødvendigt at gøre det mere 
attraktivt at investere i europæisk 
erhvervsliv, i nye virksomheder samt 
etablerede og voksende industrier og i 
infrastrukturen i en moderne 
vidensøkonomi. Investeringer i forskning, 
videnskab og udvikling er afgørende for 
at styrke den europæiske 
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konkurrenceevne.

Or. en

Ændringsforslag 48
David Borrelli, Dario Tamburrano

Forslag til forordning
Betragtning 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(1) Den økonomiske og finansielle krise 
har ført til en nedgang i 
investeringsniveauet i Unionen. 
Investeringerne er faldet med omkring 15 
% siden det højeste niveau i 2007. 
Investeringsunderskuddet i Unionen 
skyldes navnlig usikkerheden på markedet 
omkring den økonomiske fremtid og den 
stramme finanspolitik i medlemsstaterne. 
De manglende investeringer bremser det 
økonomiske opsving og har negativ 
indvirkning på jobskabelsen, udsigterne for 
vækst på lang sigt og konkurrenceevnen.

(1) Den økonomiske og finansielle krise 
har ført til en nedgang i 
investeringsniveauet i Unionen. 
Investeringerne er faldet med omkring 15 
% siden det højeste niveau i 2007. 
Investeringsunderskuddet i Unionen 
skyldes navnlig budgetmæssige 
begrænsninger og den stramme 
finanspolitik i medlemsstaterne, hvilket 
har fået den samlede efterspørgsel til at 
falde og har øget usikkerheden på 
markedet omkring den økonomiske 
fremtid. Disse manglende investeringer, 
som har været særlig udbredt i de 
medlemsstater, der blev hårdest ramt af 
krisen, bremser det økonomiske opsving 
og har negativ indvirkning på 
jobskabelsen, udsigterne for vækst på lang 
sigt og konkurrenceevnen.

Or. it

Ændringsforslag 49
Patrizia Toia, Simona Bonafè, Renato Soru, Flavio Zanonato

Forslag til forordning
Betragtning 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(1) Den økonomiske og finansielle krise 
har ført til en nedgang i 

(1) Den økonomiske og finansielle krise 
har ført til en nedgang i 
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investeringsniveauet i Unionen. 
Investeringerne er faldet med omkring 15 
% siden det højeste niveau i 2007. 
Investeringsunderskuddet i Unionen 
skyldes navnlig usikkerheden på markedet 
omkring den økonomiske fremtid og den 
stramme finanspolitik i medlemsstaterne. 
De manglende investeringer bremser det 
økonomiske opsving og har negativ 
indvirkning på jobskabelsen, udsigterne for 
vækst på lang sigt og konkurrenceevnen.

investeringsniveauet i Unionen. 
Investeringerne er faldet med omkring
15 % siden det højeste niveau i 2007. 
Investeringsunderskuddet i Unionen og 
navnlig de regioner, som er hårdest ramt
af krisen, skyldes navnlig usikkerheden på 
markedet omkring den økonomiske fremtid 
og den stramme finanspolitik i 
medlemsstaterne. De manglende 
investeringer bremser det økonomiske 
opsving og har negativ indvirkning på 
jobskabelsen, udsigterne for vækst på lang 
sigt og konkurrenceevnen. Investeringer er 
en afgørende faktor, der ikke kun 
stimulerer en hurtig og social 
genopretning efter krisen, men også 
stimulerer til oprettelse af flere og bedre 
job i hele Unionen.

Or. en

Ændringsforslag 50
Paloma López Bermejo, Marisa Matias, Neoklis Sylikiotis, Miloslav Ransdorf, João 
Ferreira

Forslag til forordning
Betragtning 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(1) Den økonomiske og finansielle krise 
har ført til en nedgang i 
investeringsniveauet i Unionen. 
Investeringerne er faldet med omkring 15 
% siden det højeste niveau i 2007. 
Investeringsunderskuddet i Unionen 
skyldes navnlig usikkerheden på markedet 
omkring den økonomiske fremtid og den 
stramme finanspolitik i medlemsstaterne. 
De manglende investeringer bremser det 
økonomiske opsving og har negativ 
indvirkning på jobskabelsen, udsigterne for 
vækst på lang sigt og konkurrenceevnen.

(1) Den økonomiske og finansielle krise 
har ført til en nedgang i 
investeringsniveauet i Unionen. 
Investeringerne er faldet med omkring
15 % siden det højeste niveau i 2007. 
Investeringsunderskuddet i Unionen 
skyldes navnlig sparepolitikkerne, 
herunder lavere lønninger og offentlige 
udgifter, hvilket har reduceret den 
samlede efterspørgsel og øget
usikkerheden på markedet omkring den 
økonomiske fremtid og den stramme 
finanspolitik, der er pålagt 
medlemsstaterne som følge af stabilitets-
og vækstpagtens bestemmelser og ECB's 
manglende vilje til at gribe afgørende ind
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i de offentlige obligationsmarkeder. De 
manglende investeringer bremser det 
økonomiske opsving og har negativ 
indvirkning på jobskabelsen og udsigterne 
for vækst på lang sigt og 
konkurrenceevnen.

Or. en

Ændringsforslag 51
Csaba Molnár

Forslag til forordning
Betragtning 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(2) Det vil kræve en omfattende indsats at 
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.

(2) Det vil kræve en omfattende indsats at 
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 under 
hensyntagen til disse politikkers sociale 
dimension. 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.

Or. en

Ændringsforslag 52
Aldo Patriciello

Forslag til forordning
Betragtning 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(2) Det vil kræve en omfattende indsats at 
bryde den onde cirkel, der er opstået på 

(2) Det vil kræve en omfattende indsats at 
bryde den onde cirkel, der er opstået på 
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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.

grund af de manglende investeringer. 
Strukturreformer og finanspolitisk 
ansvarlighed er især 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.

Or. it

Ændringsforslag 53
Gunnar Hökmark

Forslag til forordning
Betragtning 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(2) Det vil kræve en omfattende indsats at 
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.

(2) Det vil kræve en omfattende indsats at 
bryde den onde cirkel, der er opstået på 
grund af de manglende investeringer. For 
at styrke den europæiske 
konkurrenceevne og fremme den 
nødvendige markedssikkerhed er stabile 
offentlige finanser og strukturreformer 
forudsætninger for, at investeringerne i 
Europa kan finde tilbage på det niveau, 
hvor de bør være. Det er nødvendigt at 
fjerne de regler, der forhindrer eller 
forsinker investeringer, at åbne det indre 
marked for investeringer og sikre, at 
finansmarkederne og de europæiske 
banker kan yde likviditet, "market 
making" og lån til finansiering af de 
nødvendige investeringer. 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.

Or. en



AM\1053517DA.doc 9/169 PE551.907v01-00

DA

Ændringsforslag 54
David Borrelli, Dario Tamburrano

Forslag til forordning
Betragtning 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(2) Det vil kræve en omfattende indsats at 
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.

(2) Det vil kræve en omfattende indsats at 
bryde den onde cirkel, der er opstået på 
grund af de manglende investeringer. 
Nødvendige forudsætninger for at få gang i 
investeringerne er foranstaltninger, der 
kan bidrage til at skabe en god cirkel, hvor 
investeringsprojekter kan skabe øget 
beskæftigelse og efterspørgsel og føre til 
en betydelig stigning i vækstpotentialet.

Or. it

Ændringsforslag 55
Edouard Martin

Forslag til forordning
Betragtning 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(2) Det vil kræve en omfattende indsats at 
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 

(2) Det vil kræve en omfattende indsats at 
bryde den onde cirkel. En genopretning af 
de offentlige finanser vil ikke være mulig 
uden støtte fra erhvervslivet og 
investeringer, der bidrager til at
opretholde beskæftigelse og efterspørgsel 
og føre til en betydelig stigning i 
vækstpotentialet.



PE551.907v01-00 10/169 AM\1053517DA.doc

DA

en betydelig stigning i vækstpotentialet.

Or. fr

Ændringsforslag 56
Paloma López Bermejo, Cornelia Ernst, Marisa Matias, Neoklis Sylikiotis, Miloslav 
Ransdorf, João Ferreira

Forslag til forordning
Betragtning 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(2) Det vil kræve en omfattende indsats at 
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.

(2) Det vil kræve en omfattende indsats at 
bryde den onde cirkel, der er opstået på 
grund af de manglende investeringer. Nye
investeringsprojekter kan skabe øget 
beskæftigelse og efterspørgsel og føre til 
en betydelig stigning i vækstpotentialet og 
samtidig sikre social og regional 
samhørighed.

Or. en

Ændringsforslag 57
Gunnar Hökmark

Forslag til forordning
Betragtning 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(3) Med initiativet for global infrastruktur 
har G20 anerkendt, hvor vigtig en rolle 
investeringer spiller, når det drejer sig om 
at få gang i efterspørgslen og give 
produktiviteten og væksten et løft, og 
forpligtet sig til at skabe et mere 
investeringsfremmende miljø.

(3) Med initiativet for global infrastruktur 
har G20 anerkendt, hvor vigtig en rolle 
investeringer spiller, når det drejer sig om 
at få gang i efterspørgslen og give 
produktiviteten og væksten et løft, og 
forpligtet sig til at skabe et mere 
investeringsfremmende miljø. EFSI bør 
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være et supplement til en overordnet 
strategi til forbedring af investeringerne i 
Europa og ikke træde i stedet for andre 
investeringer og finansielle strukturer og 
ikke undergrave Unionens investeringer i 
videnskab, forskning og udvikling.

Or. en

Ændringsforslag 58
Christian Ehler

Forslag til forordning
Betragtning 4

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 og gennem 
det europæiske semester for samordning 
af de europæiske politikker. 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.

Or. en

Ændringsforslag 59
David Borrelli, Dario Tamburrano

Forslag til forordning
Betragtning 4



PE551.907v01-00 12/169 AM\1053517DA.doc

DA

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 været 
ansvarlig for strukturreformer og 
budgetnedskæringer, som har ført 
økonomien bort fra Europa 2020-
strategiens mål. 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 investeringsprojekter, der er 
økonomisk, miljømæssigt og 
samfundsmæssigt bæredygtige.

Or. it

Ændringsforslag 60
Paloma López Bermejo, Cornelia Ernst, Marisa Matias, Neoklis Sylikiotis, Miloslav 
Ransdorf

Forslag til forordning
Betragtning 4

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 

(4) Under hele den økonomiske og 
finansielle krise har Unionen været 
ansvarlig for strukturreformer og 
budgetnedskæringer, som har flyttet 
økonomien væk fra Europa 2020-målene. 
Der er behov for en 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, som styrker en 
social og regional samhørighed ved at 
skabe kvalitetsjob og udvide og forbedre 
medlemsstaternes produktive grundlag, 
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markedet, anvendes effektivt og 
kanaliseres ud til finansiering af 
levedygtige investeringsprojekter.

navnlig i de medlemsstater, der blev
hårdest ramt af krisen.

Or. en

Ændringsforslag 61
Patrizia Toia, Simona Bonafè, Renato Soru, Flavio Zanonato

Forslag til forordning
Betragtning 4

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. 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
koordinere politikker og instrumenter og 
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.

Or. en

Ændringsforslag 62
Anne Sander

Forslag til forordning
Betragtning 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(4) Under hele den økonomiske og (4) Under hele den økonomiske og 
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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.

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, og via 
gennemførelse af det europæiske semester 
for samordning af de økonomiske 
politikker. 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.

Or. fr

Ændringsforslag 63
Kaja Kallas

Forslag til forordning
Betragtning 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(5) Den 15. juli 2014 fremlagde den 
dengang nyvalgte formand for Europa-
Kommissionen sine politiske retningslinjer 
for Europa-Parlamentet. Ifølge disse 
retningslinjer skal der mobiliseres
"yderligere offentlige og private 
investeringer i realøkonomien på op til 300 
mia. EUR over de kommende tre år" for at 
få sat skub i jobskabende investeringer.

(5) Den 15. juli 2014 fremlagde den 
dengang nyvalgte formand for Europa-
Kommissionen sine politiske retningslinjer 
for Europa-Parlamentet. Ifølge disse 
retningslinjer skal der etableres en 
energiunion og et sammenhængende 
digitalt marked, ligesom der skal
mobiliseres "yderligere offentlige og 
private investeringer i realøkonomien på op 
til 300 mia. EUR over de kommende tre 
år" for at få sat skub i jobskabende 
investeringer.

Or. en
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Ændringsforslag 64
Paloma López Bermejo, Marisa Matias, Neoklis Sylikiotis, Miloslav Ransdorf

Forslag til forordning
Betragtning 8

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(8) EFSI er et led i den samlede tilgang, 
som tager sigte på at imødegå den 
usikkerhed, der omgiver offentlige og 
private investeringer. Strategien hviler på 
tre indsatsområder, som går ud på at 
mobilisere finansielle midler til 
investeringer, få kanaliseret 
investeringerne ud i realøkonomien og 
forbedre investeringsklimaet i Unionen.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 65
Christian Ehler

Forslag til forordning
Betragtning 8 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(8a) Den 13. januar 2015 fremlagde 
Kommissionen en meddelelse1 om, 
hvordan den har til hensigt at anvende de 
gældende regler i stabilitets- og 
vækstpagten.

__________________
1 a Meddelelse til Europa-Parlamentet, 
Rådet, Den Europæiske Centralbank, Det 
Europæiske Økonomiske og Sociale 
Udvalg, Regionsudvalget og Den 
Europæiske Investeringsbank om 
"optimal udnyttelse af fleksibiliteten 
inden for rammerne af de gældende 
regler under stabilitets- og vækstpagten". 
COM(2015)0012.

Or. en
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Begrundelse

I den nævnte meddelelse forklarer Kommissionen, hvordan den vil være positiv over for 
medlemsstaternes investeringer under EFSI's drift med hensyn til stabilitets- og vækstpagten, 
og den er derfor en vigtig henvisning i denne forordning.

Ændringsforslag 66
Gunnar Hökmark

Forslag til forordning
Betragtning 8 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(8a) Finansieringen af EFSI bør ikke 
undergrave Unionens forskning, 
videnskab og udvikling, hverken i EU 
eller på nationalt plan. Målet bør være at 
anvende midler i EU's budget, som i dag 
har ingen eller ringe indflydelse i forhold 
til at tiltrække private investeringer og en 
ringe indvirkning i forhold til at styrke 
konkurrenceevnen og ny innovation for at
sikre Europa en førende position.

Or. en

Ændringsforslag 67
Paloma López Bermejo, Marisa Matias, Neoklis Sylikiotis, Miloslav Ransdorf, João 
Ferreira

Forslag til forordning
Betragtning 9

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(9) Der bør skabes et bedre 
investeringsklima i Unionen ved at fjerne 
hindringer for investeringer, styrke det 
indre marked og skabe større 
forudsigelighed i reguleringen. Disse 
supplerende tiltag vil understøtte EFSI's 
indsats og generelt fremme investeringer 
overalt i Europa.

udgår
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Or. en

Ændringsforslag 68
Kaja Kallas

Forslag til forordning
Betragtning 9

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(9) Der bør skabes et bedre 
investeringsklima i Unionen ved at fjerne 
hindringer for investeringer, styrke det 
indre marked og skabe større 
forudsigelighed i reguleringen. Disse 
supplerende tiltag vil understøtte EFSI's 
indsats og generelt fremme investeringer 
overalt i Europa.

(9) Der bør skabes et bedre 
investeringsklima i Unionen ved at fjerne
hindringer for investeringer, styrke det 
indre marked, navnlig inden for 
energimarkedet, det digitale marked og
kapitalmarkederne og skabe større 
forudsigelighed i reguleringen samt 
fremme en mental overgang til en 
risikovillig kultur. Disse supplerende tiltag 
vil understøtte EFSI's indsats og generelt 
fremme investeringer overalt i Europa.

Or. en

Ændringsforslag 69
Evžen Tošenovský, Morten Messerschmidt, Hans-Olaf Henkel, Marek Józef 
Gróbarczyk, Anneleen Van Bossuyt

Forslag til forordning
Betragtning 9

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(9) Der bør skabes et bedre 
investeringsklima i Unionen ved at fjerne 
hindringer for investeringer, styrke det 
indre marked og skabe større 
forudsigelighed i reguleringen. Disse 
supplerende tiltag vil understøtte EFSI's 
indsats og generelt fremme investeringer 
overalt i Europa.

(9) Der bør skabes et bedre 
investeringsklima i Unionen ved at fjerne 
hindringer for investeringer, begrænse de 
administrative formaliteter og reducere 
den administrative byrde, styrke det indre 
marked og skabe større forudsigelighed i 
reguleringen. Disse supplerende tiltag vil 
understøtte EFSI's indsats og generelt 
fremme investeringer overalt i Europa.

Or. en
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Ændringsforslag 70
Krišjānis Kariņš, Jerzy Buzek, Christian Ehler

Forslag til forordning
Betragtning 9

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(9) Der bør skabes et bedre 
investeringsklima i Unionen ved at fjerne 
hindringer for investeringer, styrke det 
indre marked og skabe større 
forudsigelighed i reguleringen. Disse 
supplerende tiltag vil understøtte EFSI's 
indsats og generelt fremme investeringer 
overalt i Europa.

(9) Der bør skabes et bedre 
investeringsklima i Unionen ved at fjerne 
hindringer for investeringer, skabe en 
velfungerende kapitalmarkedsunion, der 
skal stille finansiering til rådighed og 
gøre den tilgængelig, uanset den 
geografiske placering i Unionen, styrke 
det indre marked og skabe større 
forudsigelighed i reguleringen. Disse 
supplerende tiltag vil understøtte EFSI's 
indsats og generelt fremme investeringer 
overalt i Europa.

Or. en

Ændringsforslag 71
Anne Sander

Forslag til forordning
Betragtning 9

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(9) Der bør skabes et bedre 
investeringsklima i Unionen ved at fjerne 
hindringer for investeringer, styrke det 
indre marked og skabe større 
forudsigelighed i reguleringen. Disse 
supplerende tiltag vil understøtte EFSI's 
indsats og generelt fremme investeringer 
overalt i Europa.

(9) Der bør skabes et bedre 
investeringsklima i Unionen ved at fjerne 
hindringer for investeringer, styrke det 
indre marked ved at nedbringe de 
administrative byrder, der påhviler især 
SMV'er, og ved og skabe større 
forudsigelighed i reguleringen. Disse 
supplerende tiltag vil understøtte EFSI's 
indsats og generelt fremme investeringer 
overalt i Europa.

Or. fr
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Ændringsforslag 72
Evžen Tošenovský, Hans-Olaf Henkel, Morten Messerschmidt, Marek Józef 
Gróbarczyk, Anneleen Van Bossuyt

Forslag til forordning
Betragtning 9 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(9a) EFSI bør betragtes som et 
midlertidigt engangsinstrument inden for 
den flerårige finansielle ramme for 2014-
2020.

Or. en

Ændringsforslag 73
Carlos Zorrinho

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 
territoriale samhørighed i Unionen, hvis 
det lykkes at overvinde de aktuelle 
investeringsproblemer i Europa.

(10) EFSI bør have to formål: a) at hjælpe 
med til at løse problemer med finansiering 
og gennemføre produktive investeringer i 
Unionen og b) lette adgangen til 
finansiering for små og mellemstore 
virksomheder og små midcapselskaber
samt innovative SMV'er og innovative 
midcapselskaber. Det vil bidrage til at 
styrke konkurrenceevnen, 
innovationspotentialet, den økonomiske, 
sociale og territoriale samhørighed samt 
energi- og ressourceeffektiviteten i 
Unionen, hvis det lykkes at overvinde de 
aktuelle investeringsproblemer i Unionen 
ved at overgå til en bæredygtig og 
cirkulær økonomi. Intelligente 
investeringer fra entreprisenetværk, 
konsortier og partnerskaber kan ligeledes 
være berettigede med hensyn til at fremme 
den kollektive effektivitet på regionalt, 
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nationalt og europæisk plan.

Or. en

Ændringsforslag 74
Claude Turmes
for Verts/ALE-Gruppen

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 
territoriale samhørighed i Unionen, hvis 
det lykkes at overvinde de aktuelle 
investeringsproblemer i Europa.

(10) EFSI bør have til formål at hjælpe 
med til at løse problemer med finansiering 
og gennemførelse af transformative
investeringer i Unionen og lette adgangen 
til finansiering. Det er hensigten, at den 
lettere adgang til finansiering især skal 
komme små og mellemstore til gode, 
herunder til oprettelse af 
opstartsvirksomheder og spin-offs skabt af 
universiteterne. Denne lettere adgang til 
finansiering bør også gælde for små
midcapselskaber, dvs. virksomheder med 
op til 500 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, og støtte 
en energi- og ressourceeffektiv overgang 
til en bæredygtig cirkulær økonomi 
baseret på vedvarende energi.

Or. en

Ændringsforslag 75
Martina Werner, Bernd Lange

Forslag til forordning
Betragtning 10
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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 
territoriale samhørighed i Unionen, hvis 
det lykkes at overvinde de aktuelle 
investeringsproblemer i Europa.

(10) EFSI bør have til formål a) at hjælpe 
med til at løse problemer med finansiering 
og gennemførelse af produktive 
investeringer i Unionen og b) at lette 
adgangen til finansiering. Det er hensigten, 
at den lettere adgang til finansiering især 
skal komme små og mellemstore 
virksomheder og små midcap-selskaber 
samt innovative SMV'er og innovative 
midcap-selskaber 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 konkurrenceevnen og 
innovationspotentialet samt den 
økonomiske, sociale og territoriale 
samhørighed i Unionen og gennem 
overgangen til en bæredygtig økonomi til 
større energi- og ressourceeffektivitet, 
hvis det lykkes at overvinde de aktuelle 
investeringsproblemer i Europa. Desuden 
vil fokusset på små og innovative 
virksomheder bidrage til en bæredygtig 
reindustrialisering, især også ved at øge 
europæiske SMV'ers globale 
konkurrenceevne ved hjælp af 
investeringer i digitaliseringen af den 
industrielle værdikæde.

Or. de

Ændringsforslag 76
Soledad Cabezón Ruiz, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Jeppe Kofod, José 
Blanco López, Carlos Zorrinho

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 

(10) EFSI bør have to formål: a) at hjælpe 
med til at løse problemer med finansiering 
og gennemføre innovationsdrevne og
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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 
territoriale samhørighed i Unionen, hvis
det lykkes at overvinde de aktuelle 
investeringsproblemer i Europa.

produktive investeringer i Unionen og b)
lette adgangen til finansiering for små og 
mellemstore virksomheder og små
midcapselskaber samt innovative SMV'er 
og innovative midcapselskaber. Det vil 
bidrage til at styrke konkurrenceevnen, 
innovationspotentialet, den økonomiske, 
sociale og territoriale samhørighed og 
energi- og ressourceeffektiviteten i 
Unionen, hvis den overgår til en 
bæredygtig og cirkulær økonomi.

Or. en

Ændringsforslag 77
Christian Ehler

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 
territoriale samhørighed i Unionen, hvis 
det lykkes at overvinde de aktuelle 
investeringsproblemer i Europa.

(10) EFSI bør have til formål at hjælpe 
med til at løse problemer med finansiering 
og gennemførelse af produktive 
investeringer i Unionen, der sætter hurtigt 
skub i den europæiske økonomi, og lette 
adgangen til finansiering. Det er hensigten, 
at den lettere adgang til finansiering især 
skal komme små og mellemstore 
virksomheder, små midcapselskaber og 
midcapselskaber med op til 3 000 
medarbejdere til gode, men bør ikke 
begrænses til denne type virksomheder. 
Det vil bidrage til at slå bro over 
innovationskløften i Europa, styrke
innovationspotentialet, 
konkurrenceevnen, den økonomiske vækst 
og beskæftigelsen samt den økonomiske, 
sociale og territoriale samhørighed i 
Unionen, hvis det lykkes at overvinde de 
aktuelle investeringsproblemer i Europa.

Or. en
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Begrundelse

For visse typer projekter – navnlig langsigtede investeringer og forsknings- og 
innovationsaktiviteter – udgør den manglende adgang til risikofinansiering et problem, som 
alle typer virksomheder oplever, uanset størrelse. Porteføljen af finansielle instrumenter 
under EFSI bør tage højde for de forskellige finansieringsbehov for forskellige typer 
virksomheder for at kunne øge løftestangseffekten af private investeringer under EFSI.

Ændringsforslag 78
Patrizia Toia

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 
territoriale samhørighed i Unionen, hvis 
det lykkes at overvinde de aktuelle 
investeringsproblemer i Europa.

(10) EFSI bør have til formål at hjælpe 
med til at løse problemer med finansiering 
og gennemførelse af produktive 
investeringer i Unionen for at slå bro over 
den aktuelle investeringskløft mellem 
Unionens medlemsstater og lette adgangen 
til finansiering. Det er hensigten, at den 
lettere adgang til finansiering især skal 
komme små og mellemstore virksomheder, 
navnlig innovative virksomheder og 
opstartsvirksomheder 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
innovationspotentialet og den 
økonomiske, sociale og territoriale 
samhørighed i Unionen, hvis det lykkes at 
overvinde de aktuelle 
investeringsproblemer i Europa.

Or. en

Ændringsforslag 79
Evžen Tošenovský, Marek Józef Gróbarczyk, Morten Messerschmidt, Anneleen Van 
Bossuyt
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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 
territoriale samhørighed i Unionen, hvis 
det lykkes at overvinde de aktuelle 
investeringsproblemer i Europa.

(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 innovative mikrovirksomheder og
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 territoriale samhørighed i 
Unionen, hvis det lykkes at overvinde de 
aktuelle investeringsproblemer i Europa.

Or. en

Ændringsforslag 80
Paloma López Bermejo, Marisa Matias, Neoklis Sylikiotis, Miloslav Ransdorf

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 
territoriale samhørighed i Unionen, hvis 
det lykkes at overvinde de aktuelle 
investeringsproblemer i Europa.

(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 mikrovirksomheder og små og 
mellemstore virksomheder og kooperativer
til gode. Denne lettere adgang til 
finansiering kan også gælde for 
midcapselskaber, dvs. virksomheder med 
op til 3 000 ansatte, når projekter bidrager 
til at skabe kvalitetsjob, industriel 
udvikling samt social og miljømæssig 
bæredygtighed. Det vil bidrage til at styrke 
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den økonomiske, sociale og territoriale 
samhørighed i Unionen, hvis det lykkes at 
overvinde de aktuelle 
investeringsproblemer i Europa.

Or. en

Ændringsforslag 81
Paloma López Bermejo, Cornelia Ernst, Marisa Matias, Neoklis Sylikiotis, Miloslav 
Ransdorf

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 
territoriale samhørighed i Unionen, hvis 
det lykkes at overvinde de aktuelle 
investeringsproblemer i Europa.

(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, hvilket styrker en social og 
regional samhørighed ved at skabe 
kvalitetsjob og udvide og forbedre 
medlemsstaternes produktive grundlag, 
navnlig i de medlemsstater, der blev
hårdest ramt af krisen. 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 
territoriale samhørighed i Unionen, hvis 
det lykkes at overvinde de aktuelle 
investeringsproblemer i Europa.

Or. en

Ændringsforslag 82
Edouard Martin

Forslag til forordning
Betragtning 10
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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 
territoriale samhørighed i Unionen, hvis 
det lykkes at overvinde de aktuelle 
investeringsproblemer i Europa.

(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 burde også gælde for 
midcapselskaber, hvis der er ressourcer 
hertil. 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. fr

Ændringsforslag 83
Michał Boni, Lambert van Nistelrooij, Carlos Zorrinho, Pilar del Castillo Vera, Jerzy 
Buzek, Markus Pieper, Christian Ehler, Krišjānis Kariņš, Seán Kelly

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 
territoriale samhørighed i Unionen, hvis 
det lykkes at overvinde de aktuelle 
investeringsproblemer i Europa.

(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 
territoriale samhørighed og den digitale 
udvikling i Unionen, hvis det lykkes at 
overvinde de aktuelle 
investeringsproblemer i Europa.
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Or. en

Ændringsforslag 84
Renato Soru, Patrizia Toia, Simona Bonafè, Flavio Zanonato

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 
territoriale samhørighed i Unionen, hvis 
det lykkes at overvinde de aktuelle 
investeringsproblemer i Europa.

(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 
territoriale samhørighed samt energi- og 
ressourceeffektiviteten i Unionen, hvis det 
lykkes at overvinde de aktuelle 
investeringsproblemer i Europa ved at 
overgå til en bæredygtig og cirkulær 
økonomi.

Or. en

Ændringsforslag 85
Pavel Telička, Philippe De Backer

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 

(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 
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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 
territoriale samhørighed i Unionen, hvis 
det lykkes at overvinde de aktuelle 
investeringsproblemer i Europa.

lettere adgang til finansiering især skal 
komme små og mellemstore virksomheder, 
hurtigt voksende virksomheder eller 
virksomheder med vækstpotentiale, 
herunder opstartsvirksomheder, 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 territoriale samhørighed i 
Unionen, hvis det lykkes at overvinde de 
aktuelle investeringsproblemer i Europa.

Or. en

Ændringsforslag 86
David Borrelli, Dario Tamburrano

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 
territoriale samhørighed i Unionen, hvis 
det lykkes at overvinde de aktuelle 
investeringsproblemer i Europa.

(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 sikres for innovative 
nystartede virksomheder. Det vil bidrage 
til at styrke den økonomiske, sociale og 
territoriale samhørighed i Unionen og til at 
nå de europæiske mål i forbindelse med 
energi og miljø for 2020, 2030 og 2050 
med henblik på at fremskynde overgangen 
til en kulstoffattig, cirkulær og delt 
økonomi, hvis det lykkes at overvinde de 
aktuelle investeringsproblemer i Europa.

Or. it
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Ændringsforslag 87
Csaba Molnár

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, der bidrager til at virkeliggøre 
Unionens politikmål såsom faldende 
ungdomsarbejdsløshed.

Or. en

Ændringsforslag 88
Claude Turmes
for Verts/ALE-Gruppen

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, 
social og miljømæssig merværdi, der 
bidrager til at virkeliggøre Unionens 
politikmål, navnlig traktatens artikel 194.
Disse investeringer bør ske i bl.a. 
projekter af fælles interesse, som har til 
formål at realisere det indre marked inden 
for transport-, telekommunikations- og 
energiinfrastrukturer, herunder 
transport- og energiforbindelser, og 
digital infrastruktur og øge vedvarende 
energi og energi- og ressourceeffektivitet, 
øge konkurrenceevnen og bidrage til 
bæredygtig udvikling og udnytte 
potentielle synergier mellem disse 
sektorer; inden for byudvikling og 
udvikling af landdistrikterne og på det 
sociale område, inden for miljø og 
naturressourcer, og som styrker det 
europæiske videnskabelige og 
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teknologiske grundlag og fremmer 
fordelene for samfundet samt bedre 
udnyttelse af det økonomiske og 
industrielle potentiale i politikker om 
innovation, forskning og teknologisk 
udvikling, herunder 
forskningsinfrastruktur, pilot- og 
demonstrationsanlæg. EFSI bør lette 
adgangen til finansiering og forbedre 
virksomheders og andre enheders 
konkurrenceevne, med særligt fokus på 
SMV'er. EFSI bør bidrage til overgangen 
til en grøn, bæredygtig og 
ressourceeffektiv økonomi og til 
bæredygtig jobskabelse.

Or. en

Ændringsforslag 89
Marek Józef Gróbarczyk, Evžen Tošenovský

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, herunder ved at forbedre 
EU's energisikkerhedsniveau, med en høj 
økonomisk merværdi, der bidrager til at 
virkeliggøre Unionens politikmål.

