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Ändringsförslag 45
Csaba Molnár

Förslag till förordning
Skäl 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(1) Den ekonomiska och finansiella krisen 
har lett till minskade investeringar i 
unionen. Investeringarna har fallit med 
cirka 15 % sedan toppnivån 2007. I 
synnerhet orsakas bristen på investeringar i 
unionen av osäkerheten på marknaden när 
det gäller medlemsstaternas ekonomiska 
framtid och finanspolitiska begränsningar. 
Bristen på investeringar fördröjer den 
ekonomiska återhämtningen och inverkar 
negativt på skapandet av nya 
arbetstillfällen, de långsiktiga 
tillväxtutsikterna och konkurrenskraften.

(1) Den ekonomiska och finansiella krisen 
har lett till minskade investeringar i 
unionen, särskilt när det gäller 
energiinfrastruktur. Investeringarna har 
fallit med cirka 15 % sedan toppnivån 
2007. I synnerhet orsakas bristen på 
investeringar i unionen av osäkerheten på 
marknaden när det gäller medlemsstaternas 
ekonomiska framtid och finanspolitiska 
begränsningar. Bristen på investeringar, 
som har varit särskilt svår i vissa 
medlemsstater, fördröjer den ekonomiska 
återhämtningen och inverkar negativt på 
skapandet av nya arbetstillfällen, de 
långsiktiga tillväxtutsikterna och 
konkurrenskraften.

Or. en

Ändringsförslag 46
Christian Ehler

Förslag till förordning
Skäl 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(1) Den ekonomiska och finansiella krisen 
har lett till minskade investeringar i 
unionen. Investeringarna har fallit med 
cirka 15 % sedan toppnivån 2007. I 
synnerhet orsakas bristen på investeringar i 
unionen av osäkerheten på marknaden när 
det gäller medlemsstaternas ekonomiska 
framtid och finanspolitiska begränsningar. 
Bristen på investeringar fördröjer den 

(1) Den ekonomiska och finansiella krisen 
har lett till minskade investeringar och 
minskade kunskaps- och 
värdeökningsnivåer i unionen.
Investeringarna har fallit med cirka 15 % 
sedan toppnivån 2007. I synnerhet orsakas 
bristen på investeringar i unionen av 
osäkerheten på marknaden när det gäller 
medlemsstaternas ekonomiska framtid och 
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ekonomiska återhämtningen och inverkar 
negativt på skapandet av nya 
arbetstillfällen, de långsiktiga 
tillväxtutsikterna och konkurrenskraften.

finanspolitiska begränsningar. Bristen på 
investeringar fördröjer den ekonomiska 
återhämtningen och inverkar negativt på 
skapandet av nya arbetstillfällen, de 
långsiktiga tillväxtutsikterna och 
konkurrenskraften, vilket skulle kunna 
förhindra uppnåendet av 
Europa 2020-målen när det gäller smart, 
hållbar tillväxt för alla.

Or. en

Ändringsförslag 47
Gunnar Hökmark

Förslag till förordning
Skäl 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(1) Den ekonomiska och finansiella krisen 
har lett till minskade investeringar i 
unionen. Investeringarna har fallit med 
cirka 15 % sedan toppnivån 2007. I 
synnerhet orsakas bristen på investeringar
i unionen av osäkerheten på marknaden 
när det gäller medlemsstaternas 
ekonomiska framtid och finanspolitiska 
begränsningar. Bristen på investeringar 
fördröjer den ekonomiska återhämtningen 
och inverkar negativt på skapandet av nya
arbetstillfällen, de långsiktiga 
tillväxtutsikterna och konkurrenskraften.

(1) Den ekonomiska och finansiella krisen 
har lett till minskade investeringar i 
unionen. Investeringarna har fallit med 
cirka 15 % sedan toppnivån 2007. I 
synnerhet råder det i unionen brist på 
privata investeringar som skulle kunna 
bidra till ökad konkurrenskraft och nya 
arbetstillfällen. Minskningen av
investeringar beror på instabila offentliga 
finanser, ökade skuldbördor och höga 
räntor, vilket resulterar i låg tillväxt och 
osäkerhet på marknaden när det gäller den 
ekonomiska framtiden. En stabilisering av
de offentliga finanserna har, där detta har 
uppnåtts, gett lägre räntor och en 
långsam, men inte tillräcklig, ökning av 
investeringarna. Det är nödvändigt att 
göra det mer attraktivt att investera i 
europeiska företag, både i nya företag och
etablerade och växande industrier samt i 
den moderna kunskapsekonomins 
infrastruktur. Investeringar i forskning, 
vetenskap och utveckling är nödvändiga 
för att förbättra den europeiska
konkurrenskraften.
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Or. en

Ändringsförslag 48
David Borrelli, Dario Tamburrano

Förslag till förordning
Skäl 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(1) Den ekonomiska och finansiella krisen 
har lett till minskade investeringar i 
unionen. Investeringarna har fallit med 
cirka 15 % sedan toppnivån 2007. I 
synnerhet orsakas bristen på investeringar i 
unionen av osäkerheten på marknaden när 
det gäller medlemsstaternas ekonomiska 
framtid och finanspolitiska 
begränsningar. Bristen på investeringar 
fördröjer den ekonomiska återhämtningen 
och inverkar negativt på skapandet av nya 
arbetstillfällen, de långsiktiga 
tillväxtutsikterna och konkurrenskraften.

(1) Den ekonomiska och finansiella krisen 
har lett till minskade investeringar i 
unionen. Investeringarna har fallit med 
cirka 15 % sedan toppnivån 2007. I 
synnerhet orsakas bristen på investeringar i 
unionen av finanspolitiska begränsningar 
och den åtstramningspolitik som 
påtvingats medlemsstaterna och som har 
pressat tillbaka efterfrågan och ökat
osäkerheten när det gäller 
medlemsstaternas ekonomiska framtid.
Bristen på investeringar, vilken har varit 
särskilt svår i de medlemsstater som 
drabbats hårdast av krisen, fördröjer den 
ekonomiska återhämtningen och inverkar 
negativt på skapandet av nya 
arbetstillfällen, de långsiktiga 
tillväxtutsikterna och konkurrenskraften.

Or. it

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

Förslag till förordning
Skäl 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(1) Den ekonomiska och finansiella krisen 
har lett till minskade investeringar i 
unionen. Investeringarna har fallit med 
cirka 15 % sedan toppnivån 2007. I 
synnerhet orsakas bristen på investeringar i 

(1) Den ekonomiska och finansiella krisen 
har lett till minskade investeringar i 
unionen. Investeringarna har fallit med 
cirka 15 % sedan toppnivån 2007. I 
synnerhet orsakas bristen på investeringar i 
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unionen av osäkerheten på marknaden när 
det gäller medlemsstaternas ekonomiska 
framtid och finanspolitiska begränsningar. 
Bristen på investeringar fördröjer den 
ekonomiska återhämtningen och inverkar 
negativt på skapandet av nya 
arbetstillfällen, de långsiktiga
tillväxtutsikterna och konkurrenskraften.

unionen, och särskilt i de regioner som 
påverkats värst av krisen, av osäkerheten 
på marknaden när det gäller 
medlemsstaternas ekonomiska framtid och 
finanspolitiska begränsningar. Bristen på 
investeringar fördröjer den ekonomiska 
återhämtningen och inverkar negativt på 
skapandet av nya arbetstillfällen, de 
långsiktiga tillväxtutsikterna och 
konkurrenskraften. Investeringar är en 
grundläggande byggkloss som inte bara 
kommer att stimulera en snabb ekonomisk 
och social återhämtning från krisen utan 
också skapandet av fler och bättre 
arbetstillfällen i hela unionen.

Or. en

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

Förslag till förordning
Skäl 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(1) Den ekonomiska och finansiella krisen 
har lett till minskade investeringar i 
unionen. Investeringarna har fallit med 
cirka 15 % sedan toppnivån 2007. I 
synnerhet orsakas bristen på investeringar i 
unionen av osäkerheten på marknaden när 
det gäller medlemsstaternas ekonomiska 
framtid och finanspolitiska begränsningar. 
Bristen på investeringar fördröjer den 
ekonomiska återhämtningen och inverkar 
negativt på skapandet av nya 
arbetstillfällen, de långsiktiga 
tillväxtutsikterna och konkurrenskraften.

(1) Den ekonomiska och finansiella krisen 
har lett till minskade investeringar i 
unionen. Investeringarna har fallit med 
cirka 15 % sedan toppnivån 2007. I 
synnerhet orsakas bristen på investeringar i 
unionen av åtstramningsåtgärder, 
inbegripet sänkta löner och offentliga 
utgifter, vilket har minskat den 
aggregerade efterfrågan och ökat
osäkerheten på marknaden när det gäller 
medlemsstaternas ekonomiska framtid och
de finanspolitiska begränsningar som de 
påtvingats genom stabilitets- och 
tillväxtpaktens regler och 
Europeiska centralbankens ovillighet att 
ingripa med kraft på marknaden för 
statsobligationer. Bristen på investeringar 
fördröjer den ekonomiska återhämtningen 
och inverkar negativt på skapandet av nya 
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arbetstillfällen och de långsiktiga 
tillväxtutsikterna och konkurrenskraften.