Or. en

Ændringsforslag 90
Christian Ehler

Forslag til forordning
Betragtning 11

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(11) EFSI bør støtte strategiske 
investeringer med en høj økonomisk 

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

merværdi, der bidrager til at virkeliggøre 
Unionens politikmål1a, herunder, men 
ikke begrænset til projekter af fælles 
interesse, der har til formål at realisere 
det indre marked inden for transport-, 
telekommunikations- og 
energiinfrastrukturer, at udvikle og 
modernisere energisektoren og styrke 
konkurrenceevnen og 
energiforsyningssikkerheden, og som 
styrker det europæiske videnskabelige og 
teknologiske grundlag, støtter det 
videnskabelige samarbejde mellem den 
akademiske verden og erhvervslivet, øger 
udnyttelsen og udbredelsen på markedet 
af forskningsresultater, fremmer 
patentering og teknologioverførsel og 
fremmer fordelene for samfundet samt 
bedre udnyttelse af det økonomiske og 
industrielle potentiale i politikker om 
innovation, forskning og teknologisk 
udvikling, herunder 
forskningsinfrastruktur, pilot- og 
demonstrationsanlæg. EFSI bør lette 
adgangen til finansiering og forbedre 
virksomheders og andre enheders 
konkurrenceevne, med særligt fokus på 
SMV'er og midcapselskaber.

__________________
1a Som fastsat i bl.a. Europa-Parlamentets 
og Rådets forordning (EU) nr. 1291/2013 
af 11. december 2013 om Horisont 2020 –
rammeprogram for forskning og 
innovation (2014-2020) og om ophævelse 
af afgørelse nr. 1982/2006/EF (EUT L 
347 af 20.12.2013, s. 104), Europa-
Parlamentets og Rådets forordning (EU) 
nr. 1316/2013 af 11. december 2013 om 
oprettelse af Connecting Europe-
faciliteten, om ændring af forordning 
(EU) nr. 913/2010 og om ophævelse af 
forordning (EF) nr. 680/2007 og (EF) nr. 
67/2010 (EUT L 348 af 20.12.2013, s. 
129) og Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EU) nr. 1287/2013 af 11. 
december 2013 om et program for 
virksomheders konkurrenceevne og små 
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og mellemstore virksomheder (Cosme) 
(2014-2020) og om ophævelse af afgørelse 
nr. 1639/2006/EF (EUT L 347 af 
20.12.2013, s. 33).

Or. en

Begrundelse

Der findes længerevarende og udførlige EU-politikker med hensyn til alle EFSI's mål, navnlig 
inden for forskning og transport. Med hensyn til EFSI's detaljerede mål er der ingen grund til 
at opfinde hjulet på ny. Fonden bør bidrage til at nå de politiske mål, der er fastlagt på de 
relevante EU-politiske områder, hvilket betyder udvidet til finansielle instrumenter.

Ændringsforslag 91
Evžen Tošenovský, Marek Józef Gróbarczyk, Morten Messerschmidt

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, der bidrager til at virkeliggøre 
Unionens politikmål, såsom et højt niveau 
inden for energisikkerhed og et 
velfungerende indre digitalt marked. Alle 
foranstaltninger under EFSI bør være i 
overensstemmelse med Unionens 
politikker, herunder 
samhørighedspolitikken, og supplere 
andre relevante finansielle EU-
instrumenter (Connecting Europe-
faciliteten, Horisont 2020, Cosme, de 
europæiske struktur- og 
investeringsfonde), samt andre offentlige 
og private finansieringsinstrumenter på 
nationalt og regionalt plan.

Or. en
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Ændringsforslag 92
David Borrelli, Dario Tamburrano

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, som skal bidrage til at øge 
Unionens robusthed med henblik på at 
fremskynde overgangen til en
kulstoffattig, cirkulær og delt økonomi, og 
bidrage til at virkeliggøre Unionens 
politikmål.

Or. it

Ændringsforslag 93
Paloma López Bermejo, Cornelia Ernst, Marisa Matias, Neoklis Sylikiotis, Miloslav 
Ransdorf

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 offentlige og andre
strategiske investeringer med en høj 
økonomisk og social merværdi, der 
bidrager til at virkeliggøre Unionens 
politikmål.

Or. en

Ændringsforslag 94
Krišjānis Kariņš, Jerzy Buzek, Christian Ehler

Forslag til forordning
Betragtning 11

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

investeringer med en høj økonomisk 
merværdi, der bidrager til at virkeliggøre 
Unionens politikmål, navnlig med henblik 
på at realisere det indre marked inden for 
telekommunikation, energi og varer og 
tjenesteydelser.

Or. en

Ændringsforslag 95
Anne Sander

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, der bidrager til den økonomiske, 
sociale og territoriale samhørighed i 
Unionen og til at virkeliggøre Unionens 
politikmål.

Or. fr

Ændringsforslag 96
Kaja Kallas

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, der bidrager til at virkeliggøre 
Unionens politikmål. Der er behov for 
betydelige investeringer i infrastrukturer 
til bredbånd og digitale tjenester for at 
opfylde EU's politikmål i den digitale 
sektor, og EFSI bør derfor navnlig 
fokusere på investeringer i 
telekommunikationsnet.
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Or. en

Ændringsforslag 97
Patrizia Toia, Simona Bonafè, Renato Soru, Flavio Zanonato

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 eller foranstaltninger 
mellem en medlemsstat og et land, der er 
omfattet af den europæiske 
naboskabspolitik, herunder det strategiske 
partnerskab, udvidelsespolitikken og Det 
Europæiske Økonomiske 
Samarbejdsområde eller Den Europæiske 
Frihandelssammenslutning, eller mellem 
en medlemsstat og et oversøisk land eller 
territorium, jf. bilag II til traktaten om 
Den Europæiske Unions funktionsmåde. 
Investeringer bør garantere en høj 
økonomisk og social merværdi, der
fremmer kvalitetsjob, bæredygtig 
innovation, færdigheder og beskæftigelse 
af høj kvalitet, integration og realisering 
af det indre marked, der sætter skub i 
EU's konkurrenceevne. Disse strategiske 
projekter bør drage fordel af positive 
eksternaliteter skabt af offentlige 
investeringer og de europæiske struktur-
og investeringsfonde med henblik på at 
opnå Unionens politikmål.

Or. en

Ændringsforslag 98
Martina Werner, Theresa Griffin, Jeppe Kofod, Jude Kirton-Darling, Clare Moody

Forslag til forordning
Betragtning 11 a (ny)



PE551.907v01-00 36/169 AM\1053517DA.doc

DA

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(11a) De investeringer, der støttes under 
EFSI, bør bidrage til målet i traktatens 
artikel 194, stk. 1, navnlig med hensyn til 
at fremme energieffektivitet og 
energibesparelser og udvikle nye og 
vedvarende former for energi og fremme 
forbindelserne mellem energinet, og til 
Unionens strategi for intelligent, 
bæredygtig og inklusiv vækst, som blev 
vedtaget i Det Europæiske Råds 
konklusioner af 17. juni 2010. For at 
fremme samordningen af Unionens 
investeringspolitikker blev forordning 
(EU) nr. 1303/2013 udarbejdet med en 
fælles strategisk ramme for at fremme en 
harmonisk, afbalanceret og bæredygtig 
udvikling i Unionen. Denne integrerede 
tilgang bør derfor finde anvendelse for 
operationer og projekter, der støttes af 
EFSI.

Or. en

Ændringsforslag 99
Soledad Cabezón Ruiz, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, José Blanco López, 
Carlos Zorrinho

Forslag til forordning
Betragtning 11 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(11a) Europa 2020-strategien for job og 
vækst understreger, at en stærk og fortsat 
støtte til forskning og innovation skaber 
det rigtige springbræt til fremtidig 
genopretning og vækst. For at øge 
fordelene ved, at EFSI støtter 
investeringer i Unionen, bør 10 % af 
budgettet for alle projekter eller 
foranstaltninger afsættes til forsknings-
og innovationsaktiviteter.
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Or. en

Begrundelse

Der er solid dokumentation, der beskriver forholdet mellem forskning, innovation og 
økonomisk udvikling. Hvis EFSI derfor når sit strategiske mål, skal forordningen sikre, at de 
projekter, der finansieres, effektivt støtter forsknings- og innovationsaktiviteter.

Ændringsforslag 100
Christian Ehler

Forslag til forordning
Betragtning 11 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(11a) Under hensyntagen til at små 
midcapselskaber med op til 499 
medarbejdere og midcapselskaber med op 
til 3 000 medarbejdere udgør det mest 
innovative segment af virksomheder i den 
private sektor og i gennemsnit genererer 
et større antal patenter, proces- og 
produktinnovationer samt et højere 
investeringsafkast, selv om de står over 
for de samme problemer som SMV'er med 
hensyn til adgang til finansiering, bør 
EFSI skræddersy nogle af sine finansielle 
produkter til små midcapselskaber og 
navnlig midcapselskaber. 

Or. en

Begrundelse

For visse typer projekter – navnlig forsknings- og innovationsaktiviteter – udgør den 
manglende adgang til risikofinansiering et problem, som alle typer virksomheder oplever, 
uanset størrelse. Det økonomiske efterspil er imidlertid størst, når såkaldte midcapselskaber 
ikke har adgang til finansiering, da de regelmæssigt viser sig som det mest innovative 
virksomhedssegment i EU's FoU-overvågningsrapporter. EFSI-porteføljen bør navnlig tage 
højde for deres finansieringsbehov.
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Ændringsforslag 101
Renato Soru, Patrizia Toia, Simona Bonafè, Flavio Zanonato

Forslag til forordning
Betragtning 11 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(11a) Kommissionens meddelelse 
(COM(2010/0245)) om en digital 
dagsorden for Europa og Kommissionens 
meddelelse (COM(2015/0442)) "Hen 
imod en blomstrende datadreven 
økonomi" har understreget den digitale 
sektors betydning som et redskab til 
bæredygtig økonomisk vækst af høj 
kvalitet og understreger endvidere behovet 
for at opstille rammebetingelser for 
udviklingen deraf. For at kunne gribe 
denne chance er det nødvendigt med 
særligt fokus på digitale investeringer og 
digitale rammebetingelser gennem 
øremærkning af en del af de ydede 
garantier til investeringer i netværk og 
færdigheder; og ved at yde teknisk bistand 
til oprettelsen af særlige 
investeringsplatforme for samlede 
projekter til digital udvikling og ved at 
udvide den såkaldte investeringsklausul 
for investeringer i den digitale sektor.

Or. en

Ændringsforslag 102
Roberts Zīle, Evžen Tošenovský

Forslag til forordning
Betragtning 11 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(11a) Kommissionen understreger i sin 
meddelelse (COM(2014)0330) om 
europæisk energisikkerhedsstrategi, at 
medlemsstaterne for at forbedre 
energisikkerheden bør færdiggøre 
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gennemførelsen af lovgivningen om det 
indre energimarked, navnlig med hensyn 
til regler om afkobling, herunder en 
bestemmelse om, at 
transmissionssystemoperatører, som 
kontrolleres af enheder fra tredjelande, er 
omfattet af de samme forpligtelser som 
operatører, der kontrolleres af EU-
enheder. De seneste erfaringer med visse 
operatører fra tredjelande, som søger at 
undgå at overholde EU's lovgivning på 
EU's område, kræver dog en mere 
stringent anvendelse af bestemmelserne 
og en mulig styrkelse af gældende 
lovgivning i EU og medlemsstaterne: 
Dette kan fremmes ved at fastlægge, at 
kun de gasprojekter, som iværksættes i 
gasinfrastruktursektorerne i 
medlemsstater, hvor adskillelsen af det 
effektive ejerskab er gennemført, er 
berettigede til EU-garantien.

Or. en

Begrundelse

To improve energy security, it is essential to implement the Third Energy Liberalisation 
Package, especially with regard to gas market, and to ensure that gas production and supply 
activities are separated and the existing monopoly networks are unbundled. The recent 
experience of certain non-EU operators seeking to avoid compliance with EU legislation on 
EU territory requires a stricter application and a possible reinforcement of the applicable 
rules at EU and Member State level. This can be facilitated by provision that only those gas 
infrastructure projects that are carried out in gas infrastructure sectors in Member States 
where the effective ownership unbundling is implemented, shall be eligible for the EU 
guarantee.

Ændringsforslag 103
Martina Werner, Theresa Griffin, Jeppe Kofod, Jude Kirton-Darling

Forslag til forordning
Betragtning 11 b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(11b) Kommissionen har i sin meddelelse
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(COM(2015/0080)) om energiunionen 
understreget vigtigheden af 
energieffektivitet som en energikilde i sig 
selv og fastsætter klart, at EFSI "gør det 
muligt at mobilisere store investeringer i 
renovering af bygninger". For at kunne 
gribe denne chance er det nødvendigt med 
særligt fokus på energieffektivitet gennem 
øremærkning af en del af de ydede 
garantier til energieffektivitet ved at yde 
teknisk bistand til oprettelsen af særlige 
investeringsplatforme for samlede 
energieffektivitetsprojekter og ved at 
udvide den såkaldte investeringsklausul 
for investeringer i energieffektivitet.

Or. en

Ændringsforslag 104
Christian Ehler

Forslag til forordning
Betragtning 11 b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(11b) Under hensyntagen til behovet for 
straks at sætte skub i den europæiske 
økonomi og samtidig anerkende 
medlemsstaternes ansvar for at fremme 
langsigtede offentlige og private 
investeringer på områder af strategisk 
politisk og økonomisk betydning bør EFSI 
lancere alle sine foranstaltninger inden 
for tre år efter ikrafttrædelsen med fokus 
på aktiviteter, der skaber både en 
umiddelbar virkning og bæredygtig 
økonomisk vækst og samtidig giver 
europæisk merværdi.

Or. en

Begrundelse

Det bør understreges, at EFSI skal skabe en umiddelbar (!) indvirkning på Europas økonomi, 
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forbedre investeringsklimaet, løfte private investeringer og skabe job og økonomisk vækst på 
kort og mellemlang sigt. Investeringerne bør have et strategisk mål og stemme overens med 
EU's politikker og mål for konkurrenceevne, men bør på ingen måde træde i stedet for 
offentlige investeringer, der normalt udelukkende hører under medlemsstaternes eller 
regionernes finansielle ansvar.

Ændringsforslag 105
Christian Ehler

Forslag til forordning
Betragtning 11 c (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(11c) Med henblik på at sikre, at EFSI 
opfylder sit formål, er det bydende 
nødvendigt, at et beløb på mindst 
5 500 000 000 EUR fra EFSI afsættes til 
EIB-finansiering til EIF til specifikt at 
blive anvendt til fordel for små og 
mellemstore virksomheder og små 
midcapselskaber samt innovative SMV'er 
og innovative midcapselskaber.

Or. en

Begrundelse

Der er ingen grund til, at EFSI skal opfinde hjulet på ny. Inden for de seneste år er der indført 
en række innovative finansielle instrumenter til fordel for SMV'er og små midcapselskaber 
under Horisont 2020 og Cosme, som i øjeblikket gennemføres af EIF. Der ses en 
multiplikatoreffekt på mellem 1:18 og 1:28 og det dobbelte beløb med hensyn til det 
berettigede krav på finansiering, i forhold til, hvad de kan yde. En del af garantien bør derfor 
anvendes til at opfylde og supplere vellykkede eksisterende instrumenter.

Ændringsforslag 106
Christian Ehler

Forslag til forordning
Betragtning 12

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(12) Mange små og mellemstore (12) Mange små og mellemstore 
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virksomheder såvel som midcapselskaber i 
Unionen har brug for hjælp til at tiltrække 
finansiering fra markedet, især til 
investeringer, der er forbundet med en 
større risiko. EFSI bør hjælpe disse 
virksomheder med at få dækket deres 
kapitalbehov, og EIB og Den Europæiske 
Investeringsfond (EIF) bør derfor have 
mulighed for at foretage direkte og 
indirekte kapitalindsprøjtninger og stille 
garantier, der kan sikre en securitisering af 
høj kvalitet af de lån mv., der ydes inden 
for rammerne af EFSI's målsætninger.

virksomheder såvel som midcapselskaber i 
Unionen har brug for hjælp til at tiltrække 
finansiering fra markedet, især til 
investeringer, der er forbundet med en 
større risiko. EFSI bør hjælpe disse 
virksomheder med at få dækket deres
kapitalbehov og overvinde markedssvigt, 
og EIB og Den Europæiske 
Investeringsfond (EIF) bør derfor have 
mulighed for at foretage direkte og 
indirekte kapitalindsprøjtninger og stille 
garantier, der kan sikre en securitisering af 
høj kvalitet af de lån mv., der ydes inden 
for rammerne af EFSI's målsætninger.

Or. en

Ændringsforslag 107
Michał Boni, Lambert van Nistelrooij, Carlos Zorrinho, Pilar del Castillo Vera, Markus 
Pieper, Christian Ehler

Forslag til forordning
Betragtning 12

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(12) Mange små og mellemstore 
virksomheder såvel som midcapselskaber i 
Unionen har brug for hjælp til at tiltrække 
finansiering fra markedet, især til 
investeringer, der er forbundet med en 
større risiko. EFSI bør hjælpe disse 
virksomheder med at få dækket deres 
kapitalbehov, og EIB og Den Europæiske 
Investeringsfond (EIF) bør derfor have 
mulighed for at foretage direkte og 
indirekte kapitalindsprøjtninger og stille 
garantier, der kan sikre en securitisering af 
høj kvalitet af de lån mv., der ydes inden 
for rammerne af EFSI's målsætninger.

(12) Mange små og mellemstore 
virksomheder såvel som midcapselskaber, 
også rettet mod digital udvikling, i 
Unionen har brug for hjælp til at tiltrække 
finansiering fra markedet, især til 
investeringer, der er forbundet med en 
større risiko. EFSI bør hjælpe disse 
virksomheder med at få dækket deres 
kapitalbehov, og EIB og Den Europæiske 
Investeringsfond (EIF) bør derfor have 
mulighed for at foretage direkte og 
indirekte kapitalindsprøjtninger og stille 
garantier, der kan sikre en securitisering af 
høj kvalitet af de lån mv., der ydes inden 
for rammerne af EFSI's målsætninger.

Or. en
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Ændringsforslag 108
David Borrelli, Dario Tamburrano

Forslag til forordning
Betragtning 12

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(12) Mange små og mellemstore 
virksomheder såvel som midcapselskaber i 
Unionen har brug for hjælp til at tiltrække 
finansiering fra markedet, især til 
investeringer, der er forbundet med en 
større risiko. EFSI bør hjælpe disse 
virksomheder med at få dækket deres 
kapitalbehov, og EIB og Den Europæiske 
Investeringsfond (EIF) bør derfor have 
mulighed for at foretage direkte og 
indirekte kapitalindsprøjtninger og stille 
garantier, der kan sikre en securitisering af 
høj kvalitet af de lån mv., der ydes inden 
for rammerne af EFSI's målsætninger.

(12) Mange små og mellemstore 
virksomheder såvel som innovative 
nystartede virksomheder i Unionen har 
brug for hjælp til at tiltrække finansiering 
fra markedet, især til investeringer, der er 
forbundet med en større risiko. EFSI bør 
hjælpe disse virksomheder med at få 
dækket deres kapitalbehov, og EIB og Den 
Europæiske Investeringsfond (EIF) bør 
derfor have mulighed for at foretage 
direkte og indirekte kapitalindsprøjtninger 
og stille garantier, der kan sikre en 
securitisering af høj kvalitet af de lån mv., 
der ydes inden for rammerne af EFSI's 
målsætninger.

Or. it

Ændringsforslag 109
Krišjānis Kariņš, Christian Ehler

Forslag til forordning
Betragtning 12

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(12) Mange små og mellemstore 
virksomheder såvel som midcapselskaber i 
Unionen har brug for hjælp til at tiltrække 
finansiering fra markedet, især til 
investeringer, der er forbundet med en 
større risiko. EFSI bør hjælpe disse 
virksomheder med at få dækket deres 
kapitalbehov, og EIB og Den Europæiske 
Investeringsfond (EIF) bør derfor have 
mulighed for at foretage direkte og 
indirekte kapitalindsprøjtninger og stille 
garantier, der kan sikre en securitisering af 

(12) Mange små og mellemstore 
virksomheder såvel som midcapselskaber i 
Unionen har brug for hjælp til at tiltrække 
finansiering fra markedet, især til 
investeringer, der er forbundet med en 
større risiko. EFSI bør hjælpe disse 
virksomheder med at få dækket deres 
kapitalbehov og overvinde markedssvigt, 
og EIB og Den Europæiske 
Investeringsfond (EIF) bør derfor have 
mulighed for at foretage direkte og 
indirekte kapitalindsprøjtninger og stille 
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høj kvalitet af de lån mv., der ydes inden 
for rammerne af EFSI's målsætninger.

garantier, der kan sikre en securitisering af 
høj kvalitet af de lån mv., der ydes inden 
for rammerne af EFSI's målsætninger.

Or. en

Ændringsforslag 110
Renato Soru, Patrizia Toia, Simona Bonafè, Flavio Zanonato

Forslag til forordning
Betragtning 12

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(12) Mange små og mellemstore 
virksomheder såvel som midcapselskaber i 
Unionen har brug for hjælp til at tiltrække 
finansiering fra markedet, især til 
investeringer, der er forbundet med en 
større risiko. EFSI bør hjælpe disse 
virksomheder med at få dækket deres 
kapitalbehov, og EIB og Den Europæiske 
Investeringsfond (EIF) bør derfor have 
mulighed for at foretage direkte og 
indirekte kapitalindsprøjtninger og stille 
garantier, der kan sikre en securitisering af 
høj kvalitet af de lån mv., der ydes inden 
for rammerne af EFSI's målsætninger.

(12) Mange små og mellemstore 
virksomheder såvel som små og/eller 
innovative midcapselskaber i Unionen, 
navnlig i de medlemsstater, hvor 
SMV'erne oplever større problemer med 
at opnå kredit, har brug for hjælp til at 
tiltrække finansiering fra markedet, især til 
investeringer, der er forbundet med en 
større risiko. EFSI bør hjælpe disse 
virksomheder med at få dækket deres 
kapitalbehov, og EIB (og, hvor det er 
relevant, Den Europæiske Investeringsfond
(EIF)) bør derfor have mulighed for at 
foretage direkte og indirekte 
kapitalindsprøjtninger og stille garantier, 
der kan sikre en securitisering af høj 
kvalitet af de lån mv., der ydes inden for 
rammerne af EFSI's målsætninger.

Or. en

Ændringsforslag 111
Pavel Telička, Philippe De Backer

Forslag til forordning
Betragtning 12

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(12) Mange små og mellemstore (12) Mange innovative og hurtigt 
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virksomheder såvel som midcapselskaber i 
Unionen har brug for hjælp til at tiltrække 
finansiering fra markedet, især til 
investeringer, der er forbundet med en 
større risiko. EFSI bør hjælpe disse 
virksomheder med at få dækket deres 
kapitalbehov, og EIB og Den Europæiske 
Investeringsfond (EIF) bør derfor have 
mulighed for at foretage direkte og 
indirekte kapitalindsprøjtninger og stille 
garantier, der kan sikre en securitisering af 
høj kvalitet af de lån mv., der ydes inden 
for rammerne af EFSI's målsætninger.

voksende virksomheder, herunder 
opstartsvirksomheder, i Unionen har brug 
for hjælp til at tiltrække finansiering fra 
markedet, især til investeringer, der er 
forbundet med en større risiko. EFSI bør 
hjælpe disse virksomheder med at få 
dækket deres kapitalbehov, og EIB og Den 
Europæiske Investeringsfond (EIF) bør 
derfor have mulighed for at foretage 
direkte og indirekte kapitalindsprøjtninger 
og stille garantier, der kan sikre en 
securitisering af høj kvalitet af de lån mv., 
der ydes inden for rammerne af EFSI's 
målsætninger.

Or. en

Ændringsforslag 112
Christian Ehler, Neena Gill, Pervenche Berès, Martina Dlabajová, Helga Trüpel

Forslag til forordning
Betragtning 12 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(12a) Under hensyntagen til at kreative 
industrier i Europa yder et betragteligt 
bidrag til EU's økonomi og skaber mere 
end 550 mia. EUR i værdi i tillæg til BNP 
og repræsenterer 8,3 mio. fuldtidsjob, bør 
finansiering under EFSI ligeledes 
fremme investering og vækst i den 
kreative sektor og styrke Europas 
kulturelle og kreative industrier, navnlig 
opstartsvirksomheder, innovative SMV'er 
og kreative virksomheder. 

Or. en

Ændringsforslag 113
Pilar del Castillo Vera

Forslag til forordning
Betragtning 12 a (ny)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

(12a) Er af den opfattelse, at den vigtigste 
betingelse for at kunne skabe en fremtidig 
europæisk energiunion er realiseringen af 
et integreret indre EU-marked for energi, 
hvilket forudsætter udvikling af en 
intelligent energiinfrastruktur og 
energiforbindelser. Støtter fuldt ud Det 
Europæiske Råds opfordring af 24. 
oktober 2014 til at træffe 
hasteforanstaltninger for straks og senest 
i 2020 at sikre opnåelse af et mindstemål 
på 10 % af de eksisterende 
elektricitetsforbindelser, i det mindste for 
de medlemsstater, som endnu ikke har 
opnået et minimumsniveau af integration 
på det indre marked for energi. EFSI bør 
hjælpe med at nå dette politikmål for 
Unionen ved at bidrage til at udvikle 
grænseoverskridende forbindelser for at 
kunne realisere et gennemsigtigt,
velfungerende og fuldt ud integreret gas-
og elektricitetsmarked.

Or. en

Ændringsforslag 114
David Borrelli, Dario Tamburrano

Forslag til forordning
Betragtning 13

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(13) EFSI bør oprettes inden for EIB's 
rammer, således at den kan trække på 
investeringsbankens erfaringer og 
dokumenterede evne til at opnå resultater, 
og således at de positive virkninger af dens 
aktiviteter hurtigst muligt kan slå igennem. 
EFSI's ydelse af finansiering til små og 
mellemstore virksomheder samt
midcapselskaber bør kanaliseres ud via 
Den Europæiske Investeringsfond (EIF), 

(13) EFSI bør oprettes inden for EIB's 
rammer, således at den kan trække på 
investeringsbankens erfaringer og 
dokumenterede evne til at opnå resultater, 
og således at de positive virkninger af dens 
aktiviteter hurtigst muligt kan slå igennem. 
EFSI's ydelse af finansiering til små og 
mellemstore virksomheder samt innovative 
nystartede virksomheder bør kanaliseres 
ud via Den Europæiske Investeringsfond
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som har stor erfaring med sådanne 
aktiviteter.

(EIF), som har stor erfaring med sådanne 
aktiviteter.

Or. it

Ændringsforslag 115
Christian Ehler

Forslag til forordning
Betragtning 13

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(13) EFSI bør oprettes inden for EIB's 
rammer, således at den kan trække på 
investeringsbankens erfaringer og 
dokumenterede evne til at opnå resultater, 
og således at de positive virkninger af dens 
aktiviteter hurtigst muligt kan slå igennem. 
EFSI's ydelse af finansiering til små og 
mellemstore virksomheder samt 
midcapselskaber bør kanaliseres ud via 
Den Europæiske Investeringsfond (EIF), 
som har stor erfaring med sådanne 
aktiviteter.

(13) EFSI bør oprettes inden for EIB's 
rammer, således at den kan trække på 
investeringsbankens erfaringer og 
dokumenterede evne til at opnå resultater, 
og således at de positive virkninger af dens 
aktiviteter hurtigst muligt kan slå igennem. 
EFSI's ydelse af finansiering til små og 
mellemstore virksomheder samt små
midcapselskaber bør kanaliseres ud via 
Den Europæiske Investeringsfond (EIF), 
som har stor erfaring med sådanne 
aktiviteter.

Or. en

Begrundelse

Der er ingen grund til, at EFSI skal opfinde hjulet på ny. Inden for de seneste år er der indført 
en række innovative finansielle instrumenter til fordel for SMV'er og midcapselskaber under 
Horisont 2020 og Cosme, som i øjeblikket gennemføres af EIF. Der ses en multiplikatoreffekt 
på mellem 1:18 og 1:28 og det dobbelte beløb med hensyn til det berettigede krav på 
finansiering, i forhold til, hvad de kan yde. En del af garantien bør derfor anvendes til at 
opfylde og supplere vellykkede eksisterende instrumenter.

Ændringsforslag 116
Simona Bonafè, Renato Soru, Patrizia Toia, Flavio Zanonato

Forslag til forordning
Betragtning 13
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

(13) EFSI bør oprettes inden for EIB's 
rammer, således at den kan trække på 
investeringsbankens erfaringer og 
dokumenterede evne til at opnå resultater, 
og således at de positive virkninger af dens 
aktiviteter hurtigst muligt kan slå igennem. 
EFSI's ydelse af finansiering til små og 
mellemstore virksomheder samt 
midcapselskaber bør kanaliseres ud via 
Den Europæiske Investeringsfond (EIF), 
som har stor erfaring med sådanne 
aktiviteter.

(13) EFSI bør oprettes inden for EIB's 
rammer, således at den kan trække på 
investeringsbankens erfaringer og 
dokumenterede evne til at opnå resultater, 
og således at de positive virkninger af dens 
aktiviteter hurtigst muligt kan slå igennem. 
EFSI's finansiering til små og mellemstore 
virksomheder samt midcapselskaber bør 
kanaliseres ud via Den Europæiske 
Investeringsfond (EIF) og EIB, som har 
stor erfaring med sådanne aktiviteter.

Or. en

Ændringsforslag 117
Csaba Molnár

Forslag til forordning
Betragtning 14

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(14) EFSI bør målrette sin finansiering 
mod projekter med et stort potentiale for at 
skabe økonomisk og samfundsmæssig 
værdi. EFSI bør især være rettet mod 
projekter, der vil fremme jobskabelse,
langsigtet vækst og konkurrenceevne. For 
bedst at tilgodese de enkelte projekters 
individuelle behov bør EFSI gøre brug af 
mange forskellige finansielle produkter, 
bl.a. kapitalindskud, lån og garantier. 
Formålet med at tilbyde forskellige 
produkter er at sætte EFSI i stand til at 
tilpasse sig markedets behov og samtidig 
tilskynde til private investeringer i 
projekterne. EFSI skal ikke træde i stedet 
for privat markedsfinansiering, men 
derimod virke som en katalysator for privat 
finansiering ved at afhjælpe markedssvigt 
for derved at sikre den mest effektive og 
strategiske brug af de offentlige midler. 

(14) EFSI bør målrette sin finansiering 
mod projekter med et stort potentiale for at 
skabe økonomisk og samfundsmæssig 
værdi. EFSI bør især være rettet mod 
projekter, der vil fremme jobskabelse,
bæredygtig vækst, konkurrenceevne og
energiuafhængighed. For bedst at 
tilgodese de enkelte projekters individuelle 
behov bør EFSI gøre brug af mange 
forskellige finansielle produkter, bl.a. 
kapitalindskud, lån og garantier. Formålet 
med at tilbyde forskellige produkter er at 
sætte EFSI i stand til at tilpasse sig 
markedets behov og samtidig tilskynde til 
private investeringer i projekterne. EFSI 
skal ikke træde i stedet for privat 
markedsfinansiering, men derimod virke 
som en katalysator for privat finansiering 
ved at afhjælpe markedssvigt for derved at 
sikre den mest effektive og strategiske brug 
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Kravet om overholdelse af 
statsstøttereglerne vil bidrage til en sådan 
effektiv og strategisk udnyttelse.

af de offentlige midler. Kravet om 
overholdelse af statsstøttereglerne vil 
bidrage til en sådan effektiv og strategisk 
udnyttelse.

Or. en

Ændringsforslag 118
Claude Turmes
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Betragtning 14

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(14) EFSI bør målrette sin finansiering 
mod projekter med et stort potentiale for at 
skabe økonomisk og samfundsmæssig 
værdi. EFSI bør især være rettet mod 
projekter, der vil fremme jobskabelse, 
langsigtet vækst og konkurrenceevne. For 
bedst at tilgodese de enkelte projekters 
individuelle behov bør EFSI gøre brug af 
mange forskellige finansielle produkter, 
bl.a. kapitalindskud, lån og garantier. 
Formålet med at tilbyde forskellige 
produkter er at sætte EFSI i stand til at 
tilpasse sig markedets behov og samtidig 
tilskynde til private investeringer i 
projekterne. EFSI skal ikke træde i stedet 
for privat markedsfinansiering, men 
derimod virke som en katalysator for privat 
finansiering ved at afhjælpe markedssvigt 
for derved at sikre den mest effektive og 
strategiske brug af de offentlige midler. 
Kravet om overholdelse af 
statsstøttereglerne vil bidrage til en sådan 
effektiv og strategisk udnyttelse.