Or. en

Ändringsförslag 51
Csaba Molnár

Förslag till förordning
Skäl 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 52
Aldo Patriciello

Förslag till förordning
Skäl 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(2) Det krävs omfattande åtgärder för att ta 
sig ur den onda cirkel som orsakas av 
bristen på investeringar. Strukturreformer 
och finanspolitiskt ansvar är
förutsättningar för att stimulera 
investeringarna. Tillsammans med en 

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

förnyad satsning på 
investeringsfinansiering kan dessa 
förutsättningar bidra till att skapa en god 
cirkel, där investeringsprojekt bidrar till att 
understödja sysselsättningen och 
efterfrågan och leder till en stadig ökning 
av tillväxtpotentialen

Or. it

Ändringsförslag 53
Gunnar Hökmark

Förslag till förordning
Skäl 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(2) Det krävs omfattande åtgärder för att ta 
sig ur den onda cirkel som orsakas av 
bristen på investeringar. När det gäller att 
öka den europeiska konkurrenskraften 
och främja den nödvändiga säkerheten på 
marknaden är stabila offentliga finanser 
och strukturreformer förutsättningar för att 
investeringarna i EU åter ska nå upp till 
de nivåer de borde ha. Det finns ett behov 
av att göra sig av med lagstiftning som 
hindrar eller fördröjer investeringar, att 
öppna den inre marknaden för 
investeringar och att se till att 
finansmarknader och europeiska banker 
kan tillhandahålla likviditet, 
marknadsgarantfunktioner och lån för att 
finansiera nödvändiga investeringar.
Tillsammans med en förnyad satsning på 
investeringsfinansiering kan dessa 
förutsättningar bidra till att skapa en god 
cirkel, där investeringsprojekt bidrar till att 
understödja sysselsättningen och 
efterfrågan och leder till en stadig ökning 
av tillväxtpotentialen.

Or. en
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Ändringsförslag 54
David Borrelli, Dario Tamburrano

Förslag till förordning
Skäl 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(2) Det krävs omfattande åtgärder för att ta 
sig ur den onda cirkel som orsakas av 
bristen på investeringar. För att stimulera 
investeringarna krävs åtgärder som kan
bidra till att skapa en god cirkel, där 
investeringsprojekt bidrar till att 
understödja sysselsättningen och 
efterfrågan och leder till en stadig ökning 
av tillväxtpotentialen.

Or. it

Ändringsförslag 55
Edouard Martin

Förslag till förordning
Skäl 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(2) Det krävs omfattande åtgärder för att ta 
sig ur den onda cirkel som orsakas av 
bristen på investeringar. De offentliga 
finanserna kan inte återhämta sig utan 
stöd till ekonomin och investeringar som 
understöder sysselsättningen och 
efterfrågan och leder till en stadig ökning 
av tillväxtpotentialen.
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Or. fr

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

Förslag till förordning
Skäl 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(2) Det krävs omfattande åtgärder för att ta 
sig ur den onda cirkel som orsakas av 
bristen på investeringar. Nya
investeringsprojekt bidrar till att 
understödja sysselsättningen och 
efterfrågan och leder till en stadig ökning 
av tillväxtpotentialen, samtidigt som den 
sociala och regionala sammanhållningen 
säkras.

Or. en

Ändringsförslag 57
Gunnar Hökmark

Förslag till förordning
Skäl 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(3) Genom det globala 
infrastrukturinitiativet (Global 
Infrastructure Initiative) har G20 erkänt 
investeringarnas betydelse för att stärka 
efterfrågan och öka produktiviteten och 
tillväxten, och har åtagit sig att skapa ett 
klimat som underlättar ökade investeringar.

(3) Genom det globala 
infrastrukturinitiativet (Global 
Infrastructure Initiative) har G20 erkänt 
investeringarnas betydelse för att stärka 
efterfrågan och öka produktiviteten och 
tillväxten, och har åtagit sig att skapa ett 
klimat som underlättar ökade investeringar.
Efsi bör vara ett komplement till en 
övergripande strategi för ökade 
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investeringar i EU, inte ersätta andra 
investeringar och finansiella strukturer 
eller undergräva unionens investeringar i 
vetenskap, forskning och utveckling.