(14) EFSI bør målrette sin finansiering 
mod projekter med et stort potentiale for at 
skabe social, miljømæssig og økonomisk
merværdi. EFSI bør især være rettet mod 
projekter, der vil støtte opnåelsen af EU's 
klima- og energimål og fremme
etableringen af hæderlige og lokale job,
øget miljømæssig bæredygtighed, 
økonomisk modstandsdygtighed og
langsigtet konkurrenceevne. For bedst at 
tilgodese de enkelte projekters individuelle 
behov bør EFSI gøre brug af mange 
forskellige finansielle produkter, bl.a. 
kapitalindskud, lån og garantier. Formålet 
med at tilbyde forskellige produkter er at 
sætte EFSI i stand til at tilpasse sig 
markedets behov og samtidig tilskynde til 
private investeringer i projekterne. EFSI 
skal ikke træde i stedet for privat 
markedsfinansiering, men derimod virke 
som en katalysator for privat finansiering 
ved at afhjælpe markedssvigt for derved at 
sikre den mest effektive og strategiske brug 
af de offentlige midler. Kravet om 
overholdelse af statsstøttereglerne vil 
bidrage til en sådan effektiv og strategisk 
udnyttelse.

Or. en
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Ændringsforslag 119
Martina Werner, Bernd Lange

Forslag til forordning
Betragtning 14

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(14) EFSI bør målrette sin finansiering 
mod projekter med et stort potentiale for at 
skabe økonomisk og samfundsmæssig
værdi. EFSI bør især være rettet mod 
projekter, der vil fremme jobskabelse, 
langsigtet vækst og konkurrenceevne. For 
bedst at tilgodese de enkelte projekters 
individuelle behov bør EFSI gøre brug af 
mange forskellige finansielle produkter, 
bl.a. kapitalindskud, lån og garantier. 
Formålet med at tilbyde forskellige 
produkter er at sætte EFSI i stand til at 
tilpasse sig markedets behov og samtidig 
tilskynde til private investeringer i 
projekterne. EFSI skal ikke træde i stedet 
for privat markedsfinansiering, men 
derimod virke som en katalysator for privat 
finansiering ved at afhjælpe markedssvigt 
for derved at sikre den mest effektive og 
strategiske brug af de offentlige midler. 
Kravet om overholdelse af 
statsstøttereglerne vil bidrage til en sådan 
effektiv og strategisk udnyttelse.

(14) EFSI bør målrette sin finansiering 
mod projekter med et stort potentiale for at 
skabe økonomisk og samfundsmæssig, 
bæredygtig merværdi. EFSI bør især være 
rettet mod projekter, der vil fremme
bæredygtig, lokal jobskabelse, og fremme 
bæredygtig, langsigtet vækst og 
konkurrenceevne og bidrage til at nå EU's 
klima- og energimål. Ved udvælgelsen af 
projekter kan man trække på erfaringer 
fra gennemførelsen af vellykkede 
projekter og initiativer som f.eks. 
energieffektivitetsprojekterne ELENA
(European Local Energy Assistance) og 
EEIF (European Energy Efficiency 
Fund) eller fra det offentlig-private 
partnerskab "Factories of the Future" 
inden for digitaliseringen af den 
forarbejdende industri. For bedst at 
tilgodese de enkelte projekters individuelle 
behov bør EFSI gøre brug af mange 
forskellige finansielle produkter, bl.a. 
kapitalindskud, lån og garantier. Formålet 
med at tilbyde forskellige produkter er at 
sætte EFSI i stand til at tilpasse sig 
markedets behov og samtidig tilskynde til 
private investeringer i projekterne. EFSI 
skal ikke træde i stedet for privat 
markedsfinansiering, men derimod virke 
som en katalysator for privat finansiering 
ved at afhjælpe markedssvigt for derved at 
sikre den mest effektive og strategiske brug 
af de offentlige midler. Kravet om 
overholdelse af statsstøttereglerne vil 
bidrage til en sådan effektiv og strategisk 
udnyttelse.

Or. de
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Ændringsforslag 120
Michał Boni, Lambert van Nistelrooij, Carlos Zorrinho, Pilar del Castillo Vera, Markus 
Pieper

Forslag til forordning
Betragtning 14

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(14) EFSI bør målrette sin finansiering 
mod projekter med et stort potentiale for at 
skabe økonomisk og samfundsmæssig 
værdi. EFSI bør især være rettet mod 
projekter, der vil fremme jobskabelse, 
langsigtet vækst og konkurrenceevne. For 
bedst at tilgodese de enkelte projekters 
individuelle behov bør EFSI gøre brug af 
mange forskellige finansielle produkter, 
bl.a. kapitalindskud, lån og garantier. 
Formålet med at tilbyde forskellige 
produkter er at sætte EFSI i stand til at 
tilpasse sig markedets behov og samtidig 
tilskynde til private investeringer i 
projekterne. EFSI skal ikke træde i stedet 
for privat markedsfinansiering, men 
derimod virke som en katalysator for privat 
finansiering ved at afhjælpe markedssvigt 
for derved at sikre den mest effektive og 
strategiske brug af de offentlige midler. 
Kravet om overholdelse af 
statsstøttereglerne vil bidrage til en sådan 
effektiv og strategisk udnyttelse.

(14) EFSI bør målrette sin finansiering 
mod projekter med et stort potentiale for at 
skabe økonomisk og samfundsmæssig 
værdi. EFSI bør især være rettet mod 
projekter, der vil fremme jobskabelse, 
langsigtet vækst og konkurrenceevne. For 
bedst at tilgodese de enkelte projekters 
individuelle behov bør EFSI gøre brug af 
mange forskellige finansielle produkter, 
bl.a. kapitalindskud, lån og garantier samt 
mål vedrørende den digitale udvikling i 
Europa. Formålet med at tilbyde 
forskellige produkter er at sætte EFSI i 
stand til at tilpasse sig markedets behov og 
samtidig tilskynde til private investeringer i 
projekterne. EFSI skal ikke træde i stedet 
for privat markedsfinansiering, men 
derimod virke som en katalysator for privat 
finansiering ved at afhjælpe markedssvigt 
for derved at sikre den mest effektive og 
strategiske brug af de offentlige midler. 
Kravet om overholdelse af 
statsstøttereglerne vil bidrage til en sådan 
effektiv og strategisk udnyttelse.

Or. en

Ændringsforslag 121
Gunnar Hökmark

Forslag til forordning
Betragtning 14

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(14) EFSI bør målrette sin finansiering 
mod projekter med et stort potentiale for at 

(14) EFSI bør målrette sin finansiering 
mod projekter med et stort potentiale for at 
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skabe økonomisk og samfundsmæssig 
værdi. EFSI bør især være rettet mod 
projekter, der vil fremme jobskabelse, 
langsigtet vækst og konkurrenceevne. For 
bedst at tilgodese de enkelte projekters 
individuelle behov bør EFSI gøre brug af 
mange forskellige finansielle produkter, 
bl.a. kapitalindskud, lån og garantier. 
Formålet med at tilbyde forskellige 
produkter er at sætte EFSI i stand til at 
tilpasse sig markedets behov og samtidig 
tilskynde til private investeringer i 
projekterne. EFSI skal ikke træde i stedet 
for privat markedsfinansiering, men 
derimod virke som en katalysator for privat 
finansiering ved at afhjælpe markedssvigt 
for derved at sikre den mest effektive og 
strategiske brug af de offentlige midler. 
Kravet om overholdelse af 
statsstøttereglerne vil bidrage til en sådan 
effektiv og strategisk udnyttelse.

skabe økonomisk og samfundsmæssig 
værdi og stor sandsynlighed for et 
investeringsafkast for at sikre 
bæredygtighed og sikre, at EU's 
finansiering anvendes til garantier og 
ikke til at dække tab. EFSI bør især være 
rettet mod projekter, der vil fremme 
jobskabelse, langsigtet vækst og 
konkurrenceevne. For bedst at tilgodese de 
enkelte projekters individuelle behov bør 
EFSI gøre brug af mange forskellige 
finansielle produkter, bl.a. kapitalindskud, 
lån og garantier. Formålet med at tilbyde 
forskellige produkter er at sætte EFSI i 
stand til at tilpasse sig markedets behov og 
samtidig tilskynde til private investeringer i 
projekterne. EFSI skal ikke træde i stedet 
for privat markedsfinansiering, men 
derimod virke som en katalysator for privat 
finansiering ved at afhjælpe markedssvigt 
for derved at sikre den mest effektive og 
strategiske brug af de offentlige midler. 
Kravet om overholdelse af 
statsstøttereglerne vil bidrage til en sådan 
effektiv og strategisk udnyttelse.

Or. en

Ændringsforslag 122
Patrizia Toia

Forslag til forordning
Betragtning 14

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(14) EFSI bør målrette sin finansiering 
mod projekter med et stort potentiale for at 
skabe økonomisk og samfundsmæssig
værdi. EFSI bør især være rettet mod 
projekter, der vil fremme jobskabelse, 
langsigtet vækst og konkurrenceevne. For 
bedst at tilgodese de enkelte projekters 
individuelle behov bør EFSI gøre brug af 
mange forskellige finansielle produkter, 
bl.a. kapitalindskud, lån og garantier. 

(14) EFSI bør målrette sin finansiering 
mod projekter med et stort potentiale for at 
skabe økonomisk og samfundsmæssig
medværdi. EFSI bør især være rettet mod 
projekter, der vil fremme jobskabelse, 
langsigtet vækst og konkurrenceevne og 
innovation, navnlig inden for det indre 
digitale marked og digital offentlig 
administration. For bedst at tilgodese de 
enkelte projekters individuelle behov bør 
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Formålet med at tilbyde forskellige 
produkter er at sætte EFSI i stand til at 
tilpasse sig markedets behov og samtidig 
tilskynde til private investeringer i 
projekterne. EFSI skal ikke træde i stedet 
for privat markedsfinansiering, men 
derimod virke som en katalysator for privat 
finansiering ved at afhjælpe markedssvigt 
for derved at sikre den mest effektive og 
strategiske brug af de offentlige midler. 
Kravet om overholdelse af 
statsstøttereglerne vil bidrage til en sådan 
effektiv og strategisk udnyttelse.

EFSI gøre brug af mange forskellige 
finansielle produkter, bl.a. kapitalindskud, 
lån og garantier. Formålet med at tilbyde 
forskellige produkter er at sætte EFSI i 
stand til at tilpasse sig markedets behov og 
samtidig tilskynde til private investeringer i 
projekterne. EFSI skal ikke træde i stedet 
for privat markedsfinansiering, men 
derimod virke som en katalysator for privat 
finansiering ved at afhjælpe markedssvigt 
for derved at sikre den mest effektive og 
strategiske brug af de offentlige midler. 
Kravet om overholdelse af 
statsstøttereglerne vil bidrage til en sådan 
effektiv og strategisk udnyttelse.

Or. en

Ændringsforslag 123
Christian Ehler

Forslag til forordning
Betragtning 14

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(14) EFSI bør målrette sin finansiering 
mod projekter med et stort potentiale for at 
skabe økonomisk og samfundsmæssig 
værdi. EFSI bør især være rettet mod 
projekter, der vil fremme jobskabelse,
langsigtet vækst og konkurrenceevne. For 
bedst at tilgodese de enkelte projekters 
individuelle behov bør EFSI gøre brug af 
mange forskellige finansielle produkter, 
bl.a. kapitalindskud, lån og garantier. 
Formålet med at tilbyde forskellige 
produkter er at sætte EFSI i stand til at 
tilpasse sig markedets behov og samtidig 
tilskynde til private investeringer i 
projekterne. EFSI skal ikke træde i stedet 
for privat markedsfinansiering, men 
derimod virke som en katalysator for privat 
finansiering ved at afhjælpe markedssvigt 
for derved at sikre den mest effektive og 
strategiske brug af de offentlige midler. 

(14) EFSI bør målrette sin finansiering 
mod projekter med et stort potentiale for at 
skabe økonomisk og samfundsmæssig 
værdi. EFSI bør især være rettet mod 
projekter, der vil skabe bæredygtige job og
fremme kort- og langsigtet vækst og vækst 
på mellemlang sigt samt konkurrenceevne, 
herunder gennem innovation og udvikling 
og udbredelse af teknologi. For bedst at 
tilgodese de enkelte projekters individuelle 
behov bør EFSI gøre brug af mange 
forskellige finansielle produkter, bl.a. 
kapitalindskud, kvasiegenkapital, lån og 
garantier. Formålet med at tilbyde 
forskellige produkter er at sætte EFSI i 
stand til at tilpasse sig markedets behov og 
samtidig tilskynde til private investeringer i 
projekterne. EFSI skal ikke træde i stedet 
for eller trænge privat markedsfinansiering
eller produkter fra regionale og nationale 
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Kravet om overholdelse af 
statsstøttereglerne vil bidrage til en sådan 
effektiv og strategisk udnyttelse.

erhvervsfremmende banker ud, men 
derimod virke som en katalysator for privat 
finansiering ved at afhjælpe markedssvigt 
for derved at sikre den mest effektive og 
strategiske brug af de offentlige midler. 
Kravet om overholdelse af 
statsstøttereglerne vil bidrage til en sådan 
effektiv og strategisk udnyttelse.

Or. en

Begrundelse

Merværdi og additionalitet er vigtige kriterier for EFSI's funktion. Medmindre disse sikres, vil 
fonden ende med at fortrænge meningsfulde finansielle støtteforanstaltninger på regionalt 
eller nationalt plan og blot være staffage i Bruxelles. Dette skal for enhver pris undgås.

Ændringsforslag 124
Edouard Martin

Forslag til forordning
Betragtning 14

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(14) EFSI bør målrette sin finansiering 
mod projekter med et stort potentiale for at 
skabe økonomisk og samfundsmæssig 
værdi. EFSI bør især være rettet mod 
projekter, der vil fremme jobskabelse, 
langsigtet vækst og konkurrenceevne. For 
bedst at tilgodese de enkelte projekters 
individuelle behov bør EFSI gøre brug af 
mange forskellige finansielle produkter, 
bl.a. kapitalindskud, lån og garantier. 
Formålet med at tilbyde forskellige 
produkter er at sætte EFSI i stand til at 
tilpasse sig markedets behov og samtidig 
tilskynde til private investeringer i 
projekterne. EFSI skal ikke træde i stedet 
for privat markedsfinansiering, men 
derimod virke som en katalysator for privat 
finansiering ved at afhjælpe markedssvigt 
for derved at sikre den mest effektive og 
strategiske brug af de offentlige midler. 

(14) EFSI bør målrette sin finansiering 
mod projekter med et stort potentiale for at 
skabe økonomisk og samfundsmæssig 
værdi. Da EFSI's katalysator er baseret 
på offentlige midler, er det 
sammenhængende og nødvendigt, at de 
projekter, der modtager støtte, ikke blot er 
til gavn for de direkte ansøgere, men også 
for samfundet (i form af f.eks. 
beskæftigelse, miljøbeskyttelse eller fysisk 
planlægning). EFSI bør især være rettet 
mod projekter, der vil fremme jobskabelse, 
langsigtet vækst og konkurrenceevne. For 
bedst at tilgodese de enkelte projekters 
individuelle behov bør EFSI gøre brug af 
mange forskellige finansielle produkter, 
bl.a. kapitalindskud, lån og garantier. 
Formålet med at tilbyde forskellige 
produkter er at sætte EFSI i stand til at 
tilpasse sig markedets behov og samtidig 
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Kravet om overholdelse af 
statsstøttereglerne vil bidrage til en sådan 
effektiv og strategisk udnyttelse.

tilskynde til private investeringer i 
projekterne. EFSI skal ikke træde i stedet 
for privat markedsfinansiering, men 
derimod virke som en katalysator for privat 
finansiering ved at afhjælpe markedssvigt 
for derved at sikre den mest effektive og 
strategiske brug af de offentlige midler. 
Kravet om overholdelse af 
statsstøttereglerne vil bidrage til en sådan 
effektiv og strategisk udnyttelse.

Or. fr

Ændringsforslag 125
David Borrelli, Dario Tamburrano

Forslag til forordning
Betragtning 14

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(14) EFSI bør målrette sin finansiering 
mod projekter med et stort potentiale for at 
skabe økonomisk og samfundsmæssig 
værdi. EFSI bør især være rettet mod 
projekter, der vil fremme jobskabelse, 
langsigtet vækst og konkurrenceevne. For 
bedst at tilgodese de enkelte projekters 
individuelle behov bør EFSI gøre brug af 
mange forskellige finansielle produkter, 
bl.a. kapitalindskud, lån og garantier. 
Formålet med at tilbyde forskellige 
produkter er at sætte EFSI i stand til at 
tilpasse sig markedets behov og samtidig 
tilskynde til private investeringer i 
projekterne. EFSI skal ikke træde i stedet 
for privat markedsfinansiering, men 
derimod virke som en katalysator for privat 
finansiering ved at afhjælpe markedssvigt 
for derved at sikre den mest effektive og 
strategiske brug af de offentlige midler. 
Kravet om overholdelse af
statsstøttereglerne vil bidrage til en sådan 
effektiv og strategisk udnyttelse.

(14) EFSI bør målrette sin finansiering 
mod projekter med et stort potentiale for at 
skabe økonomisk og samfundsmæssig 
værdi. EFSI bør især være rettet mod 
projekter, der vil fremme jobskabelse og 
konkurrenceevne og bidrage til at øge 
Unionens robusthed med henblik på at 
fremskynde overgangen til en 
kulstoffattig, cirkulær og delt økonomi. 
For bedst at tilgodese de enkelte projekters 
individuelle behov bør EFSI gøre brug af 
mange forskellige finansielle produkter, 
bl.a. kapitalindskud, lån og garantier. 
Formålet med at tilbyde forskellige 
produkter er at sætte EFSI i stand til at 
tilpasse sig markedets behov og samtidig 
tilskynde til private investeringer i 
projekterne. EFSI skal ikke træde i stedet 
for privat markedsfinansiering, men 
derimod virke som en katalysator for privat 
finansiering ved at afhjælpe markedssvigt 
for derved at sikre den mest effektive og 
strategiske brug af de offentlige midler. 
Kravet om overholdelse af de europæiske 
retningslinjer for statsstøtte i forbindelse 
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med energi og miljø vil bidrage til en 
sådan effektiv og strategisk udnyttelse.

Or. it

Ændringsforslag 126
Renato Soru, Patrizia Toia, Simona Bonafè, Flavio Zanonato

Forslag til forordning
Betragtning 14

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(14) EFSI bør målrette sin finansiering 
mod projekter med et stort potentiale for at 
skabe økonomisk og samfundsmæssig
værdi. EFSI bør især være rettet mod 
projekter, der vil fremme jobskabelse, 
langsigtet vækst og konkurrenceevne. For 
bedst at tilgodese de enkelte projekters 
individuelle behov bør EFSI gøre brug af 
mange forskellige finansielle produkter, 
bl.a. kapitalindskud, lån og garantier. 
Formålet med at tilbyde forskellige 
produkter er at sætte EFSI i stand til at 
tilpasse sig markedets behov og samtidig 
tilskynde til private investeringer i 
projekterne. EFSI skal ikke træde i stedet 
for privat markedsfinansiering, men 
derimod virke som en katalysator for privat 
finansiering ved at afhjælpe markedssvigt 
for derved at sikre den mest effektive og 
strategiske brug af de offentlige midler. 
Kravet om overholdelse af 
statsstøttereglerne vil bidrage til en sådan 
effektiv og strategisk udnyttelse.

(14) EFSI bør målrette sin finansiering 
mod projekter med et stort potentiale for at 
skabe økonomisk, bæredygtig og 
samfundsmæssig merværdi. EFSI bør især 
være rettet mod projekter, der vil fremme
bæredygtig beskæftigelse af høj kvalitet, 
langsigtet bæredygtig vækst og 
konkurrenceevne, hvilket vil bidrage til at 
nå EU's klima- og energimål samt målene 
for den digitale dagsorden. For bedst at 
tilgodese de enkelte projekters individuelle 
behov bør EFSI gøre brug af mange 
forskellige finansielle produkter, bl.a. 
kapitalindskud, lån og garantier. Formålet 
med at tilbyde forskellige produkter er at 
sætte EFSI i stand til at tilpasse sig 
markedets behov og samtidig tilskynde til 
private investeringer i projekterne. EFSI 
skal ikke træde i stedet for privat 
markedsfinansiering, men derimod virke 
som en katalysator for privat finansiering 
ved at afhjælpe markedssvigt og fokusere 
på projekter med højere risikokoefficient 
end de projekter, der normalt finansieres 
af EIB, for derved at sikre den mest 
effektive og strategiske brug af de 
offentlige midler. Kravet om overholdelse 
af statsstøttereglerne vil bidrage til en 
sådan effektiv og strategisk udnyttelse.

Or. en



AM\1053517DA.doc 57/169 PE551.907v01-00

DA

Ændringsforslag 127
Paloma López Bermejo, Marisa Matias, Neoklis Sylikiotis, Miloslav Ransdorf, João 
Ferreira

Forslag til forordning
Betragtning 14

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(14) EFSI bør målrette sin finansiering 
mod projekter med et stort potentiale for at 
skabe økonomisk og samfundsmæssig 
værdi. EFSI bør især være rettet mod 
projekter, der vil fremme jobskabelse, 
langsigtet vækst og konkurrenceevne. For 
bedst at tilgodese de enkelte projekters 
individuelle behov bør EFSI gøre brug af 
mange forskellige finansielle produkter, 
bl.a. kapitalindskud, lån og garantier. 
Formålet med at tilbyde forskellige 
produkter er at sætte EFSI i stand til at 
tilpasse sig markedets behov og samtidig 
tilskynde til private investeringer i 
projekterne. EFSI skal ikke træde i stedet 
for privat markedsfinansiering, men 
derimod virke som en katalysator for 
privat finansiering ved at afhjælpe 
markedssvigt for derved at sikre den mest 
effektive og strategiske brug af de 
offentlige midler. Kravet om overholdelse 
af statsstøttereglerne vil bidrage til en 
sådan effektiv og strategisk udnyttelse.

(14) EFSI bør målrette sin finansiering 
mod projekter med et stort potentiale for at 
skabe økonomisk og samfundsmæssig 
værdi. EFSI bør især være rettet mod 
projekter, der vil fremme jobskabelse, 
langsigtet vækst og konkurrenceevne.
EFSI bør ikke træde i stedet for privat 
markedsfinansiering.

Or. en

Ændringsforslag 128
Anne Sander

Forslag til forordning
Betragtning 14

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(14) EFSI bør målrette sin finansiering 
mod projekter med et stort potentiale for at 
skabe økonomisk og samfundsmæssig 

(14) EFSI bør målrette sin finansiering 
mod projekter med et stort potentiale for at 
skabe økonomisk, territorial og 
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værdi. EFSI bør især være rettet mod 
projekter, der vil fremme jobskabelse, 
langsigtet vækst og konkurrenceevne. For 
bedst at tilgodese de enkelte projekters 
individuelle behov bør EFSI gøre brug af 
mange forskellige finansielle produkter, 
bl.a. kapitalindskud, lån og garantier. 
Formålet med at tilbyde forskellige 
produkter er at sætte EFSI i stand til at 
tilpasse sig markedets behov og samtidig 
tilskynde til private investeringer i 
projekterne. EFSI skal ikke træde i stedet 
for privat markedsfinansiering, men 
derimod virke som en katalysator for privat 
finansiering ved at afhjælpe markedssvigt 
for derved at sikre den mest effektive og 
strategiske brug af de offentlige midler. 
Kravet om overholdelse af 
statsstøttereglerne vil bidrage til en sådan 
effektiv og strategisk udnyttelse.

samfundsmæssig værdi. EFSI bør især 
være rettet mod projekter, der vil fremme 
jobskabelse, langsigtet vækst og 
konkurrenceevne. For bedst at tilgodese de 
enkelte projekters individuelle behov bør 
EFSI gøre brug af mange forskellige 
finansielle produkter, bl.a. kapitalindskud, 
lån og garantier. Formålet med at tilbyde 
forskellige produkter er at sætte EFSI i 
stand til at tilpasse sig markedets behov og 
samtidig tilskynde til private investeringer i 
projekterne. EFSI skal ikke træde i stedet 
for privat markedsfinansiering, men 
derimod virke som en katalysator for privat 
finansiering ved at afhjælpe markedssvigt 
for derved at sikre den mest effektive og 
strategiske brug af de offentlige midler. 
Kravet om overholdelse af 
statsstøttereglerne vil bidrage til en sådan 
effektiv og strategisk udnyttelse.

Or. fr

Ændringsforslag 129
Soledad Cabezón Ruiz, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, José Blanco López, 
Theresa Griffin

Forslag til forordning
Betragtning 14 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(14a) Ved udvælgelsen af de projekter, der 
er støtteberettigede under EFSI, bør 
opmærksomheden navnlig rettes mod 
energieffektivitet, og når der træffes 
afgørelse om projekter til 
energiproduktion eller energitransport, 
bør det overvejes, om målene for 
forsyningssikkerhed ikke i stedet kan nås 
på en mere bæredygtig og 
omkostningseffektiv måde ved at reducere 
efterspørgslen efter energi eller gennem 
efterspørgselsrespons for at sikre, at 
energieffektivitetsprojekter konkurrerer 
på lige fod, herunder lige vilkår med 
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hensyn til cost-benefit-analyser, i forhold 
til projekter, som er rettet mod øget 
energiforsyning eller udvikling af nye 
infrastrukturer.

Or. en

Begrundelse

I meddelelsen af 25.februar 2015 om energiunionen (COM(2015)0080) "En rammestrategi 
for en modstandsdygtig energiunion med en fremadskuende klimapolitik" understreges det, at 
det er "nødvendigt at se på energieffektivitet med nye øjne og behandle det som en 
selvstændig energikilde, fordi den repræsenterer værdien af den sparede energi. 
Kommissionens vil som en del af revideringen af markedsudformningen sikre, at 
energieffektivitet og styring af efterspørgslen kan konkurrere på lige vilkår med 
produktionskapacitet."

Ændringsforslag 130
Martina Werner, Theresa Griffin, Jeppe Kofod, Jude Kirton-Darling, Clare Moody

Forslag til forordning
Betragtning 14 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(14a) Ved udvælgelsen af de projekter, der 
er støtteberettigede under EFSI, bør 
opmærksomheden navnlig rettes mod 
energieffektivitet, og når der træffes 
afgørelse om projekter til 
energiproduktion eller energitransport, 
bør det overvejes, om målene for 
forsyningssikkerhed ikke i stedet kan nås 
på en mere bæredygtig og 
omkostningseffektiv måde ved at reducere 
efterspørgslen efter energi eller øge 
energieffektiviteten for at sikre, at 
energieffektivitetsprojekter konkurrerer 
på lige fod med projekter, som er rettet 
mod øget energiforsyning eller udvikling 
af nye infrastrukturer.

Or. en
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Ændringsforslag 131
Sorin Moisă

Forslag til forordning
Betragtning 14 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(14a) EFSI bør støtte en afbalanceret 
fordeling af projekter i hele Unionen og 
undgå overdreven koncentration i en 
enkelt sektor eller et enkelt geografisk 
område.

Or. ro

Ændringsforslag 132
Bendt Bendtsen, Seán Kelly

Forslag til forordning
Betragtning 14 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(14a) Ved udvælgelsen af de projekter, der 
er støtteberettigede under EFSI, skal 
projekter vedrørende energieffektivitet og 
efterspørgselsreaktion behandles på lige 
fod med energiforsyningsprojekter med 
hensyn til cost-benefit-analyser.

Or. en

Begrundelse

Det understreges i Kommissionens meddelelse "En rammestrategi for en modstandsdygtig 
energiunion med en fremadskuende klimapolitik", at energieffektivitet bør behandles som en 
selvstændig energikilde. Kommissionen vil som en del af revideringen af 
markedsudformningen sikre, at energieffektivitet og styring af efterspørgslen kan konkurrere 
på lige vilkår med produktionskapacitet.

Ændringsforslag 133
Renato Soru, Patrizia Toia, Simona Bonafè, Flavio Zanonato
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Forslag til forordning
Betragtning 14 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(14a) Ved udvælgelsen af de projekter, der 
er støtteberettigede under EFSI, bør 
opmærksomheden navnlig rettes mod 
energieffektivitet og digitale løsninger, og 
når der træffes afgørelse om projekter, 
bør det overvejes, om målene for 
forsyningssikkerhed ikke i stedet kan nås 
på en mere bæredygtig og 
omkostningseffektiv måde ved at anvende 
nye digitale teknologier og ikt for at sikre, 
at projekter konkurrerer på lige fod med 
projekter, som er rettet mod øget 
energiforsyning eller udvikling af nye 
infrastrukturer.

Or. en

Ændringsforslag 134
Aldo Patriciello

Forslag til forordning
Betragtning 15

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(15) EFSI bør supplere de allerede 
eksisterende instrumenter og derfor især 
støtte projekter med en højere 
risiko/afkastprofil end de eksisterende 
EIB- og Unionsinstrumenter. EFSI bør 
finansiere projekter i hele EU, også i de 
lande, der blev hårdest ramt af 
finanskrisen. EFSI bør kun træde til, når 
der ikke er adgang til finansiering fra andre 
kilder på rimelige vilkår.

(15) EFSI bør supplere de allerede 
eksisterende instrumenter og derfor især 
støtte projekter i hele EU, også i de lande, 
der blev hårdest ramt af finanskrisen. EFSI 
bør kun træde til, når der ikke er adgang til 
finansiering fra andre kilder på rimelige 
vilkår.

Or. it
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Ændringsforslag 135
Soledad Cabezón Ruiz, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, José Blanco López, 
Carlos Zorrinho

Forslag til forordning
Betragtning 15

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(15) EFSI bør supplere de allerede 
eksisterende instrumenter og derfor især 
støtte projekter med en højere 
risiko/afkastprofil end de eksisterende EIB-
og Unionsinstrumenter. EFSI bør 
finansiere projekter i hele EU, også i de 
lande, der blev hårdest ramt af 
finanskrisen. EFSI bør kun træde til, når 
der ikke er adgang til finansiering fra andre 
kilder på rimelige vilkår.

(15) EFSI bør supplere de allerede 
eksisterende instrumenter og derfor især 
støtte projekter med en højere 
risiko/afkastprofil end de eksisterende EIB-
og Unionsinstrumenter. Der bør accepteres 
en endnu højere risikoprofil i forbindelse 
med forsknings-, udviklings- og 
innovationsprojekter. EFSI bør finansiere 
projekter i hele EU, også i de lande, der 
blev hårdest ramt af finanskrisen. EFSI bør 
kun træde til, når der ikke er adgang til 
finansiering fra andre kilder på rimelige 
vilkår.

Or. en

Begrundelse

Aktiviteter som forskning, teknisk udvikling og innovation er vanskelige at finansiere på et 
marked med fri konkurrence, fordi de adskiller sig fra almindelige investeringer (i form af 
usikkerheden omkring resultaterne, og idet en stor andel af F&U-udgifterne er bundet i 
menneskelig kapital). Med henblik på at afhjælpe investeringsefterslæbet, som kan forhindre 
opfyldelsen af Europa 2020-strategiens FoU-/innovationsmål, bør der derfor accepteres en 
højere risikoprofil for forsknings-, udviklings- og innovationsprojekter.