Or. en

Ändringsförslag 58
Christian Ehler

Förslag till förordning
Skäl 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 59
David Borrelli, Dario Tamburrano

Förslag till förordning
Skäl 4
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(4) Under hela den ekonomiska och 
finansiella krisen har unionen varit 
ansvarig för strukturreformer och 
finanspolitiska åtstramningar som har 
fjärmat ekonomin från målen i Europa 
2020-strategin. Åtgärder krävs för att 
tillgodose unionens investeringsbehov och 
för att den tillgängliga likviditeten på 
marknaden ska användas effektivt och 
inriktas på finansiering av ekonomiskt, 
miljömässigt och socialt bärkraftiga 
investeringsprojekt.

Or. it

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

Förslag till förordning
Skäl 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(4) Under hela den ekonomiska och 
finansiella krisen har unionen genomfört 
strukturreformer och nedskärningar som 
har fört ekonomin bort från 
Europa 2020-målen. Åtgärder krävs för att 
tillgodose unionens investeringsbehov och 
för att den tillgängliga likviditeten på 
marknaden ska användas effektivt och 
inriktas på finansiering av bärkraftiga 
investeringsprojekt som stärker den 
sociala och regionala sammanhållningen 
genom skapande av arbetstillfällen med 
kvalitet och breddning och förbättring av 
produktionsbasen i medlemsstaterna, 
särskilt de som påverkats mest av krisen.
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finansiering av bärkraftiga 
investeringsprojekt.

Or. en

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

Förslag till förordning
Skäl 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 62
Anne Sander

Förslag till förordning
Skäl 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(4) Under hela den ekonomiska och 
finansiella krisen har unionen ansträngt sig 
för att främja tillväxt, särskilt genom 

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

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

Or. fr

Ändringsförslag 63
Kaja Kallas

Förslag till förordning
Skäl 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(5) Den 15 juli 2014 presenterade 
Europeiska kommissionens tillträdande 
ordförande inför Europaparlamentet en rad 
politiska riktlinjer för 
Europeiska kommissionen. I de politiska 
riktlinjerna efterlystes mobilisering av
”upp till 300 miljarder euro i ytterligare 
offentliga och privata investeringar i den 
reala ekonomin under de kommande tre 
åren” för att stimulera investeringar i syfte
att skapa nya arbetstillfällen.

(5) Den 15 juli 2014 presenterade 
Europeiska kommissionens tillträdande 
ordförande inför Europaparlamentet en rad 
politiska riktlinjer för 
Europeiska kommissionen. I de politiska 
riktlinjerna efterlystes en energiunion, en 
sammankopplad digital inre marknad och 
en mobilisering av ”upp till 
300 miljarder euro i ytterligare offentliga 
och privata investeringar i den reala 
ekonomin under de kommande tre åren” 
för att stimulera investeringar i syfte att 
skapa nya arbetstillfällen.

Or. en

Ändringsförslag 64
Paloma López Bermejo, Marisa Matias, Neoklis Sylikiotis, Miloslav Ransdorf
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Förslag till förordning
Skäl 8

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(8) Efsi är en del av en övergripande 
metod för att ta itu med osäkerheten kring 
offentliga och privata investeringar. 
Strategin har tre pelare: att mobilisera 
finansiering för investeringar, få 
investeringar att nå den reala ekonomin 
och förbättra investeringsklimatet i 
unionen.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 65
Christian Ehler

Förslag till förordning
Skäl 8a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(8a) Den 13 januari 2015 lade 
kommissionen fram ett meddelande1a om 
hur den kommer att tillämpa de befintliga 
reglerna i stabilitets- och tillväxtpakten.

__________________
1a Meddelande från kommissionen till 
Europaparlamentet, rådet, 
Europeiska centralbanken, 
Europeiska ekonomiska och sociala 
kommittén, Regionkommittén samt 
Europeiska investeringsbanken, Att på 
bästa sätt använda flexibiliteten inom de 
befintliga reglerna i stabilitets- och 
tillväxtspakten. COM(2015)0012.

Or. en
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Motivering

I meddelandet förklaras vilket uttryck kommissionens tillkännagivna positiva inställning 
kommer att ta sig i praktiken när det gäller medlemsstaternas investeringar i Efsi-projekt i 
förhållande till stabilitets- och tillväxtpakten. Därför är det viktigt att denna förordning 
innehåller en hänvisning till meddelandet.