Ændringsforslag 136
Béla Kovács

Forslag til forordning
Betragtning 15

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(15) EFSI bør supplere de allerede 
eksisterende instrumenter og derfor især 
støtte projekter med en højere 

(15) EFSI bør supplere de allerede 
eksisterende instrumenter og derfor især 
støtte projekter med en højere 
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risiko/afkastprofil end de eksisterende EIB-
og Unionsinstrumenter. EFSI bør 
finansiere projekter i hele EU, også i de 
lande, der blev hårdest ramt af 
finanskrisen. EFSI bør kun træde til, når 
der ikke er adgang til finansiering fra andre 
kilder på rimelige vilkår.

risiko/afkastprofil end de eksisterende EIB-
og Unionsinstrumenter. EFSI bør 
finansiere projekter i hele EU, også i de 
lande, der blev hårdest ramt af 
finanskrisen. EFSI bør træde til, når der 
ikke er adgang til finansiering fra andre 
kilder på rimelige vilkår.

Or. en

Ændringsforslag 137
Patrizia Toia

Forslag til forordning
Betragtning 15

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(15) EFSI bør supplere de allerede 
eksisterende instrumenter og derfor især 
støtte projekter med en højere 
risiko/afkastprofil end de eksisterende EIB-
og Unionsinstrumenter. EFSI bør 
finansiere projekter i hele EU, også i de 
lande, der blev hårdest ramt af 
finanskrisen. EFSI bør kun træde til, når 
der ikke er adgang til finansiering fra andre 
kilder på rimelige vilkår.

(15) EFSI bør supplere og føje sig til de 
allerede eksisterende instrumenter og 
derfor især støtte projekter med en højere 
risiko/afkastprofil end de eksisterende EIB-
og Unionsinstrumenter. EFSI bør 
finansiere projekter i hele EU, navnlig i de 
lande, der blev hårdest ramt af 
finanskrisen. EFSI bør kun træde til, når 
der ikke er adgang til finansiering fra andre 
kilder på rimelige vilkår.

Or. en

Ændringsforslag 138
Krišjānis Kariņš, Jerzy Buzek

Forslag til forordning
Betragtning 15

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(15) EFSI bør supplere de allerede 
eksisterende instrumenter og derfor især 
støtte projekter med en højere 
risiko/afkastprofil end de eksisterende EIB-
og Unionsinstrumenter. EFSI bør 

(15) EFSI bør supplere de allerede 
eksisterende instrumenter og derfor især 
støtte projekter med en højere 
risiko/afkastprofil end de eksisterende EIB-
og Unionsinstrumenter. EFSI bør 
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finansiere projekter i hele EU, også i de 
lande, der blev hårdest ramt af 
finanskrisen. EFSI bør kun træde til, når 
der ikke er adgang til finansiering fra andre 
kilder på rimelige vilkår.

finansiere projekter i hele EU, undgå 
geografisk koncentration og fremme 
investeringer i regioner med mindre 
udviklede kapitalmarkeder, også i de 
lande, der blev hårdest ramt af 
finanskrisen. EFSI bør kun træde til, når 
der ikke er adgang til finansiering fra andre 
kilder på rimelige vilkår.

Or. en

Ændringsforslag 139
Christian Ehler

Forslag til forordning
Betragtning 15

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(15) EFSI bør supplere de allerede 
eksisterende instrumenter og derfor især 
støtte projekter med en højere 
risiko/afkastprofil end de eksisterende EIB-
og Unionsinstrumenter. EFSI bør 
finansiere projekter i hele EU, også i de 
lande, der blev hårdest ramt af 
finanskrisen. EFSI bør kun træde til, når 
der ikke er adgang til finansiering fra andre 
kilder på rimelige vilkår.

(15) EFSI bør supplere de allerede 
eksisterende instrumenter og derfor især 
støtte projekter med en højere 
risiko/afkastprofil end de eksisterende EIB-
og Unionsinstrumenter. EFSI bør 
finansiere projekter i hele EU, også i de 
lande, der blev hårdest ramt af 
finanskrisen. EFSI bør kun træde til, når 
der ikke er adgang til finansiering fra andre 
kilder, herunder private eller offentlige 
banker, regionale eller nationale 
erhvervsfremmende banker eller EIB, på 
rimelige vilkår.

Or. en

Begrundelse

Merværdi og additionalitet er vigtige kriterier for EFSI's funktion. Medmindre disse sikres, vil 
fonden ende med at fortrænge meningsfulde finansielle støtteforanstaltninger på regionalt 
eller nationalt plan og blot være talpynt i Bruxelles. Dette skal for enhver pris undgås.

Ændringsforslag 140
Paloma López Bermejo, Cornelia Ernst, Marisa Matias, Neoklis Sylikiotis, Miloslav 
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Ransdorf

Forslag til forordning
Betragtning 15

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(15) EFSI bør supplere de allerede 
eksisterende instrumenter og derfor især 
støtte projekter med en højere 
risiko/afkastprofil end de eksisterende EIB-
og Unionsinstrumenter. EFSI bør 
finansiere projekter i hele EU, også i de 
lande, der blev hårdest ramt af 
finanskrisen. EFSI bør kun træde til, når 
der ikke er adgang til finansiering fra andre 
kilder på rimelige vilkår.

(15) EFSI bør supplere de allerede 
eksisterende instrumenter og derfor især 
støtte projekter med en højere 
risiko/afkastprofil end de eksisterende EIB-
og Unionsinstrumenter. EFSI bør 
finansiere projekter i hele EU, også i de 
lande, der blev hårdest ramt af 
finanskrisen. EFSI bør kun træde til, når 
der ikke er adgang til finansiering fra andre 
kilder, og når det kan påvises, at 
investeringerne yder et positivt bidrag til 
den sociale og regionale samhørighed 
gennem forbedring af de offentlige 
investeringer og tjenester, skabelse af 
kvalitetsjob og forbedring og udvidelse af 
produktionsgrundlaget i medlemsstaterne, 
navnlig dem, der blev hårdest ramt af 
krisen.

Or. en

Ændringsforslag 141
Simona Bonafè, Renato Soru, Patrizia Toia, Flavio Zanonato

Forslag til forordning
Betragtning 15

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(15) EFSI bør supplere de allerede 
eksisterende instrumenter og derfor især 
støtte projekter med en højere 
risiko/afkastprofil end de eksisterende EIB-
og Unionsinstrumenter. EFSI bør 
finansiere projekter i hele EU, også i de
lande, der blev hårdest ramt af 
finanskrisen. EFSI bør kun træde til, når 
der ikke er adgang til finansiering fra andre 
kilder på rimelige vilkår.

(15) EFSI bør supplere og føje sig til de 
allerede eksisterende instrumenter og 
derfor især støtte og finansiere de mere 
risikable projekter med en højere 
risiko/afkastprofil end de eksisterende EIB-
og Unionsinstrumenter. EFSI bør sigte 
mod at finansiere projekter i hele EU, især
i de områder, hvor investeringerne i 
procent af BNP er faldet markant, under 
hensyntagen til kriterierne om 
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additionalitet og høj risikoprofil i dens 
investeringspolitikker. EFSI bør kun træde 
til, når der ikke er adgang til finansiering 
fra andre kilder.

Or. en

Ændringsforslag 142
Claude Turmes
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Betragtning 15 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(15a) Markedsbaserede incitamenter og 
den additionalitet, som EFSI medfører, 
bør sikre, at EFSI er rettet mod socialt og 
økonomisk levedygtige projekter, såsom 
vedvarende energi og energieffektivitet, 
uden regional forhåndstildeling, navnlig 
med henblik på at dække store 
investeringsbehov. Der bør ydes passende 
teknisk bistand til medlemsstater, hvor de 
finansielle markeder er mindre udviklede, 
for at sikre, at de generelle mål for denne 
forordning kan nås. Samtidig bør EFSI
være i stand til at støtte miljømæssigt 
forsvarlige projekter og være til gavn for 
industrier og teknologier med højt 
vækstpotentiale.

Or. en

Ændringsforslag 143
Béla Kovács

Forslag til forordning
Betragtning 15 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(15a) EFSI bør specifikt definere, hvad 
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der forstås ved "rimelige vilkår" for 
ydelse af finansiel bistand.

Or. en

Ændringsforslag 144
Christian Ehler

Forslag til forordning
Betragtning 15 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(15a) Markedsbaserede incitamenter og 
den additionalitet, som EFSI medfører, 
bør sikre, at EFSI er rettet mod socialt og 
økonomisk levedygtige projekter uden 
sektorbestemt eller regional 
forhåndstildeling, navnlig med henblik på 
at dække store investeringsbehov eller 
afhjælpe markedssvigt. Der bør ydes 
passende teknisk bistand til 
medlemsstater, hvor de finansielle 
markeder er mindre udviklede, for at 
sikre, at de generelle mål for denne 
forordning kan nås.

Or. en

Begrundelse

Selv om der ikke bør fastlægges kriterier for finansieringsberettigelse eller politiske mål med 
henblik på at opnå geografisk balance i forbindelse med EFSI-støttede projekter i Europa, 
bør der ydes teknisk bistand til de regioner og medlemsstater, hvor den 
finansmarkedsmæssige situation er mest alvorlig, for at sikre, at eksisterende 
finansieringsberettigede projektforslag får adgang til EFSI's portefølje.

Ændringsforslag 145
Claude Turmes
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Betragtning 16



PE551.907v01-00 68/169 AM\1053517DA.doc

DA

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,
men som har vanskeligt ved at opnå 
udbredelse på markedet. EFSI skal 
endvidere være målrettet markedsnær 
innovation, som har behov for yderligere 
støtte til at slå bro over dødvandet, og som 
kan indebære en vis risiko, men samtidig 
opfylder de særlige krav til EFSI-
finansiering.

Or. en

Ændringsforslag 146
Christian Ehler

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 er bankgodkendt i henhold til 
vilkårene i EFSI's produktportefølje. Den 
gennemsnitlige projektrisiko under EFSI 
bør være højere end under nogen anden 
investeringsportefølje i EU.

Or. en

Begrundelse

Merværdi og additionalitet er vigtige kriterier for EFSI's funktion. Medmindre disse sikres, vil 
fonden ende med at fortrænge meningsfulde finansielle støtteforanstaltninger på regionalt 
eller nationalt plan og blot være talpynt i Bruxelles. Dette skal for enhver pris undgås. 
Merværdien af EFSI udgøres primært af fondens højere gennemsnitlige risikoportefølje. 
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Ændringsforslag 147
Claude Turmes
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Betragtning 16 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(16a) EFSI bør udstyres med en passende 
ledelses- og forvaltningsstruktur, hvis 
funktion bør stå i et rimeligt forhold til det 
ene formål at sikre hensigtsmæssig 
anvendelse af EU-garantien. Denne 
ledelses- og forvaltningsstruktur bør bestå 
af et styringsråd, en administrerende 
direktør og en investeringskomité. Den 
bør ikke gribe ind i eller påvirke EIB's 
beslutningstagning eller være en 
erstatning for EIB's styrende organer. 
Den administrerende direktør bør være 
ansvarlig for den daglige ledelse af EFSI 
og udføre det forberedende arbejde til 
møderne i investeringskomitéen.

Or. en

Ændringsforslag 148
Béla Kovács

Forslag til forordning
Betragtning 16 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(16a) EFSI bør specifikt definere, hvad 
der forstås ved "rimelige vilkår" for 
ydelse af finansiel bistand, og hvilke 
faktorer der bestemmer risikoen, med 
henblik på at sikre en retfærdig fordeling 
af fondens midler.

Or. en
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Ændringsforslag 149
Christian Ehler

Forslag til forordning
Betragtning 16 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(16a) EFSI bør udstyres med en passende 
ledelses- og forvaltningsstruktur, hvis 
funktion bør stå i et rimeligt forhold til det 
ene formål at sikre hensigtsmæssig 
anvendelse af EU-garantien. Denne 
ledelses- og forvaltningsstruktur bør bestå 
af et styringsråd, en administrerende 
direktør og en investeringskomité. Den 
bør ikke gribe ind i eller påvirke EIB's 
beslutningstagning eller være en 
erstatning for EIB's styrende organer. 
Styringsrådet bør fastsætte de 
investeringsretningslinjer, ifølge hvilke 
investeringskomitéen bør træffe 
beslutning om anvendelsen af EU-
garantien, i overensstemmelse med 
målene i denne forordning. Den 
administrerende direktør bør være 
ansvarlig for den daglige ledelse af EFSI 
og udføre det forberedende arbejde til 
møderne i investeringskomitéen.

Or. en

Begrundelse

Der bør indsættes en betragtning vedrørende den planlagte ledelses- og forvaltningsstruktur.

Ændringsforslag 150
Edouard Martin

Forslag til forordning
Betragtning 16 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(16a) For at undgå dødvægtseffekter, bør 
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der indføres en varslingsmekanisme, der 
udgår fra området for at varsko om 
eventuel misbrug på området. Det 
Europæiske Økonomiske og Sociale 
Udvalg og Regionsudvalget vil i denne 
forbindelse kunne fungere som 
fremragende mæglere, når der skal 
træffes afgørelse om indberetninger fra 
henholdsvis lønmodtagere og 
lokalsamfund.

Or. fr

Ændringsforslag 151
Claude Turmes
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Betragtning 17

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(17) Afgørelserne om brug af EFSI til 
støtte for infrastruktur- og store 
midcapprojekter bør træffes af en 
investeringskomité. Investeringskomitéen 
bør være sammensat af uafhængige 
sagkyndige med indsigt i og erfaring på de 
områder, investeringsprojekterne drejer sig 
om. Investeringskomitéen bør rapportere til 
et Styringsråd for EFSI, som børe føre 
tilsyn med EFSI's opfyldelse af sin 
målsætning. For at sikre en effektiv 
udnyttelse af EIF's erfaringer bør EFSI yde 
finansiering til EIF for at sætte EIF i stand 
til at støtte individuelle projekter, der 
gennemføres af små og mellemstore 
virksomheder og små midcapselskaber.

(17) Afgørelserne om brug af EFSI til 
støtte for infrastruktur- og store 
midcapprojekter bør træffes af en 
investeringskomité. Investeringskomitéen 
bør være sammensat af uafhængige 
sagkyndige med indsigt i og erfaring på de 
områder, investeringsprojekterne drejer sig 
om. Investeringskomitéen bør rapportere til 
et Styringsråd for EFSI og overvåges af en 
civilsamfundsplatform til fremme af 
investeringer, som begge bør føre tilsyn 
med EFSI's opfyldelse af sin målsætning. 
For at sikre en effektiv udnyttelse af EIF's 
erfaringer bør EFSI yde finansiering til EIF 
for at sætte EIF i stand til at støtte 
individuelle projekter, der gennemføres af 
små og mellemstore virksomheder og små 
midcapselskaber.

Or. en
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Ændringsforslag 152
Michał Boni, Lambert van Nistelrooij, Danuta Maria Hübner, Jerzy Buzek, Markus 
Pieper, Seán Kelly

Forslag til forordning
Betragtning 17

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(17) Afgørelserne om brug af EFSI til 
støtte for infrastruktur- og store 
midcapprojekter bør træffes af en 
investeringskomité. Investeringskomitéen 
bør være sammensat af uafhængige 
sagkyndige med indsigt i og erfaring på de 
områder, investeringsprojekterne drejer sig 
om. Investeringskomitéen bør rapportere til 
et Styringsråd for EFSI, som børe føre 
tilsyn med EFSI's opfyldelse af sin 
målsætning. For at sikre en effektiv 
udnyttelse af EIF's erfaringer bør EFSI yde 
finansiering til EIF for at sætte EIF i stand 
til at støtte individuelle projekter, der 
gennemføres af små og mellemstore 
virksomheder og små midcapselskaber.

(17) Afgørelserne om brug af EFSI til 
støtte for infrastruktur- og store 
midcapprojekter bør træffes af en 
investeringskomité. Investeringskomitéen 
bør være sammensat af uafhængige 
sagkyndige med indsigt i og erfaring på de 
områder, investeringsprojekterne drejer sig 
om inden for de sektorområder, der er 
udspecificeret i forordningen, samt de 
geografiske markeder i Unionen. 
Investeringskomitéen bør rapportere til et 
Styringsråd for EFSI, som bør føre tilsyn 
med EFSI's opfyldelse af sin målsætning. 
For at sikre en effektiv udnyttelse af EIF's 
erfaringer bør EFSI yde finansiering til EIF 
for at sætte EIF i stand til at støtte 
individuelle projekter, der gennemføres af 
små og mellemstore virksomheder og små 
midcapselskaber.

Or. en

Ændringsforslag 153
Kaja Kallas

Forslag til forordning
Betragtning 17

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(17) Afgørelserne om brug af EFSI til 
støtte for infrastruktur- og store 
midcapprojekter bør træffes af en 
investeringskomité. Investeringskomitéen 
bør være sammensat af uafhængige 
sagkyndige med indsigt i og erfaring på de 
områder, investeringsprojekterne drejer 

(17) Afgørelserne om brug af EFSI til 
støtte for infrastruktur- og store 
midcapprojekter bør træffes af en 
investeringskomité. Investeringskomitéen 
bør være sammensat af uafhængige 
sagkyndige med indsigt i og erfaring med 
projektstrukturering og 
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sig om. Investeringskomitéen bør 
rapportere til et Styringsråd for EFSI, som 
børe føre tilsyn med EFSI's opfyldelse af 
sin målsætning. For at sikre en effektiv 
udnyttelse af EIF's erfaringer bør EFSI yde 
finansiering til EIF for at sætte EIF i stand 
til at støtte individuelle projekter, der 
gennemføres af små og mellemstore 
virksomheder og små midcapselskaber.

projektfinansiering, investeringsprojekter 
samt sektorer som forskning og udvikling, 
energi, transport og ikt. 
Investeringskomitéen bør rapportere til et 
Styringsråd for EFSI, som bør føre tilsyn 
med EFSI's opfyldelse af sin målsætning. 
For at sikre en effektiv udnyttelse af EIF's 
erfaringer bør EFSI yde finansiering til EIF 
for at sætte EIF i stand til at støtte 
individuelle projekter, der gennemføres af 
små og mellemstore virksomheder og små 
midcapselskaber.

Or. en

Ændringsforslag 154
Paloma López Bermejo, Cornelia Ernst, Marisa Matias, Neoklis Sylikiotis, Miloslav 
Ransdorf

Forslag til forordning
Betragtning 17

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(17) Afgørelserne om brug af EFSI til 
støtte for infrastruktur- og store 
midcapprojekter bør træffes af en 
investeringskomité. Investeringskomitéen 
bør være sammensat af uafhængige
sagkyndige med indsigt i og erfaring på de 
områder, investeringsprojekterne drejer sig 
om. Investeringskomitéen bør rapportere til 
et Styringsråd for EFSI, som børe føre 
tilsyn med EFSI's opfyldelse af sin 
målsætning. For at sikre en effektiv 
udnyttelse af EIF's erfaringer bør EFSI yde 
finansiering til EIF for at sætte EIF i stand 
til at støtte individuelle projekter, der 
gennemføres af små og mellemstore 
virksomheder og små midcapselskaber.

(17) Afgørelserne om brug af EFSI til 
støtte for infrastruktur- og store 
midcapprojekter bør træffes af en 
investeringskomité med passende 
inddragelse af arbejdsmarkedets parter. 
Investeringskomitéen bør være sammensat 
af sagkyndige med indsigt i og erfaring på 
de områder, investeringsprojekterne drejer 
sig om, samt områderne 
beskæftigelsespolitik, industripolitik, 
energi og forskning samt innovation. 
Investeringskomitéen bør rapportere til et 
Styringsråd for EFSI, som bør føre tilsyn 
med EFSI's opfyldelse af sin målsætning
med passende inddragelse af 
arbejdsmarkedets parter. For at sikre en 
effektiv udnyttelse af EIF's erfaringer bør 
EFSI yde finansiering til EIF for at sætte 
EIF i stand til at støtte individuelle 
projekter, der gennemføres af små og 
mellemstore virksomheder og små 
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midcapselskaber.

Or. en

Ændringsforslag 155
David Borrelli, Dario Tamburrano

Forslag til forordning
Betragtning 17

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(17) Afgørelserne om brug af EFSI til 
støtte for infrastruktur- og store 
midcapprojekter bør træffes af en 
investeringskomité. Investeringskomitéen 
bør være sammensat af uafhængige 
sagkyndige med indsigt i og erfaring på de 
områder, investeringsprojekterne drejer sig 
om. Investeringskomitéen bør rapportere til 
et Styringsråd for EFSI, som børe føre 
tilsyn med EFSI's opfyldelse af sin 
målsætning. For at sikre en effektiv 
udnyttelse af EIF's erfaringer bør EFSI yde 
finansiering til EIF for at sætte EIF i stand 
til at støtte individuelle projekter, der 
gennemføres af små og mellemstore 
virksomheder og små midcapselskaber.

(17) Afgørelserne om brug af EFSI til 
støtte for infrastruktur- og store 
midcapprojekter bør træffes af en 
investeringskomité. Investeringskomitéen 
bør være sammensat af uafhængige 
sagkyndige, som har indsigt i og erfaring 
på de områder, investeringsprojekterne 
drejer sig om og i de sektorspecifikke 
områder, der er angivet i forordningen, og 
som bør godkendes af Europa-
Parlamentet efter høringer. 
Investeringskomitéen bør rapportere til et 
Styringsråd for EFSI, som bør føre tilsyn 
med EFSI's opfyldelse af sin målsætning. 
For at sikre en effektiv udnyttelse af EIF's 
erfaringer bør EFSI yde finansiering til EIF 
for at sætte EIF i stand til at støtte 
individuelle projekter, der gennemføres af 
små og mellemstore virksomheder og små 
midcapselskaber.

Or. it

Ændringsforslag 156
Krišjānis Kariņš, Jerzy Buzek, Christian Ehler

Forslag til forordning
Betragtning 17

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(17) Afgørelserne om brug af EFSI til (17) Afgørelserne om brug af EFSI til 
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støtte for infrastruktur- og store 
midcapprojekter bør træffes af en 
investeringskomité. Investeringskomitéen 
bør være sammensat af uafhængige 
sagkyndige med indsigt i og erfaring på de 
områder, investeringsprojekterne drejer sig 
om. Investeringskomitéen bør rapportere til 
et Styringsråd for EFSI, som børe føre 
tilsyn med EFSI's opfyldelse af sin 
målsætning. For at sikre en effektiv 
udnyttelse af EIF's erfaringer bør EFSI yde 
finansiering til EIF for at sætte EIF i stand 
til at støtte individuelle projekter, der 
gennemføres af små og mellemstore 
virksomheder og små midcapselskaber.

støtte for infrastruktur- og store 
midcapprojekter bør træffes af en 
investeringskomité. Investeringskomitéen 
bør være sammensat af uafhængige 
sagkyndige med indsigt i og erfaring på de 
områder, investeringsprojekterne drejer sig 
om. Investeringskomitéen bør rapportere til 
et Styringsråd for EFSI, som bør føre tilsyn 
med EFSI's opfyldelse af sin målsætning. 
For at sikre en effektiv udnyttelse af EIF's 
erfaringer bør EFSI yde finansiering til EIF 
for at sætte EIF i stand til at støtte 
individuelle projekter, der gennemføres af 
små og mellemstore virksomheder og små 
midcapselskaber. Investeringskomitéens 
afgørelser skal holdes fri for utidig 
indblanding for at sikre dens fulde 
uafhængighed, som er helt afgørende for 
at bevare investorernes tillid.

Or. en

Ændringsforslag 157
João Ferreira

Forslag til forordning
Betragtning 17

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(17) Afgørelserne om brug af EFSI til 
støtte for infrastruktur- og store 
midcapprojekter bør træffes af en 
investeringskomité. Investeringskomitéen 
bør være sammensat af uafhængige 
sagkyndige med indsigt i og erfaring på de 
områder, investeringsprojekterne drejer sig 
om. Investeringskomitéen bør rapportere til 
et Styringsråd for EFSI, som børe føre 
tilsyn med EFSI's opfyldelse af sin 
målsætning. For at sikre en effektiv 
udnyttelse af EIF's erfaringer bør EFSI yde 
finansiering til EIF for at sætte EIF i stand 
til at støtte individuelle projekter, der 
gennemføres af små og mellemstore 

(17) Afgørelserne om brug af EFSI til 
støtte for infrastruktur- og store 
midcapprojekter bør træffes af en 
investeringskomité. Investeringskomitéen 
bør være sammensat af uafhængige 
sagkyndige med indsigt i og erfaring på de 
områder, investeringsprojekterne drejer sig 
om, herunder på beskæftigelsesområdet 
og det sociale område samt miljøområdet, 
og omfatte repræsentanter fra 
forskningsverdenen. Investeringskomitéen 
bør rapportere til et Styringsråd for EFSI, 
som bør føre tilsyn med EFSI's opfyldelse 
af sin målsætning. For at sikre en effektiv 
udnyttelse af EIF's erfaringer bør EFSI yde 
finansiering til EIF for at sætte EIF i stand 



PE551.907v01-00 76/169 AM\1053517DA.doc

DA

virksomheder og små midcapselskaber. til at støtte individuelle projekter, der 
gennemføres af små og mellemstore 
virksomheder og små midcapselskaber.

Or. pt

Ændringsforslag 158
Sorin Moisă

Forslag til forordning
Betragtning 17 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(17a) Styringsrådet bør opstille 
gennemsigtige kriterier for udarbejdelsen 
af projektporteføljen og den efterfølgende 
udvælgelse af projekter til finansiering 
med henblik på at sikre en afbalanceret 
fordeling af investeringer i hele Unionen.

Or. ro

Ændringsforslag 159
Kaja Kallas

Forslag til forordning
Betragtning 17 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(17a) Med henblik på at sikre 
gennemsigtighed, ansvarlighed og 
uafhængighed for styringsrådet og 
investeringskomitéen bør der vedtages og 
gennemføres et system til forebyggelse af 
interessekonflikter.

Or. en

Ændringsforslag 160
Krišjānis Kariņš, Jerzy Buzek, Christian Ehler
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Forslag til forordning
Betragtning 17 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(17a) Med henblik på at opfylde målene i 
denne forordning og opnå en bred 
geografisk dækning for projekterne bør 
der ydes teknisk bistand til de 
medlemsstater, hvis kapitalmarkeder er 
mindre udviklede end de øvrige 
medlemsstaters.

Or. en

Ændringsforslag 161
Christian Ehler

Forslag til forordning
Betragtning 18

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(18) For at sætte EFSI i stand til at støtte 
investeringer bør Unionen yde en garanti 
på 16 000 000 000 EUR. Når der stilles 
garanti på porteføljebasis, bør der være et 
loft over garantien, som afhængigt af det 
pågældende instrument (lån, egenkapital 
eller garanti) beregnes i procent af 
porteføljen af udestående forpligtelser. Når 
der til denne garanti lægges 5 000 000 000 
EUR fra EIB ventes EFSI-støtten at kunne 
generere yderligere EIB- og EIF-
investeringer på 60 800 000 000 EUR. 
Denne EFSI-finansiering på 60 800 000 
000 EUR ventes at generere investeringer 
på i alt 315 000 000 000 EUR i Unionen i 
årene fra 2015 til 2017. Garantier knyttet 
til projekter, som er afsluttet uden træk på 
garantien, bør være til rådighed til at støtte 
nye projekter.

(18) For at sætte EFSI i stand til at støtte 
investeringer bør Unionen yde en garanti 
på 16 000 000 000 EUR. Når der stilles 
garanti på porteføljebasis, bør der være et 
loft over garantien, som afhængigt af det 
pågældende instrument (lån, egenkapital 
eller garanti) beregnes i procent af 
porteføljen af udestående forpligtelser. Når 
der til denne garanti lægges 5 000 000 000 
EUR fra EIB ventes EFSI-støtten at kunne 
generere yderligere EIB- og EIF-
investeringer på 60 800 000 000 EUR. 
Denne EFSI-finansiering på
60 800 000 000 EUR ventes at generere 
investeringer på i alt mindst 
315 000 000 000 EUR i Unionen inden for 
en periode på tre år fra denne forordnings 
ikrafttræden. Garantier knyttet til 
projekter, som er afsluttet uden træk på 
garantien, bør være til rådighed til at støtte 
nye projekter inden for garantiens 
gyldighedsperiode.
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Or. en

Begrundelse

Med henblik på at give Europas investeringsklima et øjeblikkeligt løft bør undertegnelsen af 
kontrakter under EFSI ikke forsinkes. Der bør naturligvis kun gives støtte til projekter, som 
reelt er finansieringsberettigede.

Ændringsforslag 162
Paloma López Bermejo, Marisa Matias, Neoklis Sylikiotis, Miloslav Ransdorf

Forslag til forordning
Betragtning 18

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(18) For at sætte EFSI i stand til at støtte 
investeringer bør Unionen yde en garanti 
på 16 000 000 000 EUR. Når der stilles 
garanti på porteføljebasis, bør der være et 
loft over garantien, som afhængigt af det 
pågældende instrument (lån, egenkapital 
eller garanti) beregnes i procent af 
porteføljen af udestående forpligtelser. Når 
der til denne garanti lægges 5 000 000 
000 EUR fra EIB ventes EFSI-støtten at 
kunne generere yderligere EIB- og EIF-
investeringer på 60 800 000 000 EUR. 
Denne EFSI-finansiering på 60 800 000 
000 EUR ventes at generere investeringer 
på i alt 315 000 000 000 EUR i Unionen i 
årene fra 2015 til 2017. Garantier knyttet 
til projekter, som er afsluttet uden træk på 
garantien, bør være til rådighed til at støtte 
nye projekter.

(18) For at sætte EFSI i stand til at støtte 
investeringer bør Unionen yde en garanti 
på 16 000 000 000 EUR. Når der stilles 
garanti på porteføljebasis, bør der være et 
loft over garantien, som afhængigt af det 
pågældende instrument (lån, egenkapital 
eller garanti) beregnes i procent af 
porteføljen af udestående forpligtelser. 
Garantier knyttet til projekter, som er 
afsluttet uden træk på garantien, bør være 
til rådighed til at støtte nye projekter.

Or. en

Ændringsforslag 163
Seán Kelly, Jeppe Kofod, Morten Helveg Petersen, Claude Turmes

Forslag til forordning
Betragtning 18 a (ny)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

(18a) Investeringer i energieffektivitet 
ventes at skabe op mod 2 mio. 
arbejdspladser i 2020 og muligvis endnu 2 
mio. i 2030. Effektivitet er også en af de få 
økonomiske sektorer, hvor der tidligere er 
opnået en løftestangseffekt på over 15. 
Med henblik på at sikre, at EFSI opfylder 
målet om at mobilisere private 
investeringer, skabe arbejdspladser, 
fremme en robust økonomisk udvikling og 
reducere de makroøkonomiske ubalancer, 
er det bydende nødvendigt, at der afsættes 
EUR 5 000 000 000 fra EFSI til en 
dedikeret energieffektivitetsfond.

Or. en

Ændringsforslag 164
Simona Bonafè, Renato Soru, Patrizia Toia, Flavio Zanonato

Forslag til forordning
Betragtning 18 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(18a) Kommissionen fremlagde den 13. 
januar 2015 en meddelelse om, hvordan 
den agter at anvende de eksisterende 
regler i stabilitets- og vækstpagten. 
National medfinansiering af EFSI-
støttede projekter, herunder i 
overgangsperioden, er omfattet af 
fleksibiliteten i stabilitets- og 
vækstpagtens eksisterende regler, som er 
fastsat i Kommissionens meddelelse af 13. 
januar 2015, i overensstemmelse med de 
deri fastsatte betingelser og 
begrænsninger.

Or. en
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Ændringsforslag 165
Christian Ehler

Forslag til forordning
Betragtning 18 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(18a) For at sikre ansvarlighed over for 
de europæiske borgere bør Kommissionen 
fra denne forordnings ikrafttræden 
forelægge Parlamentet og Rådet en 
årsrapport med en uafhængig evaluering 
af anvendelsen af EU-garantien og af 
opfyldelsen af de generelle mål, der er 
fastsat i denne forordning, herunder 
mobiliseringen af privat kapital, samt en 
vurdering af den additionalitet, som EFSI 
medfører, af risikoprofilen for de 
foranstaltninger, som EFSI støtter, af de 
makroøkonomiske virkninger af EFSI, 
herunder dens indvirkning på vækst og 
beskæftigelse, af de tjenester, som EIAH 
leverer, og af opfyldelsen af EFSI's og 
EIAH's mål. Rapporten bør ledsages af et 
forslag til Parlamentet og Rådet om 
ændring af denne forordning, hvis det er 
relevant. EIB aflægger i samarbejde med 
EIF hvert halvår rapport til 
Kommissionen, Europa-Parlamentet og 
Rådet om EIB's og EIF's finansiering, 
investeringstransaktioner og tab i 
forbindelse med EFSI's transaktioner.

Or. en

Begrundelse

Rapportering er afgørende for at sikre gennemsigtighed og en passende kontrol fra lovgivers 
side og dermed en smidig gennemførelse af EFSI.

Ændringsforslag 166
Claude Turmes
for Verts/ALE-Gruppen
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Forslag til forordning
Betragtning 18 b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(18b) Med henblik på at sikre, at EFSI 
opfylder sit mål, er det bydende 
nødvendigt, at et beløb svarende til 
5 000 000 000 EUR fra EFSI afsættes til 
EIB-finansiering til EIF til specifikt at 
blive anvendt til fordel for små og 
mellemstore virksomheder og små 
midcapselskaber samt innovative SMV'er.

Or. en

Ændringsforslag 167
Claude Turmes
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Betragtning 18 c (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(18c) Investeringerne bør have til formål 
at fastholde og udbygge EU's industrielle 
førerposition inden for innovative 
teknologiske erhvervssektorer, som 
fremmer lokal jobskabelse, opretholder 
EU's fremstillingskapacitet og bidrager til 
opfyldelsen af EU's klima- og energimål, 
såsom lederskab inden for teknologier til 
energiproduktion fra vedvarende 
energikilder som offshore-vindkraft. 
Europa er stadig førende på verdensplan 
inden for vind- og solcellesektoren samt 
intelligente net. EFSI bør medvirke til at 
fastholde denne førerposition i den 
kommende fase af den teknologiske 
udvikling i sektoren for vedvarende 
energi.

Or. en
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Ændringsforslag 168
Aldo Patriciello

Forslag til forordning
Betragtning 19

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(19) For at åbne mulighed for en yderligere 
forøgelse af EFSI's midler bør det være 
muligt for tredjeparter, herunder 
medlemsstater, nationale 
erhvervsfremmende banker, offentlige 
institutioner ejet eller kontrolleret af 
medlemsstaterne og private enheder samt, 
såfremt de eksisterende bidragydere giver 
deres samtykke hertil, enheder uden for 
Unionen at deltage i fonden. Tredjeparter 
bør kunne bidrage direkte til EFSI og 
deltage i EFSI's styrende organer.

(19) For at åbne mulighed for en yderligere 
forøgelse af EFSI's midler bør det være 
muligt for tredjeparter, herunder 
medlemsstater, offentlige institutioner ejet 
eller kontrolleret af medlemsstaterne og 
private enheder samt, såfremt de 
eksisterende bidragydere giver deres 
samtykke hertil, enheder uden for Unionen 
at deltage i fonden. Tredjeparter bør kunne 
bidrage direkte til EFSI og deltage i EFSI's 
styrende organer.

Or. it

Ændringsforslag 169
Claude Turmes, Claude Turmes
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Betragtning 19

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(19) For at åbne mulighed for en 
yderligere forøgelse af EFSI's midler bør 
det være muligt for tredjeparter, herunder 
medlemsstater, nationale 
erhvervsfremmende banker, offentlige 
institutioner ejet eller kontrolleret af 
medlemsstaterne og private enheder samt, 
såfremt de eksisterende bidragydere giver 
deres samtykke hertil, enheder uden for 
Unionen at deltage i fonden. Tredjeparter 
bør kunne bidrage direkte til EFSI og 
deltage i EFSI's styrende organer.

(19) For hurtigst muligt at nå målet på 
315 mia. EUR bør nationale 
erhvervsfremmende banker eller institutter 
og investeringsplatforme eller -fonde, med 
støtte fra EFSI-garantien, have en 
fremtrædende rolle med hensyn til at 
udpege levedygtige projekter, udvikle og, 
når det er relevant, bundte projekter og 
tiltrække potentielle investorer. Det bør i 
den forbindelse være muligt at oprette 
makroregionale platforme til fremme af 
grænseoverskridende projekter eller en 
gruppe af projekter i medlemsstaterne i et 
regionalt perspektiv.
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Or. en

Ændringsforslag 170
Nadine Morano

Forslag til forordning
Betragtning 19

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(19) For at åbne mulighed for en yderligere 
forøgelse af EFSI's midler bør det være 
muligt for tredjeparter, herunder 
medlemsstater, nationale 
erhvervsfremmende banker, offentlige 
institutioner ejet eller kontrolleret af 
medlemsstaterne og private enheder samt, 
såfremt de eksisterende bidragydere giver 
deres samtykke hertil, enheder uden for 
Unionen at deltage i fonden. Tredjeparter 
bør kunne bidrage direkte til EFSI og 
deltage i EFSI's styrende organer.

(19) For at åbne mulighed for en yderligere 
forøgelse af EFSI's midler bør det være 
muligt for tredjeparter, herunder 
medlemsstater, nationale 
erhvervsfremmende banker, offentlige 
institutioner ejet eller kontrolleret af 
medlemsstaterne, deres lokale og
regionale myndigheder og private enheder 
samt, såfremt de eksisterende bidragydere 
giver deres samtykke hertil, enheder uden 
for Unionen at deltage i fonden. 
Tredjeparter bør kunne bidrage direkte til 
EFSI og deltage i EFSI's styrende organer.

Or. fr

Ændringsforslag 171
Gunnar Hökmark

Forslag til forordning
Betragtning 19

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(19) For at åbne mulighed for en yderligere 
forøgelse af EFSI's midler bør det være 
muligt for tredjeparter, herunder 
medlemsstater, nationale 
erhvervsfremmende banker, offentlige 
institutioner ejet eller kontrolleret af 
medlemsstaterne og private enheder samt, 
såfremt de eksisterende bidragydere giver 
deres samtykke hertil, enheder uden for 
Unionen at deltage i fonden. Tredjeparter 

(19) For at åbne mulighed for en yderligere 
forøgelse af EFSI's midler bør det være 
muligt for tredjeparter, herunder 
medlemsstater, nationale 
erhvervsfremmende banker, offentlige 
institutioner ejet eller kontrolleret af 
medlemsstaterne og private enheder samt, 
såfremt de eksisterende bidragydere giver 
deres samtykke hertil, enheder uden for 
Unionen at deltage i fonden. Tredjeparter 
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bør kunne bidrage direkte til EFSI og 
deltage i EFSI's styrende organer.

bør kunne bidrage direkte til EFSI og 
deltage i EFSI's styrende organer.
Nationale bidrag til EFSI bør følge de 
regler, der gælder for andre offentlige 
udgifter og investeringer, ligesom de skal 
prioriteres i budgetpolitikken og ikke må 
undergrave reglerne i stabilitetspagten.

Or. en

Ændringsforslag 172
Paloma López Bermejo, Marisa Matias, Neoklis Sylikiotis, Miloslav Ransdorf, João 
Ferreira

Forslag til forordning
Betragtning 19

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(19) For at åbne mulighed for en yderligere 
forøgelse af EFSI's midler bør det være 
muligt for tredjeparter, herunder 
medlemsstater, nationale 
erhvervsfremmende banker, offentlige 
institutioner ejet eller kontrolleret af 
medlemsstaterne og private enheder samt, 
såfremt de eksisterende bidragydere giver 
deres samtykke hertil, enheder uden for 
Unionen at deltage i fonden. Tredjeparter 
bør kunne bidrage direkte til EFSI og 
deltage i EFSI's styrende organer.

(19) For at åbne mulighed for en yderligere 
forøgelse af EFSI's midler bør det være 
muligt for tredjeparter, herunder 
medlemsstater, nationale 
erhvervsfremmende banker, offentlige 
institutioner ejet eller kontrolleret af 
medlemsstaterne, at deltage i fonden. 
Tredjeparter bør kunne bidrage direkte til 
EFSI og deltage i EFSI's styrende organer.

Or. en

Ændringsforslag 173
Carlos Zorrinho, Michał Boni

Forslag til forordning
Betragtning 20

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(20) På projektniveau bør tredjeparter 
kunne indgå i en medfinansiering sammen 

(20) På projektniveau bør tredjeparter 
kunne indgå i en medfinansiering sammen 
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med EFSI af individuelle projekter eller 
investeringsplatforme rettet mod bestemte 
geografiske eller tematiske områder.

med EFSI af individuelle projekter eller 
investeringsplatforme rettet mod bestemte 
geografiske eller tematiske områder. Der 
bør lægges særlig vægt på 
investeringsplatforme, der fokuserer på 
transformative sektorer med høj 
økonomisk og samfundsmæssig merværdi 
og investeringsplatforme, der samler 
mindre, bæredygtige og innovative 
projekter, især drevet af regioner, byer og 
SMV'er. Det kan f.eks. være 
energieffektivitetsprojekter, såsom 
renovering af bygninger, og projekter 
vedrørende intelligente net, såsom 
modernisering af digital infrastruktur og 
nye borgertjenester, der er baseret på 
innovative digitale værktøjer.

Or. en

Ændringsforslag 174
Jeppe Kofod, Martina Werner

Forslag til forordning
Betragtning 20

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(20) På projektniveau bør tredjeparter 
kunne indgå i en medfinansiering sammen 
med EFSI af individuelle projekter eller 
investeringsplatforme rettet mod bestemte 
geografiske eller tematiske områder.

(20) På projektniveau bør tredjeparter 
kunne indgå i en medfinansiering sammen 
med EFSI af individuelle projekter eller 
investeringsplatforme rettet mod bestemte 
geografiske eller tematiske områder. Der 
bør lægges særlig vægt på 
investeringsplatforme, der fokuserer på 
transformative sektorer med høj 
økonomisk og samfundsmæssig merværdi 
og investeringsplatforme, der samler 
mindre, bæredygtige og innovative 
projekter, især drevet af regioner, byer og 
SMV'er. Dette kan f.eks. være 
energieffektivitetsprojekter som 
renovering af bygninger.

Or. en



PE551.907v01-00 86/169 AM\1053517DA.doc

DA

Ændringsforslag 175
Michał Boni, Lambert van Nistelrooij, Carlos Zorrinho, Pilar del Castillo Vera, Jerzy 
Buzek, Markus Pieper

Forslag til forordning
Betragtning 20

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(20) På projektniveau bør tredjeparter 
kunne indgå i en medfinansiering sammen 
med EFSI af individuelle projekter eller 
investeringsplatforme rettet mod bestemte 
geografiske eller tematiske områder.

(20) På projektniveau bør tredjeparter 
kunne indgå i en medfinansiering sammen 
med EFSI af individuelle projekter eller 
investeringsplatforme rettet mod bestemte 
geografiske eller tematiske områder. Der 
skal lægges særlig vægt på 
investeringsplatforme, som fokuserer på 
merværdien af de digitale drivkræfter, der 
findes i alle sektorer af økonomien, med 
henblik på at opfylde målene for det 
digitale indre marked og udvikle digital 
infrastruktur.

Or. en

Ændringsforslag 176
Christian Ehler

Forslag til forordning
Betragtning 20

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(20) På projektniveau bør tredjeparter 
kunne indgå i en medfinansiering sammen 
med EFSI af individuelle projekter eller 
investeringsplatforme rettet mod bestemte 
geografiske eller tematiske områder.

(20) På projektniveau bør tredjeparter 
kunne indgå i en medfinansiering sammen 
med EFSI af individuelle projekter eller via
investeringsplatforme.

Or. en

Begrundelse

Det er nødvendigt yderligere at præcisere, hvad der præcis skal ske på platformsniveau og 
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med hvilket formål.

Ændringsforslag 177
Bendt Bendtsen, Seán Kelly

Forslag til forordning
Betragtning 20

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(20) På projektniveau bør tredjeparter 
kunne indgå i en medfinansiering sammen 
med EFSI af individuelle projekter eller 
investeringsplatforme rettet mod bestemte 
geografiske eller tematiske områder.

(20) På projektniveau bør tredjeparter 
kunne indgå i en medfinansiering sammen 
med EFSI af individuelle projekter eller 
investeringsplatforme rettet mod bestemte 
geografiske eller tematiske områder. Der 
bør lægges særlig vægt på 
investeringsplatforme, der fokuserer på 
transformative sektorer med høj 
økonomisk og samfundsmæssig merværdi 
og investeringsplatforme, der samler 
mindre, bæredygtige og innovative 
projekter, især projekter, der er drevet af 
SMV'er. Dette kan f.eks. være 
energieffektivitetsprojekter som 
renovering af bygninger.

Or. en

Ændringsforslag 178
Patrizia Toia, Simona Bonafè, Renato Soru, Flavio Zanonato

Forslag til forordning
Betragtning 20

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(20) På projektniveau bør tredjeparter 
kunne indgå i en medfinansiering sammen 
med EFSI af individuelle projekter eller 
investeringsplatforme rettet mod bestemte 
geografiske eller tematiske områder.

(20) På projektniveau bør tredjeparter 
kunne indgå i en medfinansiering sammen 
med EFSI af individuelle projekter eller 
investeringsplatforme rettet mod bestemte 
geografiske eller tematiske områder. Der 
bør lægges særlig vægt på dedikerede 
investeringsplatforme, der fokuserer på 
transformative sektorer med høj 
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økonomisk og social merværdi og 
investeringsplatforme, der samler mindre, 
bæredygtige og innovative projekter, især 
drevet af regioner, byer og SMV'er, også i 
den digitale sektor. Dette kan f.eks. være 
projekter vedrørende 
højhastighedsinternetforbindelser, som 
har til formål at mindske den digitale 
kløft.

Or. en

Ændringsforslag 179
Christian Ehler

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 
tiltrække investorer til de 
investeringsområder, EFSI støtter.

(21) EFSI bør supplere og føje sig til 
igangværende regionale, nationale og 
EU-programmer samt traditionelle EIB-
aktiviteter. 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 tiltrække investorer til de 
investeringsområder, EFSI støtter.

Or. en

Begrundelse

Merværdi og additionalitet er vigtige kriterier for EFSI's funktion. Medmindre disse sikres, vil 
fonden ende med at fortrænge meningsfulde finansielle støtteforanstaltninger på regionalt 
eller nationalt plan og blot være talpynt i Bruxelles. Dette skal for enhver pris undgås.
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Ændringsforslag 180
Patrizia Toia, Simona Bonafè, Renato Soru, Flavio Zanonato

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 
tiltrække investorer til de 
investeringsområder, EFSI støtter.

(21) Forudsat at alle relevante kriterier for 
finansieringsberettigelse er opfyldt, bør
tredjeparter kunne indgå i en 
medfinansiering sammen med EFSI af 
individuelle projekter eller 
investeringsplatforme rettet mod 
geografiske eller tematiske områder.
Medlemsstaterne bør 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 
tiltrække investorer til de 
investeringsområder, EFSI støtter.

Or. en

Ændringsforslag 181
Paloma López Bermejo, Marisa Matias, Neoklis Sylikiotis, Miloslav Ransdorf, João 
Ferreira

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 
tiltrække investorer til de 
investeringsområder, EFSI støtter.

(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. Disse projekter bør 
vurderes individuelt med passende 
inddragelse af arbejdsmarkedets parter og 
offentlige myndigheder.
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Or. en

Ændringsforslag 182
Aldo Patriciello

Forslag til forordning
Betragtning 22

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(22) I overensstemmelse med traktaten om 
Den Europæiske Unions funktionsmåde 
skal de infrastruktur- og 
projektinvesteringer, som støttes af EFSI, 
overholde statsstøttereglerne. I den 
forbindelse har Kommissionen bebudet, at 
den med henblik på statsstøttevurderingen 
vil opstille et sæt centrale principper, som 
et projekt vil skulle opfylde for at være 
berettiget til EFSI-finansiering. Hvis et 
projekt opfylder disse kriterier og modtager 
støtte fra EFSI, har Kommissionen 
tilkendegivet, at enhver supplerende 
national støtte vil blive vurderet ved en 
forenklet, fremskyndet statsstøttevurdering, 
hvor det eneste yderligere spørgsmål, som 
Kommissionen vil skulle tage stilling til, 
vil være, om den offentlige støtte er 
proportional (ingen overkompensering). 
Kommissionen har også bebudet, at den
for at sikre en effektiv brug af offentlige 
midler vil udsende yderligere retningslinjer
for anvendelsen af disse overordnede 
principper.

(22) I overensstemmelse med traktaten om 
Den Europæiske Unions funktionsmåde 
skal de infrastruktur- og 
projektinvesteringer, som støttes af EFSI, 
overholde statsstøttereglerne. I den 
forbindelse har Kommissionen bebudet, at 
den med henblik på statsstøttevurderingen 
vil opstille et sæt centrale principper, som 
et projekt vil skulle opfylde for at være 
berettiget til EFSI-finansiering. Hvis et 
projekt opfylder disse kriterier og modtager 
støtte fra EFSI, har Kommissionen 
tilkendegivet, at enhver supplerende 
national støtte vil blive vurderet ved en 
forenklet, fremskyndet statsstøttevurdering, 
hvor det eneste yderligere spørgsmål, som 
Kommissionen vil skulle tage stilling til, 
vil være, om den offentlige støtte er 
proportional (ingen overkompensering).
Kommissionen vil for at sikre en effektiv 
brug af offentlige midler udsende 
yderligere retningslinjer med henblik på at 
sikre, at finansieringen af projekter, som 
finansieres delvist med offentlige tilskud, 
sker under fuld overholdelse af 
sektorspecifikke statsstøtteregler.

Or. en

Ændringsforslag 183
Claude Turmes
for Verts/ALE-Gruppen
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Forslag til forordning
Betragtning 22

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(22) I overensstemmelse med traktaten om 
Den Europæiske Unions funktionsmåde 
skal de infrastruktur- og 
projektinvesteringer, som støttes af EFSI, 
overholde statsstøttereglerne. I den 
forbindelse har Kommissionen bebudet, at 
den med henblik på statsstøttevurderingen 
vil opstille et sæt centrale principper, som 
et projekt vil skulle opfylde for at være 
berettiget til EFSI-finansiering. Hvis et 
projekt opfylder disse kriterier og 
modtager støtte fra EFSI, har 
Kommissionen tilkendegivet, at enhver 
supplerende national støtte vil blive 
vurderet ved en forenklet, fremskyndet 
statsstøttevurdering, hvor det eneste 
yderligere spørgsmål, som Kommissionen 
vil skulle tage stilling til, vil være, om den 
offentlige støtte er proportional (ingen 
overkompensering). Kommissionen har 
også bebudet, at den for at sikre en 
effektiv brug af offentlige midler vil 
udsende yderligere retningslinjer for 
anvendelsen af disse overordnede 
principper.

(22) I overensstemmelse med traktaten om 
Den Europæiske Unions funktionsmåde 
skal de infrastruktur- og 
projektinvesteringer, som støttes af EFSI, 
overholde statsstøttereglerne.

Or. en

Ændringsforslag 184
Christian Ehler

Forslag til forordning
Betragtning 22

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(22) I overensstemmelse med traktaten om 
Den Europæiske Unions funktionsmåde 
skal de infrastruktur- og 
projektinvesteringer, som støttes af EFSI, 
overholde statsstøttereglerne. I den 

(22) I overensstemmelse med traktaten om 
Den Europæiske Unions funktionsmåde 
skal de infrastruktur- og 
projektinvesteringer, som støttes af EFSI, 
overholde statsstøttereglerne. I den 
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forbindelse har Kommissionen bebudet, at 
den med henblik på statsstøttevurderingen 
vil opstille et sæt centrale principper, som 
et projekt vil skulle opfylde for at være 
berettiget til EFSI-finansiering. Hvis et 
projekt opfylder disse kriterier og modtager 
støtte fra EFSI, har Kommissionen 
tilkendegivet, at enhver supplerende 
national støtte vil blive vurderet ved en 
forenklet, fremskyndet statsstøttevurdering, 
hvor det eneste yderligere spørgsmål, som 
Kommissionen vil skulle tage stilling til, 
vil være, om den offentlige støtte er 
proportional (ingen overkompensering). 
Kommissionen har også bebudet, at den for 
at sikre en effektiv brug af offentlige 
midler vil udsende yderligere retningslinjer 
for anvendelsen af disse overordnede 
principper.

forbindelse har Kommissionen bebudet, at 
den med henblik på statsstøttevurderingen 
vil opstille et sæt centrale principper, som 
et projekt vil skulle opfylde for at være 
berettiget til EFSI-finansiering. Hvis et 
projekt opfylder disse kriterier og modtager 
støtte fra EFSI, har Kommissionen 
tilkendegivet, at enhver supplerende 
national støtte vil blive vurderet ved en 
forenklet, fremskyndet statsstøttevurdering, 
hvor det eneste yderligere spørgsmål, som 
Kommissionen vil skulle tage stilling til, 
vil være, om den offentlige støtte er 
proportional (ingen overkompensering). 
Kommissionen har også bebudet, at den for 
at sikre en effektiv brug af offentlige 
midler vil udsende yderligere retningslinjer 
for anvendelsen af disse overordnede 
principper. Kravet om overholdelse af 
statsstøttereglerne bør bidrage til effektiv 
anvendelse af EFSI's midler. 

Or. en

Begrundelse

Anvendelsen af statsstøttereglerne er afgørende for at sikre en hensigtsmæssig brug af EFSI-
støtten. 

Ændringsforslag 185
Kaja Kallas

Forslag til forordning
Betragtning 22

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(22) I overensstemmelse med traktaten om 
Den Europæiske Unions funktionsmåde 
skal de infrastruktur- og 
projektinvesteringer, som støttes af EFSI, 
overholde statsstøttereglerne. I den 
forbindelse har Kommissionen bebudet, at 
den med henblik på statsstøttevurderingen 
vil opstille et sæt centrale principper, som 

(Vedrører ikke den danske tekst)
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et projekt vil skulle opfylde for at være 
berettiget til EFSI-finansiering. Hvis et 
projekt opfylder disse kriterier og 
modtager støtte fra EFSI, har 
Kommissionen tilkendegivet, at enhver 
supplerende national støtte vil blive 
vurderet ved en forenklet, fremskyndet 
statsstøttevurdering, hvor det eneste
yderligere spørgsmål, som Kommissionen 
vil skulle tage stilling til, vil være, om den 
offentlige støtte er proportional (ingen 
overkompensering). Kommissionen har 
også bebudet, at den for at sikre en 
effektiv brug af offentlige midler vil 
udsende yderligere retningslinjer for 
anvendelsen af disse overordnede 
principper.

Or. en

Ændringsforslag 186
David Borrelli, Dario Tamburrano

Forslag til forordning
Betragtning 22

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(22) I overensstemmelse med traktaten om 
Den Europæiske Unions funktionsmåde 
skal de infrastruktur- og 
projektinvesteringer, som støttes af EFSI, 
overholde statsstøttereglerne. I den 
forbindelse har Kommissionen bebudet, at 
den med henblik på statsstøttevurderingen 
vil opstille et sæt centrale principper, som 
et projekt vil skulle opfylde for at være 
berettiget til EFSI-finansiering. Hvis et 
projekt opfylder disse kriterier og modtager 
støtte fra EFSI, har Kommissionen 
tilkendegivet, at enhver supplerende 
national støtte vil blive vurderet ved en 
forenklet, fremskyndet statsstøttevurdering, 
hvor det eneste yderligere spørgsmål, som 
Kommissionen vil skulle tage stilling til, 
vil være, om den offentlige støtte er 

(22) I overensstemmelse med traktaten om 
Den Europæiske Unions funktionsmåde 
skal de infrastruktur- og 
projektinvesteringer, som støttes af EFSI, 
overholde statsstøttereglerne. I den 
forbindelse har Kommissionen bebudet, at 
den med henblik på statsstøttevurderingen 
vil opstille et sæt centrale principper, som 
et projekt vil skulle opfylde for at være 
berettiget til EFSI-finansiering. Hvis et 
projekt opfylder disse kriterier og modtager 
støtte fra EFSI, har Kommissionen 
tilkendegivet, at enhver supplerende 
national støtte vil blive vurderet ved en 
forenklet, fremskyndet statsstøttevurdering, 
hvor det eneste yderligere spørgsmål, som 
Kommissionen vil skulle tage stilling til, 
vil være, om den offentlige støtte er 
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proportional (ingen overkompensering). 
Kommissionen har også bebudet, at den for 
at sikre en effektiv brug af offentlige 
midler vil udsende yderligere retningslinjer 
for anvendelsen af disse overordnede 
principper.

proportional (ingen overkompensering).
Kommissionen har også bebudet, at den for 
at sikre en effektiv brug af offentlige 
midler vil udsende yderligere 
retningslinjer, som skal følge op på dem, 
som Kommissionen allerede har godkendt 
i forbindelse med energi og miljø, for 
anvendelsen af disse overordnede 
principper.

Or. it

Ændringsforslag 187
Flavio Zanonato, Patrizia Toia, Renato Soru, Simona Bonafè

Forslag til forordning
Betragtning 22

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(22) I overensstemmelse med traktaten om 
Den Europæiske Unions funktionsmåde 
skal de infrastruktur- og 
projektinvesteringer, som støttes af EFSI, 
overholde statsstøttereglerne. I den 
forbindelse har Kommissionen bebudet, at 
den med henblik på statsstøttevurderingen 
vil opstille et sæt centrale principper, som 
et projekt vil skulle opfylde for at være 
berettiget til EFSI-finansiering. Hvis et 
projekt opfylder disse kriterier og modtager 
støtte fra EFSI, har Kommissionen 
tilkendegivet, at enhver supplerende 
national støtte vil blive vurderet ved en 
forenklet, fremskyndet statsstøttevurdering, 
hvor det eneste yderligere spørgsmål, som 
Kommissionen vil skulle tage stilling til, 
vil være, om den offentlige støtte er 
proportional (ingen overkompensering). 
Kommissionen har også bebudet, at den for 
at sikre en effektiv brug af offentlige 
midler vil udsende yderligere retningslinjer 
for anvendelsen af disse overordnede 
principper.

(22) I overensstemmelse med traktaten om 
Den Europæiske Unions funktionsmåde 
skal de infrastruktur- og 
projektinvesteringer, som støttes af EFSI, 
overholde statsstøttereglerne. I den 
forbindelse har Kommissionen bebudet, at 
den med henblik på statsstøttevurderingen 
vil opstille et sæt centrale principper, som 
et projekt vil skulle opfylde for at være 
berettiget til EFSI-finansiering. Hvis et 
projekt opfylder disse kriterier og modtager 
støtte fra EFSI, har Kommissionen 
tilkendegivet, at enhver supplerende 
national støtte vil blive vurderet ved en 
forenklet, fremskyndet statsstøttevurdering, 
hvor det eneste yderligere spørgsmål, som 
Kommissionen vil skulle tage stilling til, 
vil være, om den offentlige støtte er 
proportional (ingen overkompensering).
Kommissionen har også bebudet, at den for 
at sikre en effektiv brug af offentlige 
midler vil udsende yderligere retningslinjer 
for anvendelsen af disse overordnede 
principper, idet disse retningslinjer skal 
sikre overholdelse af den gældende 
sektorspecifikke statsstøttelovgivning ved 
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anvendelse af projekter, der indebærer 
delvis anvendelse af offentlig gavebistand.

Or. it

Ændringsforslag 188
Claude Turmes
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Betragtning 23

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(23) På grund af de presserende behov i 
Unionen er det muligt, at EIB og EIF vil 
finansiere yderligere projekter uden for 
rammerne af deres normale profil i løbet 
af 2015, før denne forordning træder i 
kraft.  For at maksimere de positive 
virkninger af foranstaltningerne i denne 
forordning bør sådanne yderligere 
projekter kunne bringes ind under EU-
garantien, hvis de opfylder de materielle 
kriterier i denne forordning.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 189
Renato Soru

Forslag til forordning
Betragtning 23

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(23) På grund af de presserende behov i 
Unionen er det muligt, at EIB og EIF vil 
finansiere yderligere projekter uden for 
rammerne af deres normale profil i løbet 
af 2015, før denne forordning træder i 
kraft.  For at maksimere de positive 
virkninger af foranstaltningerne i denne 
forordning bør sådanne yderligere 

udgår
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projekter kunne bringes ind under EU-
garantien, hvis de opfylder de materielle 
kriterier i denne forordning.

Or. en

Ændringsforslag 190
Christian Ehler

Forslag til forordning
Betragtning 25

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(25) EIB bør regelmæssigt evaluere de af 
EFSI støttede aktiviteter i relation til deres 
relevans, resultater og virkninger og med 
henblik på at indkredse aspekter, der kan 
forbedre de fremtidige aktiviteter. Disse 
evalueringer bør tage sigte på at fremme 
ansvarlighed og bæredygtighedsanalyse.

(25) EIB og Kommissionen bør 
regelmæssigt evaluere de af EFSI støttede 
aktiviteter i relation til deres relevans, 
resultater og virkninger samt deres 
samordning og sammenhæng med andre 
EU-politikker og instrumenter og med
henblik på at indkredse aspekter, der kan 
forbedre de fremtidige aktiviteter. Disse 
evalueringer bør tage sigte på at fremme 
ansvarlighed og bæredygtighedsanalyse.

Or. en

Begrundelse

Evaluering og efterfølgende rapportering er afgørende for at sikre gennemsigtighed og en 
passende kontrol fra lovgivers side og dermed en smidig gennemførelse af EFSI.

Ændringsforslag 191
Claude Turmes
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Betragtning 26

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(26) Sideløbende med 
finansieringsaktiviteterne i EFSI bør der 

(26) Sideløbende med 
finansieringsaktiviteterne i EFSI bør der 
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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.

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 og i fornødent 
omfang formidle kontakt til de decentrale 
enheder, der yder den tekniske bistand.

Or. en

Ændringsforslag 192
András Gyürk

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 og så vidt muligt 
yde teknisk bistand decentralt.

Oprettelsen af EIAH som et centralt 
kontaktpunkt og dets nye tjenester må på 
ingen måde ændre målet for de 
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eksisterende programmer for teknisk 
bistand eller påvirke kvaliteten eller 
kapaciteten af de opgaver, der udføres 
under programmerne.

Or. en

Ændringsforslag 193
Renato Soru, Patrizia Toia, Simona Bonafè, Flavio Zanonato

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, 
projektforberedelse og projektsamling
overalt i Unionen med afsæt i den 
ekspertise, Kommissionen, EIB, de 
nationale erhvervsfremmende banker og de 
europæiske struktur- og investeringsfondes 
forvaltningsmyndigheder ligger inde med
og bedste praksis fra projekter som 
ELENA (den europæiske facilitet for 
bistand på lokalt plan på energiområdet), 
InnovFin (EU-finansiering til 
innovatorer) og EEEF (Den Europæiske 
Energieffektiviseringsfond). Det skal 
fungere som et centralt kontaktpunkt for 
alle spørgsmål i forbindelse med teknisk 
bistand omkring investeringer i Unionen.

Or. en

Ændringsforslag 194
Paloma López Bermejo, Marisa Matias, Neoklis Sylikiotis, Miloslav Ransdorf, João 
Ferreira

Forslag til forordning
Betragtning 26
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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, arbejdsmarkedets parter 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.

Or. en

Ændringsforslag 195
Christian Ehler

Forslag til forordning
Betragtning 27

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(27) Til dækning af de risici, som EU-
garantien til EIB er forbundet med, bør der 
oprettes en garantifond. Denne garantifond 
bør etableres gennem gradvis tilførsel af 
midler fra Unionens budget. Indtægter og 
tilbagebetalinger fra EFSI-støttede 
projekter og beløb tilbagesøgt efter 
misligholdelser, hvor garantifonden 
allerede har indfriet garantien til EIB, bør 
tilflyde garantifonden.