Ändringsförslag 66
Gunnar Hökmark

Förslag till förordning
Skäl 8a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(8a) Finansieringen av Efsi bör inte 
undergräva unionens forskning, 
vetenskap och utveckling, vare sig på 
EU-nivå eller på nationell nivå. Målet bör 
vara att använda medel från EU-budgeten 
som i nuläget har liten eller ingen 
möjlighet att fungera som en hävstång för 
att attrahera privata investeringar och 
liten inverkan när det gäller att öka 
konkurrenskraften och främja de nya 
innovationer som behövs för att ge EU en 
ledande ställning.

Or. en

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

Förslag till förordning
Skäl 9

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(9) Investeringsklimatet i unionen bör 
förbättras genom att man undanröjer 
hinder för investeringar, stärker den inre 
marknaden och ökar förutsebarheten i 
regelverket. Detta parallella arbete bör 

utgår
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främja såväl Efsi som investeringar 
runtom i Europa generellt.

Or. en

Ändringsförslag 68
Kaja Kallas

Förslag till förordning
Skäl 9

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(9) Investeringsklimatet i unionen bör 
förbättras genom att man undanröjer hinder 
för investeringar, stärker den inre 
marknaden och ökar förutsebarheten i 
regelverket. Detta parallella arbete bör 
främja såväl Efsi som investeringar runtom 
i Europa generellt.

(9) Investeringsklimatet i unionen bör 
förbättras genom att man undanröjer hinder 
för investeringar, stärker den inre 
marknaden, särskilt energi- och 
kapitalmarknaderna och den digitala 
marknaden, och ökar förutsebarheten i 
regelverket samt främjar en förändring i 
mentaliteten i riktning mot större 
risktagande. Detta parallella arbete bör 
främja såväl Efsi som investeringar runtom 
i Europa generellt.

Or. en

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

Förslag till förordning
Skäl 9

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(9) Investeringsklimatet i unionen bör 
förbättras genom att man undanröjer hinder 
för investeringar, stärker den inre 
marknaden och ökar förutsebarheten i 
regelverket. Detta parallella arbete bör 
främja såväl Efsi som investeringar runtom 
i Europa generellt.

(9) Investeringsklimatet i unionen bör 
förbättras genom att man undanröjer hinder 
för investeringar, minskar byråkratin och 
de administrativa bördorna, stärker den 
inre marknaden och ökar förutsebarheten i 
regelverket. Detta parallella arbete bör 
främja såväl Efsi som investeringar runtom 
i Europa generellt.
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Or. en

Ändringsförslag 70
Krišjānis Kariņš, Jerzy Buzek, Christian Ehler

Förslag till förordning
Skäl 9

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(9) Investeringsklimatet i unionen bör 
förbättras genom att man undanröjer hinder 
för investeringar, stärker den inre 
marknaden och ökar förutsebarheten i 
regelverket. Detta parallella arbete bör 
främja såväl Efsi som investeringar runtom 
i Europa generellt.

(9) Investeringsklimatet i unionen bör 
förbättras genom att man undanröjer hinder 
för investeringar genom att upprätta en 
verkligt fungerande 
kapitalmarknadsunion för att göra 
finansiering tillgänglig och åtkomlig 
oberoende av det geografiska läget inom 
unionen, stärker den inre marknaden och 
ökar förutsebarheten i regelverket. Detta 
parallella arbete bör främja såväl Efsi som 
investeringar runtom i Europa generellt.

Or. en

Ändringsförslag 71
Anne Sander

Förslag till förordning
Skäl 9

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(9) Investeringsklimatet i unionen bör 
förbättras genom att man undanröjer hinder 
för investeringar, stärker den inre 
marknaden och ökar förutsebarheten i 
regelverket. Detta parallella arbete bör 
främja såväl Efsi som investeringar runtom 
i Europa generellt.

(9) Investeringsklimatet i unionen bör 
förbättras genom att man undanröjer hinder 
för investeringar, stärker den inre 
marknaden, minskar de administrativa 
bördor som särskilt drabbar små och 
medelstora företag och ökar 
förutsebarheten i regelverket. Detta 
parallella arbete bör främja såväl Efsi som 
investeringar runtom i Europa generellt.

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

Förslag till förordning
Skäl 9a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(9a) Efsi bör ses som ett tillfälligt 
engångsinstrument inom den fleråriga 
budgetramen för perioden 2014–2020.