(27) Til dækning af de risici, som EU-
garantien til EIB er forbundet med, bør der 
oprettes en garantifond. Denne garantifond 
bør etableres gennem gradvis tilførsel af 
midler fra Unionens budget. Indtægter og 
tilbagebetalinger fra EFSI-støttede 
projekter og beløb tilbagesøgt efter 
misligholdelser, hvor garantifonden 
allerede har indfriet garantien til EIB, bør 
tilflyde garantifonden. Ethvert beløb fra 
EFSI's aktiviteter, som overstiger 
garantifondens målbeløb/behov, skal 
overføres til de pågældende EU-
budgetposter, som blev reduceret for at 
etablere EFSI-garantifonden.

Or. en
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Begrundelse

Tilbageførte overskud og indtægter, der overstiger målbeløbet for EU-garantien, bør 
genindføres i Unionens almindelige budget og overføres til de budgetposter, hvorfra midlerne 
til garantifonden blev taget. 

Ændringsforslag 196
Christian Ehler

Forslag til forordning
Betragtning 28

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(28) Hensigten med garantifonden er, at 
den skal fungere som en 
likviditetsstødpude for Unionens budget
mod tab, som EFSI pådrager sig under 
varetagelsen af sine opgaver. Ifølge 
erfaringerne med den type investeringer, 
der skal støttes af EFSI, vil et forhold på 
50 % mellem midlerne fra Unionens 
budget og Unionens samlede 
garantiforpligtelser være passende.

udgår

Or. en

Begrundelse

Udgår i overensstemmelse med ændringsforslagene til artikel 8.

Ændringsforslag 197
Edouard Martin

Forslag til forordning
Betragtning 28

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(28) Hensigten med garantifonden er, at 
den skal fungere som en 
likviditetsstødpude for Unionens budget 
mod tab, som EFSI pådrager sig under 
varetagelsen af sine opgaver. Ifølge 

(28) Hensigten med garantifonden er, at 
den skal fungere som en 
likviditetsstødpude for Unionens budget 
mod tab, som EFSI pådrager sig under 
varetagelsen af sine opgaver. Ifølge 
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erfaringerne med den type investeringer, 
der skal støttes af EFSI, vil et forhold på 50 
% mellem midlerne fra Unionens budget 
og Unionens samlede garantiforpligtelser 
være passende.

erfaringerne med den type investeringer, 
der skal støttes af EFSI, vil et forhold på
30 % mellem midlerne fra Unionens 
budget og Unionens samlede 
garantiforpligtelser være passende.

Or. fr

Ændringsforslag 198
Christian Ehler

Forslag til forordning
Betragtning 28 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(28a) Bidraget fra Unionens budget til 
EU-budgettets garantifond vil blive 
godkendt af Europa-Parlamentet og 
Rådet efterhånden inden for rammerne af 
den årlige budgetprocedure. Med dette for 
øje bør budgetmyndigheden, hvor det er 
hensigtsmæssigt, gøre brug af eventuelle 
tilgængelige overskud eller 
fleksibilitetsmekanismer og relevante 
bestemmelser i FFR-forordningen for 
2014-2020.

Or. en

Begrundelse

Horisont 2020 og Connecting Europe-faciliteten bør ikke beskæres for at finansiere 
garantifonden. Finansieringen af garantifonden skal derimod ske progressivt via den årlige 
budgetprocedure.

Ændringsforslag 199
Christian Ehler

Forslag til forordning
Betragtning 28 b (ny)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

(28b) I lyset af det store behov for politisk 
handling og udgiftsprogrammer på EU-
plan til at fremme den økonomiske vækst 
og jobskabelsen i Europa bør den 
flerårige finansielle ramme revideres i 
forbindelse med midtvejsevalueringen, 
således at de disponible margener og 
forpligtelsesbevillingerne under 
udgiftsområde 1a i FFR øges, med 
henblik på bedre at afspejle skiftende 
politiske behov og opfylde de europæiske 
borgeres forventninger. 

Or. en

Begrundelse

Parlamentet og medlemsstaterne glæder sig meget over Junckers initiativ, idet alle 
anerkender det presserende behov for vækstorienterede politikker på EU-plan. 
Kommissionens forslag til finansiering af det nye initiativ er til gengæld fuldstændig 
forfejlede og afslører en alvorlig mangel i den nuværende flerårige finansielle ramme. Hvis 
de politiske prioriteter er at skabe arbejdspladser og vækst, skal det afspejles i FFR. Der er 
behov for en revision.

Ændringsforslag 200
Christian Ehler

Forslag til forordning
Betragtning 28 b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(28b) De budgetposter, der sikrer 
garantifondens eksistens, bør opdeles, 
således at der overføres 3 mia. EUR fra 
garantifonden under udgiftsområde 1a, 
5 mia. EUR under udgiftsområde 1b og 
0,11 mia. EUR under udgiftsområde 2 til 
sikring af den nødvendige fleksibilitet for 
at kunne finansiere fonden på en 
hensigtsmæssig måde. Dette skal sikre en 
mulig udnyttelse af de tilgængelige 
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margener, overskud og andre 
finansieringskilder som omtalt i artikel 8 i 
denne forordning under 
udgiftsområderne i den flerårige 
finansielle ramme, som er forskellige fra 
udgiftsområde 1a.

Or. en

Ændringsforslag 201
Christian Ehler

Forslag til forordning
Betragtning 28 c (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(28c) Finansieringen af garantifonden, 
både for så vidt angår 
forpligtelsesbevillinger og 
betalingsbevillinger, bør tages op til 
revision i forbindelse med 
midtvejsevalueringen af den flerårige 
finansielle ramme, der forventes at blive 
iværksat senest ved udgangen af 2016,
som fastsat i artikel 2 i Rådets forordning
(EU) nr. 1311/2013 af 2. december 2013 
om fastlæggelse af den flerårige 
finansielle ramme for 2014-2020.

Or. en

Begrundelse

Garantien skal være uigenkaldelig. Kommissionens forslag til finansiering af EFSI er 
imidlertid forfejlede. Der bør i forbindelse med midtvejsevalueringen af den flerårige 
finansielle ramme findes en bedre og langsigtet løsning til finansiering af fonden gennem en 
budgetneutral revision. 

Ændringsforslag 202
Christian Ehler
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Forslag til forordning
Betragtning 28 d (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(28d) Kommissionen bør i forbindelse 
med midtvejsevalueringen af den flerårige 
finansielle ramme undersøge 
mulighederne i EU-budgettet for at sikre 
en stabil finansiering af EU-garantien, 
herunder muligheden for at justere 
resultatreserven, som omhandlet og 
beregnet i overensstemmelse med artikel 
20 og 22 i forordningen om fælles 
bestemmelser (EU) nr. 1303/2013, med 
henblik på at frigøre uudnyttede midler. 
Der kunne gennem en mindre reduktion 
af denne reserve sikres en stabil 
finansiering af EU-garantien, hvilket vil 
tiltrække investorer og skabe merværdi 
for den europæiske industri (økonomi).

Or. en

Ændringsforslag 203
Christian Ehler

Forslag til forordning
Betragtning 29

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(29) Til delvis finansiering af bidraget fra 
Unionens budget bør de disponible 
rammebevillinger, der er afsat til Horisont 
2000 - rammeprogrammet for forskning 
og innovation 2014-2020 ved Europa-
Parlamentets og Rådets forordning (EU) 
nr. 1291/20132, og til Connecting Europe-
faciliteten ved Europa-Parlamentets og 
Rådets forordning (EU) nr. 1316/20133, 
reduceres. Disse programmer tjener 
formål, som ikke også indgår i EFSI's 
målsætninger. Nedskæringen af midlerne 
til de to programmer med henblik på 
finansiering af garantifonden ventes 

udgår
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imidlertid at føre til større investeringer 
på nogle af deres respektive 
programområder, end hvad der kan opnås 
med de eksisterende programmer. EFSI 
vil kunne geare EU-garantien og dermed 
mangedoble finansieringen inden for 
forskning, udvikling og innovation samt 
transport-, tele- og energiinfrastrukturer, 
i forhold til hvis midlerne blev brugt til 
tilskud inden for rammerne af de fastlagte 
Horisont- og Connecting Europe-
programmer. En del af de midler, der 
hidtil har været afsat til de to 
programmer, bør derfor omfordeles til 
EFSI.

__________________
2 Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EU) nr. 1291/2013 af 11. 
december 2013 om Horisont 2000 -
rammeprogram for forskning og 
innovation (2014-2020) og om ophævelse 
af afgørelse nr. 1982/2006 (EUT L 347 af 
20.12.2013, s. 104).
3 Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EU) nr. 1316/2013 af 11. 
december 2013 om oprettelse af 
Connecting Europe-faciliteten, om 
ændring af forordning (EU) nr. 913/2010 
og om ophævelse af forordning (EF) nr. 
680/2007 og (EF) nr. 67/2010 (EUT L 348 
af 20.12.2013, s. 129).

Or. en

Begrundelse

Horisont 2020 og Connecting Europe-faciliteten bør ikke beskæres for at finansiere 
garantifonden.

Ændringsforslag 204
David Borrelli, Dario Tamburrano

Forslag til forordning
Betragtning 29
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

(29) Til delvis finansiering af bidraget fra 
Unionens budget bør de disponible 
rammebevillinger, der er afsat til Horisont 
2000 - rammeprogrammet for forskning 
og innovation 2014-2020 ved Europa-
Parlamentets og Rådets forordning (EU) 
nr. 1291/20132, og til Connecting Europe-
faciliteten ved Europa-Parlamentets og 
Rådets forordning (EU) nr. 1316/20133, 
reduceres. Disse programmer tjener 
formål, som ikke også indgår i EFSI's
målsætninger. Nedskæringen af midlerne 
til de to programmer med henblik på 
finansiering af garantifonden ventes 
imidlertid at føre til større investeringer 
på nogle af deres respektive 
programområder, end hvad der kan opnås 
med de eksisterende programmer. EFSI 
vil kunne geare EU-garantien og dermed 
mangedoble finansieringen inden for 
forskning, udvikling og innovation samt 
transport-, tele- og energiinfrastrukturer, 
i forhold til hvis midlerne blev brugt til 
tilskud inden for rammerne af de fastlagte 
Horisont- og Connecting Europe-
programmer. En del af de midler, der 
hidtil har været afsat til de to 
programmer, bør derfor omfordeles til 
EFSI.

udgår

__________________
2 Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EU) nr. 1291/2013 af 11. 
december 2013 om Horisont 2000 -
rammeprogram for forskning og 
innovation (2014-2020) og om ophævelse 
af afgørelse nr. 1982/2006 (EUT L 347 af 
20.12.2013, s. 104).
3 Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EU) nr. 1316/2013 af 11. 
december 2013 om oprettelse af 
Connecting Europe-faciliteten, om 
ændring af forordning (EU) nr. 913/2010 
og om ophævelse af forordning (EF) nr. 
680/2007 og (EF) nr. 67/2010 (EUT L 348 
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af 20.12.2013, s. 129).

Or. it

Ændringsforslag 205
Paloma López Bermejo, Marisa Matias, Neoklis Sylikiotis, Miloslav Ransdorf, João 
Ferreira

Forslag til forordning
Betragtning 29

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(29) Til delvis finansiering af bidraget fra 
Unionens budget bør de disponible 
rammebevillinger, der er afsat til Horisont 
2000 - rammeprogrammet for forskning 
og innovation 2014-2020 ved Europa-
Parlamentets og Rådets forordning (EU) 
nr. 1291/20132, og til Connecting Europe-
faciliteten ved Europa-Parlamentets og 
Rådets forordning (EU) nr. 1316/20133, 
reduceres. Disse programmer tjener 
formål, som ikke også indgår i EFSI's 
målsætninger. Nedskæringen af midlerne 
til de to programmer med henblik på 
finansiering af garantifonden ventes 
imidlertid at føre til større investeringer 
på nogle af deres respektive 
programområder, end hvad der kan opnås 
med de eksisterende programmer. EFSI 
vil kunne geare EU-garantien og dermed 
mangedoble finansieringen inden for 
forskning, udvikling og innovation samt 
transport-, tele- og energiinfrastrukturer, 
i forhold til hvis midlerne blev brugt til 
tilskud inden for rammerne af de fastlagte 
Horisont- og Connecting Europe-
programmer. En del af de midler, der 
hidtil har været afsat til de to 
programmer, bør derfor omfordeles til 
EFSI.

udgår

__________________
2 Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EU) nr. 1291/2013 af 11. 
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december 2013 om Horisont 2000 -
rammeprogram for forskning og 
innovation (2014-2020) og om ophævelse 
af afgørelse nr. 1982/2006 (EUT L 347 af 
20.12.2013, s. 104).
3 Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EU) nr. 1316/2013 af 11. 
december 2013 om oprettelse af 
Connecting Europe-faciliteten, om 
ændring af forordning (EU) nr. 913/2010 
og om ophævelse af forordning (EF) nr. 
680/2007 og (EF) nr. 67/2010 (EUT L 348 
af 20.12.2013, s. 129).

Or. en

Ændringsforslag 206
Edouard Martin

Forslag til forordning
Betragtning 29

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(29) Til delvis finansiering af bidraget fra 
Unionens budget bør de disponible 
rammebevillinger, der er afsat til Horisont 
2000 - rammeprogrammet for forskning 
og innovation 2014-2020 ved Europa-
Parlamentets og Rådets forordning (EU) 
nr. 1291/20132, og til Connecting Europe-
faciliteten ved Europa-Parlamentets og 
Rådets forordning (EU) nr. 1316/20133, 
reduceres. Disse programmer tjener 
formål, som ikke også indgår i EFSI's 
målsætninger. Nedskæringen af midlerne 
til de to programmer med henblik på 
finansiering af garantifonden ventes 
imidlertid at føre til større investeringer 
på nogle af deres respektive 
programområder, end hvad der kan opnås 
med de eksisterende programmer. EFSI 
vil kunne geare EU-garantien og dermed 
mangedoble finansieringen inden for 
forskning, udvikling og innovation samt 

udgår
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transport-, tele- og energiinfrastrukturer, 
i forhold til hvis midlerne blev brugt til 
tilskud inden for rammerne af de fastlagte 
Horisont- og Connecting Europe-
programmer. En del af de midler, der 
hidtil har været afsat til de to 
programmer, bør derfor omfordeles til 
EFSI.

__________________
2 Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EU) nr. 1291/2013 af 11. 
december 2013 om Horisont 2000 -
rammeprogram for forskning og 
innovation (2014-2020) og om ophævelse 
af afgørelse nr. 1982/2006 (EUT L 347 af 
20.12.2013, s. 104).
3 Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EU) nr. 1316/2013 af 11. 
december 2013 om oprettelse af 
Connecting Europe-faciliteten, om 
ændring af forordning (EU) nr. 913/2010 
og om ophævelse af forordning (EF) nr. 
680/2007 og (EF) nr. 67/2010 (EUT L 348 
af 20.12.2013, s. 129).

Or. fr

Ændringsforslag 207
Claude Turmes
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Betragtning 29

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(29) Til delvis finansiering af bidraget fra 
Unionens budget bør de disponible 
rammebevillinger, der er afsat til Horisont 
2000 - rammeprogrammet for forskning 
og innovation 2014-2020 ved Europa-
Parlamentets og Rådets forordning (EU) 
nr. 1291/20132, og til Connecting Europe-
faciliteten ved Europa-Parlamentets og 
Rådets forordning (EU) nr. 1316/20133, 

(29) Bidraget fra Unionens budget til EU-
budgettets garantifond vil blive godkendt 
af Europa-Parlamentet og Rådet 
efterhånden inden for rammerne af den 
årlige budgetprocedure indtil 2020. Med 
dette for øje bør budgetmyndigheden, 
hvor det er hensigtsmæssigt, anvende alle 
tilgængelige fleksibilitetsmekanismer og 
relevante bestemmelser i FFR-
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reduceres. Disse programmer tjener 
formål, som ikke også indgår i EFSI's 
målsætninger. Nedskæringen af midlerne 
til de to programmer med henblik på 
finansiering af garantifonden ventes 
imidlertid at føre til større investeringer 
på nogle af deres respektive 
programområder, end hvad der kan opnås 
med de eksisterende programmer. EFSI 
vil kunne geare EU-garantien og dermed 
mangedoble finansieringen inden for
forskning, udvikling og innovation samt 
transport-, tele- og energiinfrastrukturer, 
i forhold til hvis midlerne blev brugt til 
tilskud inden for rammerne af de fastlagte 
Horisont- og Connecting Europe-
programmer. En del af de midler, der 
hidtil har været afsat til de to 
programmer, bør derfor omfordeles til 
EFSI.

forordningen for 2014-2020 med henblik 
på at udnytte reserver, margener og 
frigjorte midler.

__________________
2 Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EU) nr. 1291/2013 af 11. 
december 2013 om Horisont 2000 -
rammeprogram for forskning og 
innovation (2014-2020) og om ophævelse 
af afgørelse nr. 1982/2006 (EUT L 347 af 
20.12.2013, s. 104).
3 Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EU) nr. 1316/2013 af 11. 
december 2013 om oprettelse af 
Connecting Europe-faciliteten, om 
ændring af forordning (EU) nr. 913/2010 
og om ophævelse af forordning (EF) nr. 
680/2007 og (EF) nr. 67/2010 (EUT L 348 
af 20.12.2013, s. 129).

Or. en

Ændringsforslag 208
Martina Werner

Forslag til forordning
Betragtning 29
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

(29) Til delvis finansiering af bidraget fra 
Unionens budget bør de disponible 
rammebevillinger, der er afsat til Horisont 
2000 - rammeprogrammet for forskning 
og innovation 2014-2020 ved Europa-
Parlamentets og Rådets forordning (EU) 
nr. 1291/20132, og til Connecting Europe-
faciliteten ved Europa-Parlamentets og 
Rådets forordning (EU) nr. 1316/20133, 
reduceres. Disse programmer tjener 
formål, som ikke også indgår i EFSI's 
målsætninger. Nedskæringen af midlerne 
til de to programmer med henblik på 
finansiering af garantifonden ventes 
imidlertid at føre til større investeringer 
på nogle af deres respektive 
programområder, end hvad der kan opnås 
med de eksisterende programmer. EFSI 
vil kunne geare EU-garantien og dermed 
mangedoble finansieringen inden for
forskning, udvikling og innovation samt 
transport-, tele- og energiinfrastrukturer, 
i forhold til hvis midlerne blev brugt til 
tilskud inden for rammerne af de fastlagte 
Horisont- og Connecting Europe-
programmer. En del af de midler, der 
hidtil har været afsat til de to 
programmer, bør derfor omfordeles til 
EFSI.

(29) Bidraget fra Unionens budget til EU-
budgettets garantifond vil blive godkendt 
af Europa-Parlamentet og Rådet 
efterhånden inden for rammerne af den 
årlige budgetprocedure indtil 2020. Med 
dette for øje bør budgetmyndigheden, 
hvor det er hensigtsmæssigt, gøre brug af 
alle tilgængelige fleksibilitetsmekanismer 
og relevante bestemmelser i FFR-
forordningen for 2014-2020.

__________________
2 Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EU) nr. 1291/2013 af 11. 
december 2013 om Horisont 2000 -
rammeprogram for forskning og 
innovation (2014-2020) og om ophævelse 
af afgørelse nr. 1982/2006 (EUT L 347 af 
20.12.2013, s. 104).
3 Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EU) nr. 1316/2013 af 11. 
december 2013 om oprettelse af 
Connecting Europe-faciliteten, om 
ændring af forordning (EU) nr. 913/2010 
og om ophævelse af forordning (EF) nr. 
680/2007 og (EF) nr. 67/2010 (EUT L 348 
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af 20.12.2013, s. 129).

Or. en

Ændringsforslag 209
Jerzy Buzek

Forslag til forordning
Betragtning 29

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(29) Til delvis finansiering af bidraget fra 
Unionens budget bør de disponible 
rammebevillinger, der er afsat til Horisont 
2000 - rammeprogrammet for forskning og 
innovation 2014-2020 ved Europa-
Parlamentets og Rådets forordning (EU) 
nr. 1291/20132, og til Connecting Europe-
faciliteten ved Europa-Parlamentets og 
Rådets forordning (EU) nr. 1316/20133, 
reduceres. Disse programmer tjener formål, 
som ikke også indgår i EFSI's 
målsætninger. Nedskæringen af midlerne 
til de to programmer med henblik på 
finansiering af garantifonden ventes 
imidlertid at føre til større investeringer på 
nogle af deres respektive programområder, 
end hvad der kan opnås med de 
eksisterende programmer. EFSI vil kunne 
geare EU-garantien og dermed mangedoble 
finansieringen inden for forskning, 
udvikling og innovation samt transport-, 
tele- og energiinfrastrukturer, i forhold til 
hvis midlerne blev brugt til tilskud inden 
for rammerne af de fastlagte Horisont- og 
Connecting Europe-programmer. En del af 
de midler, der hidtil har været afsat til de to 
programmer, bør derfor omfordeles til 
EFSI.

(29) Til delvis finansiering af bidraget fra 
Unionens budget bør de disponible 
rammebevillinger, der er afsat til Horisont 
2000 - rammeprogrammet for forskning og 
innovation 2014-2020 ved Europa-
Parlamentets og Rådets forordning (EU) 
nr. 1291/20132, og til Connecting Europe-
faciliteten ved Europa-Parlamentets og 
Rådets forordning (EU) nr. 1316/20133, 
reduceres. Disse programmer tjener formål, 
som ikke også indgår i EFSI's 
målsætninger. Dette omfatter for så vidt 
angår Horisont 2020 udbredelse af 
videnskabelig topkvalitet, udvikling af et 
ensartet europæisk forskningsrum, 
optimering af medlemsstaternes 
individuelle styrker inden for forskning og 
innovation samt mindskelse af forskellene 
mellem medlemsstaterne. Nedskæringen af 
midlerne til de to programmer med henblik 
på finansiering af garantifonden ventes 
imidlertid at føre til større investeringer på 
nogle af deres respektive programområder, 
end hvad der kan opnås med de 
eksisterende programmer. EFSI vil kunne 
geare EU-garantien og dermed mangedoble 
finansieringen inden for forskning, 
udvikling og innovation samt transport-, 
tele- og energiinfrastrukturer, i forhold til 
hvis midlerne blev brugt til tilskud inden 
for rammerne af de fastlagte Horisont- og 
Connecting Europe-programmer. En del af 
de midler, der hidtil har været afsat til de to 
programmer, bør derfor omfordeles til 



AM\1053517DA.doc 113/169 PE551.907v01-00

DA

EFSI uden skade for de af 
programmernes formål, som ikke også 
indgår i EFSI's målsætninger.

__________________
2 Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EU) nr. 1291/2013 af 11. 
december 2013 om Horisont 2000 -
rammeprogram for forskning og innovation
(2014-2020) og om ophævelse af afgørelse 
nr. 1982/2006 (EUT L 347 af 20.12.2013, 
s. 104).

2 Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EU) nr. 1291/2013 af 11. 
december 2013 om Horisont 2000 -
rammeprogram for forskning og innovation
(2014-2020) og om ophævelse af afgørelse 
nr. 1982/2006 (EUT L 347 af 20.12.2013, 
s. 104).

3 Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EU) nr. 1316/2013 af 11. 
december 2013 om oprettelse af 
Connecting Europe-faciliteten, om ændring 
af forordning (EU) nr. 913/2010 og om 
ophævelse af forordning (EF) nr. 680/2007 
og (EF) nr. 67/2010 (EUT L 348 af 
20.12.2013, s. 129).

3 Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EU) nr. 1316/2013 af 11. 
december 2013 om oprettelse af 
Connecting Europe-faciliteten, om ændring 
af forordning (EU) nr. 913/2010 og om 
ophævelse af forordning (EF) nr. 680/2007 
og (EF) nr. 67/2010 (EUT L 348 af 
20.12.2013, s. 129).

Or. en

Ændringsforslag 210
Philippe De Backer

Forslag til forordning
Betragtning 29

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(29) Til delvis finansiering af bidraget fra 
Unionens budget bør de disponible 
rammebevillinger, der er afsat til Horisont 
2000 - rammeprogrammet for forskning 
og innovation 2014-2020 ved Europa-
Parlamentets og Rådets forordning (EU) 
nr. 1291/20132, og til Connecting Europe-
faciliteten ved Europa-Parlamentets og 
Rådets forordning (EU) nr. 1316/20133, 
reduceres. Disse programmer tjener 
formål, som ikke også indgår i EFSI's 
målsætninger. Nedskæringen af midlerne 
til de to programmer med henblik på 
finansiering af garantifonden ventes 
imidlertid at føre til større investeringer 

(29) Bidraget fra Unionens budget til EU-
budgettets garantifond tilføres gradvist 
ved hjælp af forskellige muligheder i EU-
budgettet. Bidraget finansieres i 
prioriteret rækkefølge af det årlige 
overskud, de uudnyttede midler,
fleksibilitetsinstrumentet og EU-
budgettets margener.
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på nogle af deres respektive 
programområder, end hvad der kan opnås 
med de eksisterende programmer. EFSI 
vil kunne geare EU-garantien og dermed 
mangedoble finansieringen inden for 
forskning, udvikling og innovation samt 
transport-, tele- og energiinfrastrukturer, 
i forhold til hvis midlerne blev brugt til 
tilskud inden for rammerne af de fastlagte 
Horisont- og Connecting Europe-
programmer. En del af de midler, der 
hidtil har været afsat til de to 
programmer, bør derfor omfordeles til 
EFSI.

__________________
2 Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EU) nr. 1291/2013 af 11. 
december 2013 om Horisont 2000 -
rammeprogram for forskning og 
innovation (2014-2020) og om ophævelse 
af afgørelse nr. 1982/2006 (EUT L 347 af 
20.12.2013, s. 104).
3 Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EU) nr. 1316/2013 af 11. 
december 2013 om oprettelse af 
Connecting Europe-faciliteten, om 
ændring af forordning (EU) nr. 913/2010 
og om ophævelse af forordning (EF) nr. 
680/2007 og (EF) nr. 67/2010 (EUT L 348 
af 20.12.2013, s. 129).

Or. en

Begrundelse

Henvisningen til brug af H2020 og CEF-budgettet udgår.

Ændringsforslag 211
Francesc Gambús

Forslag til forordning
Betragtning 29
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

(29) Til delvis finansiering af bidraget fra 
Unionens budget bør de disponible 
rammebevillinger, der er afsat til Horisont 
2000 - rammeprogrammet for forskning og 
innovation 2014-2020 ved Europa-
Parlamentets og Rådets forordning (EU) 
nr. 1291/20132, og til Connecting Europe-
faciliteten ved Europa-Parlamentets og 
Rådets forordning (EU) nr. 1316/20133, 
reduceres. Disse programmer tjener formål, 
som ikke også indgår i EFSI's 
målsætninger. Nedskæringen af midlerne 
til de to programmer med henblik på 
finansiering af garantifonden ventes 
imidlertid at føre til større investeringer på 
nogle af deres respektive programområder, 
end hvad der kan opnås med de 
eksisterende programmer. EFSI vil kunne 
geare EU-garantien og dermed mangedoble 
finansieringen inden for forskning, 
udvikling og innovation samt transport-, 
tele- og energiinfrastrukturer, i forhold til 
hvis midlerne blev brugt til tilskud inden 
for rammerne af de fastlagte Horisont- og 
Connecting Europe-programmer. En del af 
de midler, der hidtil har været afsat til de to 
programmer, bør derfor omfordeles til 
EFSI.

(29) Til delvis finansiering af bidraget fra 
Unionens budget bør de disponible 
rammebevillinger, der er afsat til Horisont 
2000 - rammeprogrammet for forskning og 
innovation 2014-2020 ved Europa-
Parlamentets og Rådets forordning (EU) 
nr. 1291/20132, og til Connecting Europe-
faciliteten ved Europa-Parlamentets og 
Rådets forordning (EU) nr. 1316/20133, 
reduceres. Disse programmer tjener formål, 
som ikke også indgår i EFSI's 
målsætninger. Nedskæringen af midlerne 
til de to programmer med henblik på 
finansiering af garantifonden ventes 
imidlertid at føre til større investeringer på 
nogle af deres respektive programområder, 
end hvad der kan opnås med de 
eksisterende programmer. EFSI vil kunne 
geare EU-garantien og dermed mangedoble 
finansieringen inden for forskning, 
udvikling og innovation samt transport-, 
tele- og energiinfrastrukturer, i forhold til 
hvis midlerne blev brugt til tilskud inden 
for rammerne af de fastlagte Horisont- og 
Connecting Europe-programmer. En del af 
de midler, der hidtil har været afsat til de to 
programmer, bør derfor omfordeles til 
EFSI betinget af de dertil svarende andele 
af EFSI til projekter, der fremmer opstart 
af nye virksomheder, samt andre projekter 
i relation til F + U + i med henblik på 
skabelse af merværdi ved enhver 
overførsel af viden til realøkonomien, 
navnlig dem med en industriel og 
teknologisk basis.

__________________
2 Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EU) nr. 1291/2013 af 11. 
december 2013 om Horisont 2000 -
rammeprogram for forskning og innovation
(2014-2020) og om ophævelse af afgørelse 
nr. 1982/2006 (EUT L 347 af 20.12.2013, 
s. 104).

2 Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EU) nr. 1291/2013 af 11. 
december 2013 om Horisont 2000 -
rammeprogram for forskning og innovation
(2014-2020) og om ophævelse af afgørelse 
nr. 1982/2006 (EUT L 347 af 20.12.2013, 
s. 104).

3 Europa-Parlamentets og Rådets 3 Europa-Parlamentets og Rådets 
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forordning (EU) nr. 1316/2013 af 11. 
december 2013 om oprettelse af 
Connecting Europe-faciliteten, om ændring 
af forordning (EU) nr. 913/2010 og om 
ophævelse af forordning (EF) nr. 680/2007 
og (EF) nr. 67/2010 (EUT L 348 af 
20.12.2013, s. 129).

forordning (EU) nr. 1316/2013 af 11. 
december 2013 om oprettelse af 
Connecting Europe-faciliteten, om ændring 
af forordning (EU) nr. 913/2010 og om 
ophævelse af forordning (EF) nr. 680/2007 
og (EF) nr. 67/2010 (EUT L 348 af 
20.12.2013, s. 129).

Or. en

Ændringsforslag 212
Hans-Olaf Henkel

Forslag til forordning
Betragtning 29

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(29) Til delvis finansiering af bidraget fra 
Unionens budget bør de disponible 
rammebevillinger, der er afsat til Horisont 
2000 - rammeprogrammet for forskning og 
innovation 2014-2020 ved Europa-
Parlamentets og Rådets forordning (EU) 
nr. 1291/20132, og til Connecting Europe-
faciliteten ved Europa-Parlamentets og 
Rådets forordning (EU) nr. 1316/20133, 
reduceres. Disse programmer tjener formål, 
som ikke også indgår i EFSI's 
målsætninger. Nedskæringen af midlerne 
til de to programmer med henblik på 
finansiering af garantifonden ventes 
imidlertid at føre til større investeringer på 
nogle af deres respektive programområder, 
end hvad der kan opnås med de 
eksisterende programmer. EFSI vil kunne 
geare EU-garantien og dermed mangedoble 
finansieringen inden for forskning, 
udvikling og innovation samt transport-, 
tele- og energiinfrastrukturer, i forhold til 
hvis midlerne blev brugt til tilskud inden 
for rammerne af de fastlagte Horisont- og 
Connecting Europe-programmer. En del af 
de midler, der hidtil har været afsat til de to 
programmer, bør derfor omfordeles til 

(29) Til delvis finansiering af bidraget fra 
Unionens budget bør de disponible 
rammebevillinger, der er afsat til Horisont 
2000 - rammeprogrammet for forskning og 
innovation 2014-2020 ved Europa-
Parlamentets og Rådets forordning (EU) 
nr. 1291/20132, og til Connecting Europe-
faciliteten ved Europa-Parlamentets og 
Rådets forordning (EU) nr. 1316/20133, 
reduceres. Grundforskningsprojekter, 
statsfinansierede 
forskningsorganisationer og universiteter 
bør ikke berøres af denne reduktion. Disse 
programmer tjener formål, som ikke også 
indgår i EFSI's målsætninger. 
Nedskæringen af midlerne til de to 
programmer med henblik på finansiering af 
garantifonden ventes imidlertid at føre til 
større investeringer på nogle af deres 
respektive programområder, end hvad der 
kan opnås med de eksisterende 
programmer. EFSI vil kunne geare EU-
garantien og dermed mangedoble 
finansieringen inden for forskning, 
udvikling og innovation samt transport-, 
tele- og energiinfrastrukturer, i forhold til 
hvis midlerne blev brugt til tilskud inden 
for rammerne af de fastlagte Horisont- og 
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EFSI. Connecting Europe-programmer. En del af 
de midler, der hidtil har været afsat til de to 
programmer, bør derfor omfordeles til 
EFSI.

__________________
2 Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EU) nr. 1291/2013 af 11. 
december 2013 om Horisont 2000 -
rammeprogram for forskning og innovation
(2014-2020) og om ophævelse af afgørelse 
nr. 1982/2006 (EUT L 347 af 20.12.2013, 
s. 104).

2 Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EU) nr. 1291/2013 af 11. 
december 2013 om Horisont 2000 -
rammeprogram for forskning og innovation
(2014-2020) og om ophævelse af afgørelse 
nr. 1982/2006 (EUT L 347 af 20.12.2013, 
s. 104).

3 Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EU) nr. 1316/2013 af 11. 
december 2013 om oprettelse af 
Connecting Europe-faciliteten, om ændring 
af forordning (EU) nr. 913/2010 og om 
ophævelse af forordning (EF) nr. 680/2007 
og (EF) nr. 67/2010 (EUT L 348 af 
20.12.2013, s. 129).

3 Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EU) nr. 1316/2013 af 11. 
december 2013 om oprettelse af 
Connecting Europe-faciliteten, om ændring 
af forordning (EU) nr. 913/2010 og om 
ophævelse af forordning (EF) nr. 680/2007 
og (EF) nr. 67/2010 (EUT L 348 af 
20.12.2013, s. 129).

Or. en

Ændringsforslag 213
Milan Zver

Forslag til forordning
Betragtning 29

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(29) Til delvis finansiering af bidraget fra 
Unionens budget bør de disponible 
rammebevillinger, der er afsat til Horisont 
2000 - rammeprogrammet for forskning og 
innovation 2014-2020 ved Europa-
Parlamentets og Rådets forordning (EU) 
nr. 1291/20132, og til Connecting Europe-
faciliteten ved Europa-Parlamentets og 
Rådets forordning (EU) nr. 1316/20133, 
reduceres. Disse programmer tjener formål, 
som ikke også indgår i EFSI's 
målsætninger. Nedskæringen af midlerne 
til de to programmer med henblik på 
finansiering af garantifonden ventes 

(29) Til delvis finansiering af bidraget fra 
Unionens budget bør de disponible 
rammebevillinger, der er afsat til Horisont 
2000 - rammeprogrammet for forskning og 
innovation 2014-2020 ved Europa-
Parlamentets og Rådets forordning (EU) 
nr. 1291/20132, og til Connecting Europe-
faciliteten ved Europa-Parlamentets og 
Rådets forordning (EU) nr. 1316/20133, 
reduceres. Disse programmer tjener formål, 
som ikke også indgår i EFSI's 
målsætninger. Nedskæringen af midlerne 
til de to programmer med henblik på 
finansiering af garantifonden ventes 
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imidlertid at føre til større investeringer på 
nogle af deres respektive programområder, 
end hvad der kan opnås med de 
eksisterende programmer. EFSI vil kunne 
geare EU-garantien og dermed mangedoble 
finansieringen inden for forskning, 
udvikling og innovation samt transport-, 
tele- og energiinfrastrukturer, i forhold til 
hvis midlerne blev brugt til tilskud inden 
for rammerne af de fastlagte Horisont- og 
Connecting Europe-programmer. En del af 
de midler, der hidtil har været afsat til de to 
programmer, bør derfor omfordeles til 
EFSI.

imidlertid at føre til større investeringer på 
nogle af deres respektive programområder, 
end hvad der kan opnås med de 
eksisterende programmer. EFSI vil kunne 
geare EU-garantien og dermed mangedoble 
finansieringen inden for forskning, 
udvikling og innovation samt transport-, 
tele- og energiinfrastrukturer, i forhold til 
hvis midlerne blev brugt til tilskud inden 
for rammerne af de fastlagte Horisont- og 
Connecting Europe-programmer. En del af 
de midler, der hidtil har været afsat til de to 
programmer, bør derfor omfordeles til 
EFSI, såfremt de oprindelige formål med 
Horisont 2020 og Connecting Europe-
faciliteten på længere sigt også vil blive 
fremmet gennem EFSI's resultater.

__________________
2 Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EU) nr. 1291/2013 af 11. 
december 2013 om Horisont 2000 -
rammeprogram for forskning og innovation
(2014-2020) og om ophævelse af afgørelse 
nr. 1982/2006 (EUT L 347 af 20.12.2013, 
s. 104).

2 Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EU) nr. 1291/2013 af 11. 
december 2013 om Horisont 2000 -
rammeprogram for forskning og innovation
(2014-2020) og om ophævelse af afgørelse 
nr. 1982/2006 (EUT L 347 af 20.12.2013, 
s. 104).

3 Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EU) nr. 1316/2013 af 11. 
december 2013 om oprettelse af 
Connecting Europe-faciliteten, om ændring 
af forordning (EU) nr. 913/2010 og om 
ophævelse af forordning (EF) nr. 680/2007 
og (EF) nr. 67/2010 (EUT L 348 af 
20.12.2013, s. 129).

3 Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EU) nr. 1316/2013 af 11. 
december 2013 om oprettelse af 
Connecting Europe-faciliteten, om ændring 
af forordning (EU) nr. 913/2010 og om 
ophævelse af forordning (EF) nr. 680/2007 
og (EF) nr. 67/2010 (EUT L 348 af 
20.12.2013, s. 129).

Or. en

Ændringsforslag 214
Anne Sander

Forslag til forordning
Betragtning 29

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(29) Til delvis finansiering af bidraget fra (29) Til delvis finansiering af bidraget fra 
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Unionens budget bør de disponible 
rammebevillinger, der er afsat til Horisont 
2000 - rammeprogrammet for forskning og 
innovation 2014-2020 ved Europa-
Parlamentets og Rådets forordning (EU) 
nr. 1291/20132, og til Connecting Europe-
faciliteten ved Europa-Parlamentets og 
Rådets forordning (EU) nr. 1316/20133, 
reduceres. Disse programmer tjener formål, 
som ikke også indgår i EFSI's 
målsætninger. Nedskæringen af midlerne 
til de to programmer med henblik på 
finansiering af garantifonden ventes 
imidlertid at føre til større investeringer på 
nogle af deres respektive programområder, 
end hvad der kan opnås med de 
eksisterende programmer. EFSI vil kunne 
geare EU-garantien og dermed mangedoble 
finansieringen inden for forskning, 
udvikling og innovation samt transport-, 
tele- og energiinfrastrukturer, i forhold til 
hvis midlerne blev brugt til tilskud inden 
for rammerne af de fastlagte Horisont- og 
Connecting Europe-programmer. En del af 
de midler, der hidtil har været afsat til de to 
programmer, bør derfor omfordeles til 
EFSI.

Unionens budget bør de disponible 
rammebevillinger, der er afsat til Horisont 
2000 - rammeprogrammet for forskning og 
innovation 2014-2020 ved Europa-
Parlamentets og Rådets forordning (EU) 
nr. 1291/20132, og til Connecting Europe-
faciliteten ved Europa-Parlamentets og 
Rådets forordning (EU) nr. 1316/20133, 
reduceres. Disse programmer tjener formål, 
som ikke også indgår i EFSI's 
målsætninger. Nedskæringen af midlerne 
til de to programmer med henblik på 
finansiering af garantifonden ventes 
imidlertid at føre til større investeringer på 
nogle af deres respektive programområder, 
end hvad der kan opnås med de 
eksisterende programmer. EFSI vil kunne 
geare EU-garantien og dermed mangedoble 
finansieringen inden for forskning, 
udvikling og innovation samt transport-, 
tele- og energiinfrastrukturer, i forhold til 
hvis midlerne blev brugt til tilskud inden 
for rammerne af de fastlagte Horisont- og 
Connecting Europe-programmer. En del af 
de midler, der hidtil har været afsat til de to 
programmer, bør derfor omfordeles til 
EFSI. Overskydende beløb i forhold til det,
garantifonden har behov for, er 
forbeholdt de budgetposter i de 
europæiske programmer, der har bidraget 
til EFSI.

__________________
2 Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EU) nr. 1291/2013 af 11. 
december 2013 om Horisont 2000 -
rammeprogram for forskning og innovation
(2014-2020) og om ophævelse af afgørelse 
nr. 1982/2006 (EUT L 347 af 20.12.2013, 
s. 104).

2 Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EU) nr. 1291/2013 af 11. 
december 2013 om Horisont 2000 -
rammeprogram for forskning og innovation
(2014-2020) og om ophævelse af afgørelse 
nr. 1982/2006 (EUT L 347 af 20.12.2013, 
s. 104).

3 Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EU) nr. 1316/2013 af 11. 
december 2013 om oprettelse af 
Connecting Europe-faciliteten, om ændring 
af forordning (EU) nr. 913/2010 og om 
ophævelse af forordning (EF) nr. 680/2007 
og (EF) nr. 67/2010 (EUT L 348 af 

3 Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EU) nr. 1316/2013 af 11. 
december 2013 om oprettelse af 
Connecting Europe-faciliteten, om ændring 
af forordning (EU) nr. 913/2010 og om 
ophævelse af forordning (EF) nr. 680/2007 
og (EF) nr. 67/2010 (EUT L 348 af 
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20.12.2013, s. 129). 20.12.2013, s. 129).

Or. fr

Ændringsforslag 215
Claude Turmes
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Betragtning 29 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(29a) Det er for at understøtte EU's 
investeringspolitik og EFSI's aktiviteter 
vigtigt, at andre programmer, der er 
drevet af investeringer, såsom Horisont 
2020 og Connecting Europe-faciliteten, 
gennemføres fuldt ud i overensstemmelse 
med det budget, der er fastlagt i FFR-
forordningen samt forordning (EU) nr. 
1291/2013 og nr. 1316/2013. Det er især 
vigtigt at fortsætte opbygningen af det 
videnskabelige, forskningsmæssige og 
teknologiske fundament, som er 
grundlaget for innovation. Det betyder, at 
programmer til finansiering af 
grundforskning og anvendt forskning, 
såsom Marie Curie-programmet, Det 
Europæiske Forskningsråd, programmet 
til fremtidig og fremspirende teknologi, 
forskningsinfrastrukturprogrammet samt 
EU's forskningssamarbejde, som er til 
gavn for universiteter og 
forskningsorganisationer under målene 
for industrielt lederskab og 
samfundsmæssige udfordringer i 
Horisont 2020, bør gennemføres fuldt ud i 
2020.

Or. en

Ændringsforslag 216
Ashley Fox, Ian Duncan, Anneleen Van Bossuyt
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Forslag til forordning
Betragtning 29 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(29) Eftersom EFSI bør bidrage til at 
hjælpe virksomhederne med at få dækket 
deres kapitalunderskud, er det 
usandsynligt, at grundlæggende eller 
tidlig videnskabelig forskning vil drage 
fordel af denne forordning. 
Kommissionen bør derfor sikre, at midler, 
der omdirigeres over EU-budgettet, ikke 
trækkes tilbage fra programmer, som 
finansierer sådanne aktiviteter.

Or. en

Ændringsforslag 217
Evžen Tošenovský, Marek Józef Gróbarczyk

Forslag til forordning
Betragtning 29 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(29a) EFSI bør medvirke til at overvinde 
de aktuelle investeringsproblemer i 
Europa og dermed bidrage til at styrke 
den økonomiske, sociale og territoriale 
samhørighed i Unionen. Bidraget fra 
Unionens budget til EU-garantifonden 
bør derfor ikke tages fra de midler, der 
allerede er afsat til 
samhørighedspolitikken.

Or. en

Ændringsforslag 218
Jerzy Buzek, Krišjānis Kariņš, Lambert van Nistelrooij, Reinhard Bütikofer

Forslag til forordning
Betragtning 29 a (ny)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

(29a) I betragtning af de flerårige 
forpligtelser, som karakteriserer visse 
aktuelle EU-programmer, skal der, hvor 
det er hensigtsmæssigt, gennem 
anvendelse af alle tilgængelige 
fleksibilitetsmekanismer og relevante 
bestemmelser i FFR-forordningen for 
2014-2020 til at finansiere bidraget fra
EU-budgettet til EU- budgettets 
garantifond sikres størst mulig linearitet i 
finansieringen af disse EU-programmer 
for at sikre deres funktion og 
levedygtighed.

Or. en

</>

Ændringsforslag 219
Paloma López Bermejo, Marisa Matias, Neoklis Sylikiotis, Miloslav Ransdorf, João 
Ferreira

Forslag til forordning
Betragtning 31

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(31) Inden for Unionen er der et stort 
antal potentielt levedygtige projekter, som 
ikke bliver finansieret på grund af 
usikkerhed og manglende 
gennemsigtighed omkring sådanne 
projekter. Det skyldes ofte, at private 
investorer ikke kender til projekterne eller
ikke er tilstrækkeligt informerede til at 
kunne vurdere investeringsrisiciene.
Kommissionen og EIB bør med støtte fra 
medlemsstaterne fremme en gennemsigtig 
pipeline af aktuelle og fremtidige 
investeringsprojekter i Unionen, der er 
investeringsegnede. Formålet med denne 
"projektpipeline" er at sikre, at 
offentligheden på en løbende og 
struktureret måde får kendskab til mulige 
investeringsprojekter og dermed give 

(31) Kommissionen og EIB bør med støtte 
fra medlemsstaterne og Europa-
Parlamentet fremme en gennemsigtig 
pipeline af aktuelle og fremtidige 
investeringsprojekter i Unionen, der er 
investeringsegnede..
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investorer et pålideligt 
informationsgrundlag for deres 
investeringsbeslutninger.

Or. en

</>

Ændringsforslag 220
Claude Turmes
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Betragtning 32 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(32a) Medlemsstaterne bør have mulighed 
for at deltage i etableringen af den 
europæiske investeringsfortegnelse, bl.a. 
ved at give Kommissionen og EIB 
oplysninger om investeringsprojekter på 
deres område. Inden fortegnelsen 
etableres, bør Kommissionen og EIB 
gennemføre passende høringer af 
medlemsstaterne, sagkyndige og 
interessenter vedrørende principper og 
retningslinjer for de projekter, der skal 
opføres i fortegnelsen, og vedrørende 
modellen til offentliggørelse af 
oplysninger om individuelle projekter.

Or. en

</>

Ændringsforslag 221
Christian Ehler

Forslag til forordning
Betragtning 34

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(34) For at sikre ansvarlighed over for de 
europæiske borgere bør EIB regelmæssigt 
aflægge rapport til Europa-Parlamentet 
og Rådet om virkningerne af EFSI og de 

udgår
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fremskridt, der er gjort.

Or. en

Begrundelse

Der er tilføjet en udvidet betragtning vedrørende rapporteringsforpligtelserne ovenfor.

Ændringsforslag 222
Kaja Kallas

Forslag til forordning
Betragtning 34

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(34) For at sikre ansvarlighed over for de 
europæiske borgere bør EIB regelmæssigt 
aflægge rapport til Europa-Parlamentet og 
Rådet om virkningerne af EFSI og de 
fremskridt, der er gjort.

(34) For at sikre ansvarlighed over for de 
europæiske borgere bør EIB regelmæssigt 
aflægge rapport til Europa-Parlamentet og 
Rådet om virkningerne af EFSI og de 
fremskridt, der er gjort, og om samspillet 
med andre instrumenter og programmer.

Or. en

Ændringsforslag 223
David Borrelli, Dario Tamburrano

Forslag til forordning
Betragtning 34

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(34) For at sikre ansvarlighed over for de 
europæiske borgere bør EIB regelmæssigt 
aflægge rapport til Europa-Parlamentet og 
Rådet om virkningerne af EFSI og de 
fremskridt, der er gjort.

(34) For at sikre ansvarlighed over for de 
europæiske borgere bør EIB sikre en 
offentlig hørings- og deltagelsesproces i 
lighed med den, der gælder for tildeling af 
struktur- og investeringsfonde, og bør 
desuden regelmæssigt aflægge rapport til 
Europa-Parlamentet og Rådet om 
virkningerne af EFSI og de fremskridt, der 
er gjort.
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Or. it

Ændringsforslag 224
Renato Soru, Patrizia Toia, Simona Bonafè, Flavio Zanonato

Forslag til forordning
Betragtning 34

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(34) For at sikre ansvarlighed over for de 
europæiske borgere bør EIB regelmæssigt 
aflægge rapport til Europa-Parlamentet og 
Rådet om virkningerne af EFSI og de 
fremskridt, der er gjort.

(34) For at sikre ansvarlighed over for de 
europæiske borgere bør EIB regelmæssigt 
aflægge rapport til Europa-Parlamentet og 
Rådet om virkningerne af EFSI og de 
fremskridt, der er gjort. Til dette formål 
bør der udarbejdes en halvårlig rapport, 
som mindst angiver,

hvilke projekter, der har modtaget 
finansiering, de anvendte finansielle 
instrumenter og gennemførelsesstatus for 
finansierede projekter. For så vidt angår 
mislykkede projekter skal rapporten 
indeholde en grundig analyse af 
situationen, som fremhæver eventuelle 
konsekvenser for garantifonden.

Or. en

Ændringsforslag 225
Claude Turmes
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Betragtning 36

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(36) Målene for denne forordning, som er 
at støtte investeringer i Unionen og skabe 
lettere adgang til finansiering for 
virksomheder med op til 3 000 ansatte, 
kan ikke i tilstrækkelig grad opfyldes af 
medlemsstaterne på grund af forskellene i 
deres finanspolitiske kapacitet, men kan på 

(36) Målene for denne forordning, som er 
at støtte investeringer i Unionen, kan ikke i 
tilstrækkelig grad opfyldes af 
medlemsstaterne på grund af forskellene i 
deres finanspolitiske kapacitet, men kan på 
grund af omfanget og virkningerne af den 
krævede indsats bedre nås på unionsplan, 
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grund af omfanget og virkningerne af den 
krævede indsats bedre nås på unionsplan, 
og Unionen kan derfor træffe 
foranstaltninger i overensstemmelse med 
nærhedsprincippet, jf. artikel 5 i traktaten 
om Den Europæiske Union. I 
overensstemmelse med det i samme artikel 
fastsatte proportionalitetsprincip går denne 
forordning ikke videre end nødvendigt for 
at nå disse mål —

og Unionen kan derfor træffe 
foranstaltninger i overensstemmelse med 
nærhedsprincippet, jf. artikel 5 i traktaten 
om Den Europæiske Union. I 
overensstemmelse med det i samme artikel 
fastsatte proportionalitetsprincip går denne 
forordning ikke videre end nødvendigt for 
at nå disse mål —

Or. en

Ændringsforslag 226
Christian Ehler

Forslag til forordning
Betragtning 36

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(36) Målene for denne forordning, som er 
at støtte investeringer i Unionen og skabe 
lettere adgang til finansiering for 
virksomheder med op til 3 000 ansatte, kan 
ikke i tilstrækkelig grad opfyldes af 
medlemsstaterne på grund af forskellene i 
deres finanspolitiske kapacitet, men kan 
på grund af omfanget og virkningerne af 
den krævede indsats bedre nås på 
unionsplan, og Unionen kan derfor træffe 
foranstaltninger i overensstemmelse med 
nærhedsprincippet, jf. artikel 5 i traktaten 
om Den Europæiske Union. I 
overensstemmelse med det i samme artikel 
fastsatte proportionalitetsprincip går denne 
forordning ikke videre end nødvendigt for
at nå disse mål —

(36) Målene for denne forordning, som er 
at støtte investeringer i Unionen og skabe 
lettere adgang til finansiering for 
virksomheder med op til 3 000 ansatte, kan
muligvis - i et begrænset antal tilfælde af 
markedssvigt - ikke i tilstrækkelig grad 
opfyldes af medlemsstaterne alene, men 
kan på grund af omfanget og virkningerne 
af den krævede indsats bedre nås på 
unionsplan, og Unionen kan derfor træffe 
foranstaltninger i overensstemmelse med 
nærhedsprincippet, jf. artikel 5 i traktaten 
om Den Europæiske Union. I 
overensstemmelse med det i samme artikel 
fastsatte proportionalitetsprincip går denne 
forordning ikke videre end nødvendigt for 
at nå disse mål —

Or. en

Begrundelse

Der kan reelt opnås meget på medlemsstats- og regionalt niveau, og EFSI bør ikke fortrænge 
velfungerende støttemekanismer på nationalt eller regionalt niveau.
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Ændringsforslag 227
David Borrelli, Dario Tamburrano

Forslag til forordning
Betragtning 36

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(36) Målene for denne forordning, som er 
at støtte investeringer i Unionen og skabe 
lettere adgang til finansiering for 
virksomheder med op til 3 000 ansatte,
kan ikke i tilstrækkelig grad opfyldes af 
medlemsstaterne på grund af forskellene i 
deres finanspolitiske kapacitet, men kan på 
grund af omfanget og virkningerne af den 
krævede indsats bedre nås på unionsplan, 
og Unionen kan derfor træffe 
foranstaltninger i overensstemmelse med 
nærhedsprincippet, jf. artikel 5 i traktaten 
om Den Europæiske Union. I 
overensstemmelse med det i samme artikel 
fastsatte proportionalitetsprincip går denne 
forordning ikke videre end nødvendigt for 
at nå disse mål —

(36) Målene for denne forordning kan ikke 
i tilstrækkelig grad opfyldes af 
medlemsstaterne på grund af forskellene i 
deres finanspolitiske kapacitet, men kan på 
grund af omfanget og virkningerne af den 
krævede indsats bedre nås på unionsplan, 
og Unionen kan derfor træffe 
foranstaltninger i overensstemmelse med 
nærhedsprincippet, jf. artikel 5 i traktaten 
om Den Europæiske Union. I 
overensstemmelse med det i samme artikel 
fastsatte proportionalitetsprincip går denne 
forordning ikke videre end nødvendigt for 
at nå disse mål —

Or. it

Ændringsforslag 228
Christian Ehler

Forslag til forordning
Betragtning 36 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(36a) Kommissionen og EIB bør indgå en 
aftale, som nærmere angiver de 
betingelser, der er fastsat i denne 
forordning for forvaltning af EFSI. 
Denne aftale bør ikke gribe ind i EU-
lovgiverens, budgetmyndighedens og 
EIB's beføjelser i henhold til traktaterne 
og bør derfor begrænses til aspekter, der 
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hovedsagelig er af teknisk og 
administrativ karakter, og som ikke er af 
væsentlig betydning, men dog nødvendige 
for at sikre en effektiv gennemførelse af 
EFSI. Denne aftale bør sammen med 
investeringsretningslinjerne vedtages af 
Kommissionen som en delegeret retsakt.

Or. en

Begrundelse

EFSI-aftalerne bør være af rent administrativ art og overlade væsentlige initiativer til 
lovgiveren. Aftalen skal gennemføre disse beslutninger. EFSI-aftalen bør vedtages i form af 
en delegeret retsakt for at sikre lovgivers overvågning.

Ændringsforslag 229
Christian Ehler

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

udgår

Or. en

Begrundelse

flyttes til nedenfor.

Ændringsforslag 230
Evžen Tošenovský, Marek Józef Gróbarczyk, Hans-Olaf Henkel, Morten 
Messerschmidt

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

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

1. Kommissionen indgår en aftale med Den 
Europæiske Investeringsbank (EIB) om 
oprettelse af en europæisk fond for 
strategiske investeringer (EFSI) for 
perioden 2015-2020.

Or. en

Ændringsforslag 231
Philippe De Backer, Angelika Mlinar, Cora van Nieuwenhuizen, Fredrick Federley, 
Pavel Telička

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

1. Kommissionen forhandler et udkast til
en aftale med Den Europæiske 
Investeringsbank (EIB) om oprettelse af en 
europæisk fond for strategiske 
investeringer (EFSI) i overensstemmelse 
med kravene i denne forordning.

Or. en

Ændringsforslag 232
Christian Ehler

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Ved denne forordning etableres en 
europæisk fond for strategiske 
investeringer (EFSI), en EU-garanti og 
en EU-garantifond.

Or. en
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Ændringsforslag 233
Christian Ehler

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Til dette formål fastsætter denne 
forordning betingelser for Kommissionens 
indgåelse af en aftale med EIB 
vedrørende forvaltning af EFSI.

Or. en

Ændringsforslag 234
Ivan Jakovčić

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. hr

Ændringsforslag 235
Carlos Zorrinho

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

EFSI skal have til formål at støtte EFSI skal have til formål at støtte 
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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").

investeringer i Unionen ved at tilføre EIB 
øget risikokapacitet ved:

- at tilvejebringe langsigtede, produktive 
og strategiske investeringer i Unionen 

- at sikre øget adgang til finansiering for 
små og mellemstore virksomheder og små 
midcapselskaber, navnlig innovative 
SMV'er og midcapselskaber.

- at sikre øget adgang til finansiering for 
entreprisenetværk, konsortier og 
partnerskaber og derved fremme den 
kollektive effektivitet på regionalt, 
nationalt og europæisk niveau.

Or. en

Ændringsforslag 236
Aldo Patriciello

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, herunder 
projekter mellem en medlemsstat og et 
tredjeland, 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").

Or. en

Ændringsforslag 237
Claude Turmes
for Verts/ALE-Gruppen
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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 strategiske transformative 
investeringer i Unionen, som fremmer 
bæredygtig økonomisk aktivitet med stort 
socialt og miljømæssigt udbytte, opfylde 
EU's 2020-mål og målene i artikel 194, 
stk. 1, i TEUF

- at sikre øget adgang til finansiering for 
små og mellemstore virksomheder og små 
midcapselskaber, herunder innovative 
SMV'er og midcapselskaber.

Or. en

Ændringsforslag 238
Sorin Moisă

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 hele Unionen ved at tilføre 
EIB øget risikokapacitet ved:

- at tilvejebringe langsigtede, produktive 
og strategiske investeringer i Unionen, 
samt

- at sikre øget adgang til finansiering for 
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små og mellemstore virksomheder og små 
midcapselskaber, navnlig innovative 
SMV'er og midcapselskaber.

Or. ro

Ændringsforslag 239
Kaja Kallas

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 240
Christian Ehler, Neena Gill, Pervenche Berès, Martina Dlabajová, Helga Trüpel

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

EFSI skal have til formål at støtte 
investeringer i Unionen og lette adgangen 
til finansiering for virksomheder med op til
3 000 ansatte, med særligt fokus på små og 
mellemstore virksomheder, ved at tilføre 
EIB øget risikokapacitet ("EFSI-aftalen"), 
under hensyntagen til de betydelige 
finansieringsbehov hos 
opstartsvirksomheder, innovative 
teknologibaserede virksomheder og 
kreative virksomheder.

Or. en
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Ændringsforslag 241
Evžen Tošenovský, Marek Józef Gróbarczyk, Morten Messerschmidt

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 242
Paloma López Bermejo, Marisa Matias, Neoklis Sylikiotis, Miloslav Ransdorf

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

EFSI skal have til formål at støtte
offentlige og strategiske investeringer i 
Unionen og lette adgangen til finansiering 
for mikrovirksomheder og SMV'er ved at 
tilføre EIB øget risikokapacitet ("EFSI-
aftalen").

Or. en

Ændringsforslag 243
David Borrelli, Dario Tamburrano

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

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

EFSI skal have til formål at støtte 
investeringer i Unionen og lette adgangen 
til finansiering for små og mellemstore 
virksomheder, og navnlig innovative 
nystartede virksomheder, ved at tilføre 
EIB øget risikokapacitet ("EFSI-aftalen").

Or. it

Ændringsforslag 244
Patrizia Toia, Simona Bonafè, Renato Soru, Flavio Zanonato

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, som kan fremme 
konkurrencedygtig og bæredygtig vækst, 
med henblik på at lukke 
investeringsforskellene mellem EU's 
medlemsstater og lette adgangen til 
finansiering for virksomheder med op til 3 
000 ansatte, med særligt fokus på små og 
mellemstore virksomheder samt innovative 
virksomheder, opstartsvirksomheder og 
virksomhedsklynger, ved at tilføre EIB 
øget risikokapacitet ("EFSI-aftalen").

Or. en

Ændringsforslag 245
Francesc Gambús

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

EFSI vil derfor lette 
finansieringsadgangen for iværksættere, 
især for unge og nystartede virksomheder 
i lande, som i højere grad er påvirket af 
stor arbejdsløshed.

Or. en

Ændringsforslag 246
Ivan Jakovčić

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. hr

Ændringsforslag 247
Aldo Patriciello

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

enheder i den private sektor.

Or. it

Ændringsforslag 248
Claude Turmes
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 249
Nadine Morano

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. fr



PE551.907v01-00 138/169 AM\1053517DA.doc

DA

Ændringsforslag 250
David Borrelli, Dario Tamburrano

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. it

Ændringsforslag 251
Paloma López Bermejo, Marisa Matias, Neoklis Sylikiotis, Miloslav Ransdorf, João 
Ferreira

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 252
Patrizia Toia, Simona Bonafè, Renato Soru, Flavio Zanonato
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Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 253
Philippe De Backer, Kaja Kallas, Angelika Mlinar, Cora van Nieuwenhuizen, Fredrick 
Federley, Pavel Telička

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 254
Gunnar Hökmark

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

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

2. EFSI-aftalen er åben for 
medlemsstaternes tiltrædelse. Med de 
bestående bidragyderes samtykke kan den 
tillige tiltrædes af andre tredjeparter, 
herunder nationale erhvervsfremmende 
banker eller offentlige enheder ejet eller 
kontrolleret af en medlemsstat samt 
enheder i den private sektor. Nationale 
bidrag til EFSI skal følge de regler, der 
gælder for andre offentlige udgifter og 
investeringer, ligesom de skal prioriteres i 
budgetpolitikken og ikke må undergrave 
reglerne i stabilitetspagten.

Or. en

Ændringsforslag 255
Christian Ehler

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Operationer under EFSI skal aftales 
ved kontrakt og underskrives senest tre år 
efter denne forordnings ikrafttrædelse. 
Udbetalinger og garantiforpligtelser kan 
finde sted efter denne periode.

Or. en

Begrundelse

Med henblik på give Europas investeringsklima et øjeblikkeligt løft bør undertegnelsen af 
kontrakter under EFSI ikke forsinkes. Der bør naturligvis kun gives støtte til projekter, som 
reelt er finansieringsberettigede.

Ændringsforslag 256
David Borrelli, Dario Tamburrano
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Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Or. it

Ændringsforslag 257
Philippe De Backer, Kaja Kallas, Cora van Nieuwenhuizen, Fredrick Federley, Pavel 
Telička

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Kommissionen tillægges beføjelse til 
at tiltræde EFSI-aftalen på vegne af 
Unionen ved hjælp af en delegeret retsakt 
i overensstemmelse med artikel 17, under 
forudsætning af at EFSI-aftalen opfylder 
kravene i denne forordning.