Or. en

Ändringsförslag 73
Carlos Zorrinho

Förslag till förordning
Skäl 10

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(10) Syftet med Efsi bör vara att bidra till 
att åtgärda svårigheter när det gäller att
finansiera och genomföra produktiva 
investeringar i unionen och öka tillgången 
till finansiering. Avsikten är att den ökade 
tillgången till finansiering särskilt ska 
gynna små och medelstora företag. Det är 
också lämpligt att låta en sådan ökad 
tillgång till finansiering även omfatta
medelstora börsnoterade företag, som är
företag med upp till 3 000 anställda. 
Genom att lösa Europas nuvarande 
investeringsproblem bör man kunna bidra 
till att stärka unionens ekonomiska, sociala 
och territoriella sammanhållning.

(10) Syftet med Efsi bör ha två 
inriktningar: a) att bidra till att åtgärda 
svårigheter när det gäller finansiering och
att genomföra produktiva investeringar i 
unionen och b) att öka tillgången till 
finansiering för små och medelstora 
företag och mindre medelstora 
börsnoterade företag samt innovativa små 
och medelstora företag och innovativa 
medelstora börsnoterade företag. Genom 
att lösa Europas nuvarande 
investeringsproblem bör man kunna bidra 
till att stärka unionens konkurrenskraft, 
innovationspotential, ekonomiska, sociala 
och territoriella sammanhållning samt 
energi- och resurseffektivitet genom att gå 
över till en hållbar och cirkulär ekonomi.
Smarta investeringar från 
företagsnätverk, konsortier och 
partnerskap skulle också kunna stärka 
den kollektiva effektiviteten på regional, 
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nationell och europeisk nivå.

Or. en

Ändringsförslag 74
Claude Turmes
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Skäl 10

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(10) Syftet med Efsi bör vara att bidra till 
att åtgärda svårigheter när det gäller att 
finansiera och genomföra produktiva
investeringar i unionen och öka tillgången 
till finansiering. Avsikten är att den ökade 
tillgången till finansiering särskilt ska 
gynna små och medelstora företag. Det är 
också lämpligt att låta en sådan ökad 
tillgång till finansiering även omfatta 
medelstora börsnoterade företag, som är 
företag med upp till 3 000 anställda. 
Genom att lösa Europas nuvarande 
investeringsproblem bör man kunna bidra 
till att stärka unionens ekonomiska, sociala 
och territoriella sammanhållning.

(10) Syftet med Efsi bör vara att bidra till 
att åtgärda svårigheter när det gäller att 
finansiera och genomföra omvandlande
investeringar i unionen och öka tillgången 
till finansiering. Avsikten är att den ökade 
tillgången till finansiering särskilt ska 
gynna små och medelstora företag, 
inbegripet när det gäller etablering av nya 
företag och spin-off-företag från 
universitet. Det är också lämpligt att låta 
en sådan ökad tillgång till finansiering 
även omfatta mindre medelstora 
börsnoterade företag, som är företag med 
upp till 500 anställda. Genom att lösa 
Europas nuvarande investeringsproblem 
bör man kunna bidra till att stärka unionens 
ekonomiska, sociala och territoriella 
sammanhållning och stödja en övergång 
inom energi- och resurseffektivitet i 
riktning mot en hållbar, cirkulär ekonomi 
baserad på förnybarhet.

Or. en

Ändringsförslag 75
Martina Werner, Bernd Lange

Förslag till förordning
Skäl 10
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(10) Syftet med Efsi bör vara att bidra till 
att åtgärda svårigheter när det gäller att 
finansiera och genomföra produktiva 
investeringar i unionen och öka tillgången 
till finansiering. Avsikten är att den ökade 
tillgången till finansiering särskilt ska 
gynna små och medelstora företag. Det är 
också lämpligt att låta en sådan ökad 
tillgång till finansiering även omfatta 
medelstora börsnoterade företag, som är 
företag med upp till 3 000 anställda. 
Genom att lösa Europas nuvarande 
investeringsproblem bör man kunna bidra 
till att stärka unionens ekonomiska, sociala 
och territoriella sammanhållning.

(10) Syftet med Efsi bör vara att a) bidra 
till att åtgärda svårigheter när det gäller att 
finansiera och genomföra produktiva 
investeringar i unionen och b) öka 
tillgången till finansiering. Avsikten är att 
den ökade tillgången till finansiering 
särskilt ska gynna små och medelstora 
företag, inbegripet börsnoterade och 
innovativa små och medelstora företag. 
Det är också lämpligt att låta en sådan ökad 
tillgång till finansiering även omfatta 
medelstora börsnoterade företag, som är 
företag med upp till 3 000 anställda. 
Genom att lösa Europas nuvarande 
investeringsproblem bör man kunna bidra 
till att stärka unionens konkurrenskraft, 
innovationspotential och ekonomiska, 
sociala och territoriella sammanhållning, 
och övergången till en hållbar ekonomi 
borde bidra till ökad energi- och 
resurseffektivitet. Inriktningen på små 
och medelstora företag borde dessutom 
bidra till en hållbar återindustrialisering, 
särskilt också genom att investeringar i 
digitaliseringen av den industriella 
värdekedjan leder till ökad 
konkurrenskraft hos europeiska små och 
medelstora företag.

Or. de

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

Förslag till förordning
Skäl 10

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(10) Syftet med Efsi bör vara att bidra till 
att åtgärda svårigheter när det gäller att
finansiera och genomföra produktiva 

(10) Syftet med Efsi bör ha två 
inriktningar: a) att bidra till att åtgärda 
svårigheter när det gäller finansiering och
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investeringar i unionen och öka tillgången 
till finansiering. Avsikten är att den ökade 
tillgången till finansiering särskilt ska 
gynna små och medelstora företag. Det är 
också lämpligt att låta en sådan ökad 
tillgång till finansiering även omfatta
medelstora börsnoterade företag, som är
företag med upp till 3 000 anställda. 
Genom att lösa Europas nuvarande 
investeringsproblem bör man kunna bidra 
till att stärka unionens ekonomiska, sociala 
och territoriella sammanhållning.

att genomföra innovationsdrivna och
produktiva investeringar i unionen och b) 
att öka tillgången till finansiering för små
och medelstora företag och mindre
medelstora börsnoterade företag samt 
innovativa små och medelstora företag
och innovativa medelstora börsnoterade 
företag. Genom att lösa Europas nuvarande 
investeringsproblem bör man kunna bidra 
till att stärka unionens konkurrenskraft, 
innovationspotential, ekonomiska, sociala 
och territoriella sammanhållning samt 
energi- och resurseffektivitet genom att gå 
över till en hållbar och cirkulär ekonomi.

Or. en

Ändringsförslag 77
Christian Ehler

Förslag till förordning
Skäl 10

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(10) Syftet med Efsi bör vara att bidra till 
att åtgärda svårigheter när det gäller att 
finansiera och genomföra produktiva 
investeringar i unionen och öka tillgången 
till finansiering. Avsikten är att den ökade 
tillgången till finansiering särskilt ska 
gynna små och medelstora företag. Det är 
också lämpligt att låta en sådan ökad 
tillgång till finansiering även omfatta
medelstora börsnoterade företag, som är
företag med upp till 3 000 anställda. 
Genom att lösa Europas nuvarande 
investeringsproblem bör man kunna bidra 
till att stärka unionens ekonomiska, sociala 
och territoriella sammanhållning.

(10) Syftet med Efsi bör vara att bidra till 
att åtgärda svårigheter när det gäller att 
finansiera och genomföra produktiva 
investeringar i unionen som ger Europas 
ekonomi en omedelbar skjuts och öka 
tillgången till finansiering. Avsikten är att 
den ökade tillgången till finansiering 
särskilt ska gynna små och medelstora 
företag, mindre medelstora börsnoterade 
företag och medelstora börsnoterade
företag med upp till 3 000 anställda, men 
den bör inte begränsas till dessa typer av
företag. Genom att lösa Europas nuvarande 
investeringsproblem bör man kunna bidra 
till att överbrygga innovationsgapet i 
Europa, stärka unionens
innovationspotential, konkurrenskraft,
ekonomiska tillväxt och sysselsättning 
samt dess ekonomiska, sociala och 
territoriella sammanhållning.
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Or. en

Motivering

När det gäller vissa typer av projekt, särskilt långsiktiga investeringar och forskning och 
innovation, är den bristande tillgången till riskfinansiering ett problem för alla sorters 
företag, oberoende av storlek. Efsis portfölj av finansieringsinstrument bör anpassas till de 
skilda finansieringsbehoven hos olika sorters företag för att maximera hävstångseffekten hos 
privata investeringar inom ramen för Efsi.