Or. en

Ændringsforslag 258
Claude Turmes
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 1 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 1 a

Definitioner

Med henblik på denne forordning alene 
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forstås ved:

a) "nationale erhvervsfremmende banker 
eller institutter": juridiske personer, der 
udøver erhvervsmæssig finansiel 
virksomhed, og som er tildelt et offentligt 
mandat af en medlemsstat på centralt, 
regionalt eller lokalt plan til at udøve 
offentlig udviklingsvirksomhed eller 
erhvervsfremmende virksomhed, primært 
med henblik på at afhjælpe markedssvigt 
eller utilfredsstillende 
investeringssituation

b) "investeringsplatforme": special 
purpose vehicles, forvaltede konti, 
kontraktbaserede samfinansierings- eller 
risikodelingsordninger eller ordninger 
oprettet på anden måde, hvorigennem 
enheder kanaliserer finansielle bidrag for 
at finansiere en række 
investeringsprojekter

c) "små og mellemstore virksomheder" 
eller "SMV'er": mikrovirksomheder samt 
små og mellemstore virksomheder som 
defineret i henstilling 2003/361/EF

d) "små midcapselskaber": juridiske 
personer med op til 499 ansatte som 
defineret i Kommissionens retningslinjer 
C(2014) 34/2 1a

e) "dedikeret energieffektivitetsfond": et 
innovativt offentligt-privat eller offentligt-
offentligt partnerskab dedikeret til at 
fremme og finansiere 
energieffektivitetsforanstaltninger i 
medlemsstaterne og EU, herunder på by-
og lokalregeringsniveau

f) "dedikeret SMV-fond": en 
finansieringsfacilitet, som leverer 
mikrofinansiering, gælds- og 
egenkapitalinstrumenter til små 
midcapselskaber og SMV'er, herunder 
nystartede virksomheder og spin off-
virksomheder

g) "additionalitet": støtte fra EFSI til 
foranstaltninger, som afhjælper 
suboptimale investeringssituationer, og 
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som ikke kunne have været gennemført i 
den pågældende periode ved anvendelse 
af de sædvanlige EIB-instrumenter uden 
EFSI-støtte eller i samme omfang i 
perioden ved anvendelse af EIF- og EU-
instrumenter. Samtidig med at de 
bestræber sig på at skabe beskæftigelse og 
vækst, skal de projekter, som EFSI støtter, 
typisk have en højere risikoprofil end de 
projekter, der støttes gennem almindelige 
EIB-foranstaltninger, og EFSI-
porteføljen skal samlet set have en højere 
risikoprofil end den sædvanlige portefølje 
af investeringer, der støttes af EIB i 
henhold til dens sædvanlige 
investeringspolitikker.

__________________
1a EU-retningslinjer for statsstøtte til 
fremme af 
risikofinansieringsinvesteringer.

Or. en

Ændringsforslag 259
Christian Ehler

Forslag til forordning
Artikel 1 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 1 a

Definitioner

1. I denne forordning forstås ved:

a) "små og mellemstore virksomheder" 
eller "SMV'er": mikrovirksomheder samt 
små og mellemstore virksomheder som 
defineret i henstilling 2003/361/EF

b) "små midcapselskaber": juridiske 
personer med op til 499 ansatte, som ikke 
er SMV'er

c) "midcapselskaber": juridiske personer 
med op til 3 000 ansatte, som ikke er 
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SMV'er

d) "additionalitet": støtte fra EFSI til 
operationer, som adresserer:

- markedssvigt eller

- suboptimale investeringssituationer

og som ikke ville være blevet udført:

- i den pågældende periode eller

- på hensigtsmæssige vilkår eller

- i samme omfang

under de instrumenter, som tilbydes af:

- regionale erhvervsfremmende banker

- nationale erhvervsfremmende banker

- forretningsbanker og af

- EIB under dennes almindelige 
investeringspolitikker.

EU-garantien kan således kombineres 
med eller anvendes til at supplere, 
accelerere eller styrke eksisterende 
finansielle EU-instrumenter.

Or. en

Begrundelse

Der er behov for definitioner med henblik på at gennemføre skræddersyede finansielle 
instrumenter til forskellige typer virksomheder og for at give en juridisk sikker definition af 
additionalitet.

Ændringsforslag 260
Patrizia Toia, Simona Bonafè, Renato Soru, Flavio Zanonato

Forslag til forordning
Artikel 1 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 1 a

Definitioner
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I denne forordning forstås ved:

a) "nationale erhvervsfremmende banker 
eller institutter": juridiske personer, der 
udøver erhvervsmæssig finansiel 
virksomhed, og som er tildelt et offentligt 
mandat af en medlemsstat på centralt, 
regionalt eller lokalt plan til at udøve 
offentlig udviklingsvirksomhed eller 
erhvervsfremmende virksomhed med 
henblik på at afhjælpe markedssvigt

b) "investeringsplatform": en 
medfinansieringsordning, der er oprettet 
til at finansiere projekter gennem en 
special purpose vehicle, forvaltningskonti 
eller en aftale; en investeringsplatform 
kan strække sig over flere medlemsstater, 
være regional, makroregional (samle flere 
medlemsstater med interesse i store 
projekter i et bestemt geografisk område), 
nationalt (samle visse 
investeringsprojekter på en bestemt 
medlemsstats område) eller sektorbestemt 
(samle inden for en bestemt sektor i flere 
medlemsstater)

c) "additionalitet": støtte fra EFSI til 
foranstaltninger, som afhjælper 
markedssvigt eller investeringsmangler, 
og som ikke kunne have været 
gennemført i den pågældende periode ved 
anvendelse af de sædvanlige EIB-
instrumenter uden EFSI-støtte eller i 
samme omfang i perioden ved anvendelse 
af EIF- og EU-instrumenter; de projekter, 
som støttes af EFSI, skal - foruden at 
sigte mod at skabe job og vækst - typisk 
have en højere risikoprofil end projekter, 
som støttes ved de almindelige EIB-
operationer.

Or. en

Begrundelse

Ændringsforslaget sigter mod at specificere begrebet additionalitet og sikre, at det også 
afspejler initiativets oprindelige makroøkonomiske drive og opfanger alle former for 
markedssvigt. Ved tildeling af lån bør der derfor også tages hensyn til cyklusvilkår og 
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investeringsmangler, uanset hvor de opstår i Europa.

Ændringsforslag 261
Philippe De Backer, Angelika Mlinar, Cora van Nieuwenhuizen, Fredrick Federley, 
Pavel Telička

Forslag til forordning
Artikel 1 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 1 a

Definitioner

Med henblik på denne forordning alene 
forstås ved:

a) "nationale erhvervsfremmende banker 
eller institutter": juridiske personer, der 
udøver erhvervsmæssig finansiel 
virksomhed, og som er tildelt et mandat af 
en medlemsstat på centralt, regionalt eller 
lokalt plan til at udøve offentlig 
udviklingsvirksomhed eller 
erhvervsfremmende virksomhed

b) "investeringsplatforme": special 
purpose vehicles, forvaltede konti, 
kontraktbaserede samfinansierings- eller 
risikodelingsordninger eller ordninger 
oprettet på anden måde, hvorigennem 
enheder kanaliserer finansielle bidrag for 
at finansiere en række 
investeringsprojekter

c) "små og mellemstore virksomheder" 
eller "SMV'er": mikrovirksomheder samt 
små og mellemstore virksomheder som 
defineret i henstilling 2003/361/EF

d) "midcapselskaber": juridiske personer 
med op til 3 000 ansatte, som ikke er 
SMV'er

e) "EFSI-aftalen": det juridiske 
dokument, hvormed Kommissionen og 
EIB specificerer de betingelser, der er 
fastlagt i denne forordning for ledelse og 
forvaltning af EFSI
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f) "EIAH-aftalen": det retlige instrument, 
hvorved Kommissionen og EIB nærmere 
angiver de betingelser, der er fastsat i 
denne forordning for gennemførelse af 
EIAH

g) "additionalitet": støtte fra EFSI til 
foranstaltninger, som afhjælper 
markedssvigt eller suboptimale 
investeringssituationer, og som ikke 
kunne have været gennemført i den 
pågældende periode ved anvendelse af de 
sædvanlige EIB-instrumenter uden EFSI-
støtte eller i samme omfang i perioden ved 
anvendelse af EIF- og EU-instrumenter;
samtidig med at de bestræber sig på at 
skabe beskæftigelse og vækst, skal de 
projekter, som EFSI støtter, typisk have 
en højere risikoprofil end de projekter, der 
støttes gennem almindelige EIB-
foranstaltninger, og EFSI-porteføljen 
skal samlet set have en højere risikoprofil 
end den sædvanlige portefølje af 
investeringer, der støttes af EIB i henhold 
til dens sædvanlige investeringspolitikker.

Or. en

Ændringsforslag 262
Christian Ehler

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

-1. Kommissionen indgår en aftale med 
Den Europæiske Investeringsbank (EIB) 
om oprettelse af en europæisk fond for 
strategiske investeringer (EFSI) i 
overensstemmelse med kravene i denne
forordning.

Or. en



PE551.907v01-00 148/169 AM\1053517DA.doc

DA

Ændringsforslag 263
Christian Ehler

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

-1. Kommissionen tillægges beføjelse til at 
tiltræde EFSI-aftalen på vegne af 
Unionen ved hjælp af en delegeret retsakt 
i overensstemmelse med artikel 17 under 
forudsætning af, at EFSI-aftalen opfylder 
kravene i denne forordning.

Or. en

Begrundelse

EFSI-aftalerne bør være af rent administrativ art og overlade væsentlige initiativer til 
lovgiveren. Aftalen skal gennemføre disse beslutninger. EFSI-aftalen bør vedtages i form af 
en delegeret retsakt for at sikre lovgivers overvågning. Dette gælder ligeledes for ændringer.

Ændringsforslag 264
Christian Ehler

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

-1a. Kommissionen tillægges beføjelse til 
at acceptere senere ændringer af EFSI-
aftalen ved hjælp af delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 17 under 
forudsætning af, at EFSI-aftalen opfylder 
kravene i denne forordning.

Or. en

Begrundelse

EFSI-aftalerne bør være af rent administrativ art og overlade væsentlige initiativer til 
lovgiveren. Aftalen skal gennemføre disse beslutninger. EFSI-aftalen bør vedtages i form af 
en delegeret retsakt for at sikre lovgivers overvågning.
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Ændringsforslag 265
Christian Ehler

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) bestemmelser om oprettelsen af EFSI
som en særskilt, klart identificerbar og 
gennemsigtig garantifacilitet med et 
særskilt regnskab, som forvaltes af EIB

a) ordninger vedrørende oprettelsen af 
EFSI samt størrelsen af og vilkårene for 
det finansielle bidrag, som EIB skal yde, 
herunder

i) bestemmelser om oprettelsen af EFSI 
som en særskilt, klart identificerbar og 
gennemsigtig facilitet og særskilt konto, 
der forvaltes af EIB, hvis foranstaltninger 
holdes klart adskilt fra EIB's øvrige 
foranstaltninger

ii) størrelsen af og vilkårene for det 
finansielle bidrag, som EIB skal yde via 
EFSI, og som ikke må være mindre end 
5 000 000 000 EUR i form af garantier 
eller kontantbidrag

iii) vilkårene for den finansiering eller de 
garantier, som EIB via EFSI skal stille til 
rådighed for Den Europæiske 
Investeringsfond (EIF), og som ikke må 
være mindre end 5 500 000 000 EUR

iv) bestemmelser om, at prisfastsættelsen 
for foranstaltninger under EU-garantien 
skal være i overensstemmelse med EIB's 
generelle prispolitik.

Or. en

Begrundelse

EFSI-aftalerne bør være af rent administrativ art og overlade væsentlige initiativer til 
lovgiveren. De relevante bestemmelser bør derfor indgå i forordningen og ikke i EFSI-
aftalen. Der er indføjet detaljerede bestemmelser svarende til dette.
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Ændringsforslag 266
Christian Ehler

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) størrelsen og vilkårene for det 
finansielle bidrag, EIB yder via EFSI

b) ledelsesregler for EFSI, jf. artikel 3, 
under overholdelse af vedtægterne for 
Den Europæiske Investeringsbank, 
herunder:

i) sammensætningen og antallet af 
medlemmer af styringsrådet i henhold til 
artikel 3

ii) proceduren for udnævnelse af den 
administrerende direktør og den 
viceadministrerende direktør, deres 
vederlag og arbejdsvilkår, som skal følge 
EIB's personalebestemmelser, reglerne og 
procedurerne for udskiftning af 
vedkommende i dennes funktion og for 
ansvarlighed

iii) proceduren for udnævnelse og 
afskedigelse af medlemmerne af 
investeringskomitéen, deres vederlag og 
arbejdsvilkår, afstemningsreglerne i 
investeringskomitéen med angivelse af det 
beslutningsdygtige antal medlemmer og 
tildelingen af stemmer til hvert medlem 
samt regler til at forebygge 
interessekonflikter for så vidt angår 
medlemmerne af investeringskomitéen

iv) kravet om, at styringsrådet og 
investeringskomitéen hver især skal 
vedtage deres egen forretningsorden

Or. en

Begrundelse

EFSI-aftalerne bør være af rent administrativ art og overlade væsentlige initiativer til 
lovgiveren. De relevante bestemmelser bør derfor indgå i forordningen og ikke i EFSI-
aftalen. Der er indføjet detaljerede bestemmelser svarende til dette.
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Ændringsforslag 267
Christian Ehler

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) vilkårene for den finansiering, EIB via 
EFSI yder til Den Europæiske 
Investeringsfond (EIF)

c) ordningerne vedrørende EU-garantien, 
som skal være en ubetinget, uigenkaldelig 
anfordringsgaranti til fordel for EIB, 
herunder:

i) nærmere regler om tilvejebringelsen af 
EU-garantien, jf. artikel 7, deriblandt de 
nærmere bestemmelser om dens dækning 
og dens fastlagte dækning af porteføljer 
af bestemte typer instrumenter

ii) krav om, at risikovederlag skal fordeles 
mellem bidragyderne i forhold til deres 
respektive andel i risikoen

iii) krav om, at vederlag til Unionen og 
betalinger vedrørende EU-garantien skal 
erlægges rettidigt og kun må forekomme 
én gang om året, når vederlag og tab på 
transaktioner er opgjort

iv) regler for anvendelse af EU-garantien 
i overensstemmelse med artikel 5 i denne 
forordning, deriblandt 
betalingsbetingelser, såsom specifikke 
frister, renter af skyldige beløb og den 
nødvendige likviditetsstyring

v) regler og procedurer for inddrivelse af 
fordringer, som EIB skal varetage, i 
overensstemmelse med artikel 7, stk. 4.

Or. en

Begrundelse

EFSI-aftalerne bør være af rent administrativ art og overlade væsentlige initiativer til 
lovgiveren. De relevante bestemmelser bør derfor indgå i forordningen og ikke i EFSI-
aftalen. Der er indføjet detaljerede bestemmelser svarende til dette.
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Ændringsforslag 268
Claude Turmes
for Verts/ALE-Gruppen

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) vilkårene for den finansiering, EIB via 
EFSI yder til Den Europæiske 
Investeringsfond (EIF)

c) størrelsen af og vilkårene for den 
finansiering, EIB via EFSI yder til Den 
Europæiske Investeringsfond (EIF), og 
som ikke må være mindre end 5 mia. EUR

Or. en

Ændringsforslag 269
Christian Ehler

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) ledelsesregler for EFSI, jf. artikel 3, 
under overholdelse af vedtægterne for 
Den Europæiske Investeringsbank

d) de nærmere bestemmelser for 
investeringskomitéens godkendelse af 
anvendelsen af EU-garantien til 
individuelle projekter i overensstemmelse 
med denne forordning og navnlig artikel
2a

Or. en

Begrundelse

EFSI-aftalerne bør være af rent administrativ art og overlade væsentlige initiativer til 
lovgiveren. De relevante bestemmelser bør derfor indgå i forordningen og ikke i EFSI-
aftalen. Der er indføjet detaljerede bestemmelser svarende til dette.

Ændringsforslag 270
Christian Ehler
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Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – afsnit 1 – litra e 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

e) nærmere regler om tilvejebringelsen af 
EU-garantien, jf. artikel 7, herunder loftet 
over garantiens dækning af porteføljer af 
bestemte typer instrumenter, træk på EU-
garantien, som – medmindre der er tale 
om tab på egenkapital – kun bør 
forekomme én gang om året, når 
overskud og tab på transaktionerne er 
opgjort og nettoresultatet foreligger, og 
vederlaget for garantien samt kravet om, 
at risikovederlaget skal fordeles mellem 
bidragyderne i forhold til deres respektive 
risikoandel

e) procedurerne for forelæggelse af
investeringsforslag og godkendelse af 
forslag til anvendelse af EU-garantien, 
herunder:

i) proceduren for forelæggelse af 
projekter for investeringskomitéen

ii) kravet om, at proceduren for 
forelæggelse og godkendelse af forslag til 
anvendelse af EU-garantien ikke må 
berøre EIB's regler for 
beslutningstagning, der er fastsat i 
vedtægterne for Den Europæiske 
Investeringsbank

iii) regler med yderligere detaljer om 
overgangsbestemmelserne i artikel 20, og 
navnlig om, hvordan de transaktioner, der 
er indgået af EIB i det tidsrum, der er 
omhandlet i artikel 20, vil blive omfattet 
af EU-garantien

Or. en

Begrundelse

EFSI-aftalerne bør være af rent administrativ art og overlade væsentlige initiativer til 
lovgiveren. De relevante bestemmelser bør derfor indgå i forordningen og ikke i EFSI-
aftalen. Der er indføjet detaljerede bestemmelser svarende til dette.

Ændringsforslag 271
Christian Ehler
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Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – afsnit 1 – litra f 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

f) regler og procedurer for inddrivelse af 
fordringer

f) procedurerne for forelæggelse af 
investeringsforslag og godkendelse af 
forslag til anvendelse af EU-garantien, 
herunder:

i) proceduren for forelæggelse af 
projekter for investeringskomitéen

ii) kravet om, at proceduren for 
forelæggelse og godkendelse af forslag til 
anvendelse af EU-garantien ikke må 
berøre EIB's regler for 
beslutningstagning, der er fastsat i 
vedtægterne for Den Europæiske 
Investeringsbank

iii) regler med yderligere detaljer om 
overgangsbestemmelserne i artikel 20, og 
navnlig om, hvordan de transaktioner, der 
er indgået af EIB i det tidsrum, der er 
omhandlet i artikel 20, vil blive omfattet 
af EU-garantien

Or. en

Begrundelse

EFSI-aftalerne bør være af rent administrativ art og overlade væsentlige initiativer til 
lovgiveren. De relevante bestemmelser bør derfor indgå i forordningen og ikke i EFSI-
aftalen. Der er indføjet detaljerede bestemmelser svarende til dette.

Ændringsforslag 272
Christian Ehler

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

g) regler for brug af EU-garantien, 
herunder frister og 

udgår
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nøgleresultatindikatorer

Or. en

Begrundelse

Der er indsat nærmere bestemmelser om dette forhold ovenfor.

Ændringsforslag 273
Soledad Cabezón Ruiz, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, José Blanco López, 
Carlos Zorrinho

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

g) regler for brug af EU-garantien,
herunder frister og 
nøgleresultatindikatorer

g) regler for brug af EU-garantien, såsom 
opfyldelse af målene og støttekriterierne i 
henhold til artikel 5, stk. 2, og artikel 5, 
stk. 2, litra a), samt frister og 
nøgleresultatindikatorer, herunder direkte 
jobskabelse og SMV-deltagelse

Or. en

Ændringsforslag 274
Patrizia Toia, Simona Bonafè, Renato Soru, Flavio Zanonato

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

g) regler for brug af EU-garantien, 
herunder frister og nøgleresultatindikatorer

g) regler for brug af EU-garantien, 
herunder frister, nøgleprojekter og
finansieringsområder som fastsat i artikel 
5, stk. 2, og nøgleresultatindikatorer

Or. en
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Ændringsforslag 275
Claude Turmes
for Verts/ALE-Gruppen

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

h) bestemmelser om de nødvendige midler 
til finansiering af EIAH, jf. stk. 2, tredje 
afsnit

h) bestemmelser om de nødvendige midler 
til finansiering af EIAH's etablering og 
virke, jf. stk. 2, 2a, 2b og 2c

Or. en

Ændringsforslag 276
Christian Ehler

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

j) nærmere bestemmelser om EU-
garantiens dækning.

udgår

Or. en

Begrundelse

Der er indsat nærmere bestemmelser om dette forhold ovenfor.

Ændringsforslag 277
Christian Ehler

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ja) alle øvrige betingelser af administrativ 
eller organisatorisk art, der er nødvendige 
med henblik på forvaltning af EFSI.



AM\1053517DA.doc 157/169 PE551.907v01-00

DA

Or. en

Ændringsforslag 278
Christian Ehler

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

EFSI-aftalen skal indeholde 
bestemmelser om, at der skal være en klar 
adskillelse mellem transaktioner 
gennemført med EFSI-støtte og EIB's 
øvrige transaktioner.

udgår

Or. en

Begrundelse

Der er indsat nærmere bestemmelser om dette forhold ovenfor.

Ændringsforslag 279
Claude Turmes
for Verts/ALE-Gruppen

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

EFSI-aftalen skal indeholde bestemmelser 
om, at der skal være en klar adskillelse 
mellem transaktioner gennemført med 
EFSI-støtte og EIB's øvrige transaktioner.

EFSI-aftalen skal indeholde bestemmelser 
om, at der skal være en klar adskillelse 
mellem transaktioner gennemført med 
EFSI-støtte og EIB's øvrige transaktioner.
Dog finder investeringsretningslinjerne 
og kriterierne vedtaget af EIB den 23. juli 
2013 anvendelse.

Or. en
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Ændringsforslag 280
Christian Ehler

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

EFSI-aftalen skal indeholde bestemmelser 
om, at EFSI-aktiviteter gennemført af 
EIF skal gennemføres under ledelse af 
EIF's styrende organer.

EFSI-aftalen skal også indeholde 
bestemmelser om, at: 

a) EFSI-aktiviteter gennemført af EIF 
skal gennemføres under ledelse af EIF's 
styrende organer

b) indtægter af EFSI-støttede 
foranstaltninger, som tilfalder Unionen, 
skal indgå i Unionens almindelige budget 
efter fradrag af beløb trukket på EU-
garantien og udgøre interne 
formålsbestemte indtægter, som skal 
tildeles forholdsmæssigt til de 
programmer, hvis rammer blev beskåret 
med henblik på at oprette EFSI-
garantifonden.

Or. en

Ændringsforslag 281
Renato Soru, Patrizia Toia, Simona Bonafè, Flavio Zanonato

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

EFSI-aftalen skal indeholde bestemmelser 
om, at EFSI-aktiviteter gennemført af EIF 
skal gennemføres under ledelse af EIF's 
styrende organer.

EFSI-aftalen skal indeholde bestemmelser 
om, at EFSI-aktiviteter gennemført af EIF 
skal gennemføres under ledelse af EIF's 
styrende organer i overensstemmelse med 
denne forordning, navnlig artikel 5.

Or. en
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Ændringsforslag 282
Christian Ehler

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

udgår

Or. en

Begrundelse

Tilbageførte overskud og indtægter, der overstiger målbeløbet for EU-garantien, bør 
genindføres i Unionens almindelige budget og overføres til de budgetposter, hvorfra midlerne 
til garantifonden blev taget.

Ændringsforslag 283
Claude Turmes
for Verts/ALE-Gruppen

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

2. EFSI-aftalen skal indeholde 
bestemmelser om oprettelse af et 
europæisk knudepunkt for 
investeringsrådgivning (EIAH), som skal 
levere den nødvendige støtte til udvikling 
af investeringsprojekter som defineret i 
artikel 5 inden for EIB. EIAH skal bygge 
videre på EIB's og Kommissionens 
eksisterende rådgivningstjenester med 
henblik på at yde rådgivningsbistand til 
identificering, forberedelse og udvikling af 
investeringsprojekter og fungere som en 
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rådgivning skal omfatte støtte til brug af 
teknisk bistand til projektkonfiguration, 
brug af innovative finansielle instrumenter 
og offentlig-/private partnerskaber samt 
eventuelt rådgivning om relevante 
spørgsmål i forbindelse med EU-
lovgivningen.

central rådgivningstjeneste om 
projektfinansiering i Unionen. I 
forbindelse med denne støtte skal EIAH 
navnlig være opmærksom på behovene 
hos små projekter og projekter, som 
fremmes af byer og lokale regeringer. 
Denne rådgivning skal omfatte støtte til 
brug af teknisk bistand til 
projektkonfiguration, brug af innovative 
finansielle instrumenter og offentlig-
/private partnerskaber samt eventuelt 
rådgivning om relevante spørgsmål i 
forbindelse med EU-lovgivningen.

Or. en

Ændringsforslag 284
Kaja Kallas

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Ændringsforslag 285
András Gyürk

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 286
Krišjānis Kariņš, Christian Ehler

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

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

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

Or. en

Ændringsforslag 287
Patrizia Toia, Simona Bonafè, Renato Soru, Flavio Zanonato

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

central rådgivningstjeneste om 
projektfinansiering i Unionen. Denne
rådgivning skal omfatte støtte til brug af 
teknisk bistand til projektkonfiguration, 
brug af innovative finansielle instrumenter 
og offentlig-/private partnerskaber samt 
eventuelt rådgivning om områder og 
emner i forbindelse med EU-lovgivningen
og politikker med særlig relevans for 
målsætningerne i artikel 5, stk. 2.

EIAH yder målrettet støtte på disse 
områder under hensyntagen til behov for 
teknisk assistance og mangler i 
kapacitetsopbygning, når de viser sig i 
Europa, uanset deres geografiske 
placering. 

Or. en

Begrundelse

EIAH's rådgivningsydelser bør være helt uden øremærkning. Dette center skal behandle 
institutionelle kapacitetsmangler og behov for teknisk assistance til projektudvikling og 
forberedelse, når sådanne behov dukker op i Europa.

Ændringsforslag 288
Claude Turmes
for Verts/ALE-Gruppen

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

udgår

Or. en
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Begrundelse

Flyttet til stk. 2a.

Ændringsforslag 289
Renato Soru, Patrizia Toia, Simona Bonafè, Flavio Zanonato

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Med henblik herpå skal EIAH gøre brug af 
den ekspertise, der findes i EIB, 
Kommissionen og nationale 
erhvervsfremmende banker samt de 
europæiske struktur- og investeringsfondes 
styrende organer og inddrage partnere i 
overensstemmelse med artikel 5 i 
forordning (EU) nr. 1303/2013. EIAH'et 
skal navnlig bygge på bedste praksis fra 
programmer som Elena (den europæiske 
facilitet for bistand på lokalt plan på
energiområdet), InnovFin (EU Finance 
for Innovators og EEEF (Den 
Europæiske Energieffektiviseringsfond).

Or. en

Ændringsforslag 290
Paloma López Bermejo, Marisa Matias, Neoklis Sylikiotis, Miloslav Ransdorf, João 
Ferreira

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 291
Claude Turmes
for Verts/ALE-Gruppen

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. EIAH's tjenester omfatter:

a) at være kontaktpunkt for teknisk 
bistand til myndigheder og 
projektiværksættere

b) at bistå projektiværksættere, når det er 
relevant, med at udvikle deres projekter, 
så de opfylder 
projektstøtteberettigelseskriterierne i 
denne forordning

c) at udnytte den lokale viden for at lette 
EFSI-støtte i hele Unionen

d) at etablere en platform for peer-to-
peer-udveksling og deling af viden om 
projektudvikling

e) at sørge for en decentraliseret platform 
for teknisk assistance for at samle små 
projekter, særligt projekter drevet af byer 
og SMV'er inden for energieffektivitet, til 
større projekter, som kan bankgodkendes

f) at støtte etablering af makroregionale, 
nationale eller lokale 
energieffektivitetsfonde

g) at sørge for en decentraliseret platform 
for teknisk assistance med henblik på at 
støtte SMV'ers projektudvikling, herunder 
opstarts- og spin off-virksomheder, og 
deres samarbejde med universiteter og 
forskningsorganisationer.

Or. en



PE551.907v01-00 166/169 AM\1053517DA.doc

DA

Ændringsforslag 292
Claude Turmes
for Verts/ALE-Gruppen

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2b. For at opfylde formålene i stk. 1 og 2a 
gør EIAH brug af den ekspertise, der 
findes i EIB, Kommissionen, nationale 
erhvervsfremmende banker samt de 
europæiske struktur- og 
investeringsfondes styrende organer. 
Hvor det er hensigtsmæssigt, henviser 
EIAH projektledere til disse enheder og 
kanaliserer den tekniske støtte gennem 
disse enheder.

Or. en

Ændringsforslag 293
Claude Turmes
for Verts/ALE-Gruppen

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2c. For hver garanti, som EFSI tilbyder 
en investeringsplatform, sikrer EFSI, at 
midlerne samles med henblik på at tilbyde 
teknisk assistance svarende til mindst 3 % 
af garantien.

Or. en

Ændringsforslag 294
Pavel Telička
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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. Antallet af medlemmer i 
Styringsrådet fordeles mellem 
Kommissionen og EIB på grundlag af 
princippet om paritet.

Or. en

Ændringsforslag 295
Gunnar Hökmark

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Nationale bidrag til EFSI skal følge de 
regler, der gælder for andre offentlige 
udgifter og investeringer, ligesom de skal
prioriteres i budgetpolitikken og ikke må 
undergrave reglerne i stabilitetspagten.

Or. en

Ændringsforslag 296
Christian Ehler

Forslag til forordning
Artikel 2 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 2a

Berettigelseskriterier for anvendelse af 
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EU-garantien

EFSI-aftalen skal fastsætte, at EFSI skal 
støtte projekter, som:

a) er i overensstemmelse med Unionens 
politikker og har afgørende betydning for 
at bringe EU's økonomi i retning af 
intelligent, bæredygtig og inklusiv vækst

b) er økonomisk og teknisk levedygtige

c) sikrer additionalitet og

d) maksimerer mobiliseringen af kapital 
fra den private sektor.

2. Desuden skal EFSI-aftalen fastsætte, at 
EFSI skal støtte projekter, der har et eller 
flere af følgende generelle mål:

a) forskning og udvikling og innovation, 
bl.a. gennem finansiel støtte til 
forskningsinfrastruktur, pilot- og 
demonstrationsanlæg, samarbejde mellem 
den akademiske verden og erhvervslivet, 
udnyttelse og udbredelse på markedet af 
forskningsresultater, patentering og 
teknologioverførsel

b) udvikling af infrastruktur, bl.a. i 
transportsektoren, i særdeleshed i 
industriområder; infrastrukturprojekter 
på miljøområdet, inden for 
naturressourcer og byudvikling og på 
socialområdet

c) informations- og 
kommunikationsteknologi, bl.a. digital 
infrastruktur, i særdeleshed bredbånd og 
digital infrastruktur til kulturelle og 
kreative brancher

d) udvikling af energisektoren, bl.a. 
energiinfrastruktur, i særdeleshed 
sammenkoblede energiforbindelser, 
udvikling af vedvarende energi og energi-
og ressourceeffektivitet

e) ydelse af finansiel støtte til 
virksomheder samt andre enheder med op 
til 3 000 ansatte, med særligt fokus på 
SMV'er
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f) investeringer i almen og erhvervsfaglig 
uddannelse og sundhed, innovation, 
kreativitet og kultur.

Or. en

Begrundelse

Der bør fastlægges klare berettigelseskriterier i denne forordning. Bidrag til nærmere 
bestemte målsætninger bør være led i processen med at fastslå projektforslagenes 
støtteberettigelse. Målsætningerne for EFSI er derfor også flyttet ind i denne artikel. 

Ændringsforslag 297
Philippe De Backer, Kaja Kallas, Angelika Mlinar, Cora van Nieuwenhuizen, Fredrick 
Federley, Pavel Telička

Forslag til forordning
Artikel 2 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 2 a

Berettigelseskriterier for anvendelse af 
EU-garantien

EFSI-aftalen skal fastsætte, at EFSI skal 
støtte projekter, som:

a) er i overensstemmelse med Unionens 
politikker

b) er økonomisk og teknisk levedygtige

c) sikrer additionalitet og

d) maksimerer mobiliseringen af kapital 
fra den private sektor, hvor det er muligt.

Or. en