Ändringsförslag 78
Patrizia Toia

Förslag till förordning
Skäl 10

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(10) Syftet med Efsi bör vara att bidra till 
att åtgärda svårigheter när det gäller att 
finansiera och genomföra produktiva 
investeringar i unionen och öka tillgången 
till finansiering. Avsikten är att den ökade 
tillgången till finansiering särskilt ska 
gynna små och medelstora företag. Det är 
också lämpligt att låta en sådan ökad 
tillgång till finansiering även omfatta 
medelstora börsnoterade företag, som är 
företag med upp till 3 000 anställda. 
Genom att lösa Europas nuvarande 
investeringsproblem bör man kunna bidra 
till att stärka unionens ekonomiska, sociala 
och territoriella sammanhållning.

(10) Syftet med Efsi bör vara att bidra till 
att åtgärda svårigheter när det gäller att 
finansiera och genomföra produktiva 
investeringar i unionen, överbrygga det 
nuvarande investeringsgapet mellan 
unionens medlemsstater och öka 
tillgången till finansiering. Avsikten är att 
den ökade tillgången till finansiering 
särskilt ska gynna små och medelstora 
företag, i synnerhet innovativa och 
nystartade företag. Det är också lämpligt 
att låta en sådan ökad tillgång till 
finansiering även omfatta medelstora 
börsnoterade företag, som är företag med 
upp till 3 000 anställda. Genom att lösa 
Europas nuvarande investeringsproblem 
bör man kunna bidra till att stärka unionens
innovationspotential och ekonomiska, 
sociala och territoriella sammanhållning.

Or. en

Ändringsförslag 79
Evžen Tošenovský, Marek Józef Gróbarczyk, Morten Messerschmidt, 
Anneleen Van Bossuyt
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Förslag till förordning
Skäl 10

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(10) Syftet med Efsi bör vara att bidra till 
att åtgärda svårigheter när det gäller att 
finansiera och genomföra produktiva 
investeringar i unionen och öka tillgången 
till finansiering. Avsikten är att den ökade 
tillgången till finansiering särskilt ska 
gynna små och medelstora företag. Det är 
också lämpligt att låta en sådan ökad 
tillgång till finansiering även omfatta 
medelstora börsnoterade företag, som är 
företag med upp till 3 000 anställda. 
Genom att lösa Europas nuvarande 
investeringsproblem bör man kunna bidra 
till att stärka unionens ekonomiska, sociala 
och territoriella sammanhållning.

(10) Syftet med Efsi bör vara att bidra till 
att åtgärda svårigheter när det gäller att 
finansiera och genomföra produktiva 
investeringar i unionen och öka tillgången 
till finansiering. Avsikten är att den ökade 
tillgången till finansiering särskilt ska 
gynna innovativa mikroföretag samt små 
och medelstora företag. Det är också 
lämpligt att låta en sådan ökad tillgång till 
finansiering även omfatta medelstora 
börsnoterade företag, som är företag med 
upp till 3 000 anställda. Genom att lösa 
Europas nuvarande investeringsproblem 
bör man kunna bidra till att stärka unionens 
ekonomiska, sociala och territoriella 
sammanhållning.

Or. en

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

Förslag till förordning
Skäl 10

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(10) Syftet med Efsi bör vara att bidra till 
att åtgärda svårigheter när det gäller att 
finansiera och genomföra produktiva 
investeringar i unionen och öka tillgången 
till finansiering. Avsikten är att den ökade 
tillgången till finansiering särskilt ska 
gynna små och medelstora företag. Det är 
också lämpligt att låta en sådan ökad 
tillgång till finansiering även omfatta 
medelstora börsnoterade företag, som är 
företag med upp till 3 000 anställda. 
Genom att lösa Europas nuvarande 
investeringsproblem bör man kunna bidra 
till att stärka unionens ekonomiska, sociala 

(10) Syftet med Efsi bör vara att bidra till 
att åtgärda svårigheter när det gäller att 
finansiera och genomföra produktiva 
investeringar i unionen och öka tillgången 
till finansiering. Avsikten är att den ökade 
tillgången till finansiering särskilt ska 
gynna mikroföretag samt små och 
medelstora företag och kooperativa 
företag. Det kan vara lämpligt att låta en 
sådan ökad tillgång till finansiering även 
omfatta medelstora börsnoterade företag, 
som är företag med upp till 3 000 anställda
i de fall då projekten främjar skapande av 
arbetstillfällen av kvalitet, 
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och territoriella sammanhållning. industriutveckling och social och 
miljömässig hållbarhet. Genom att lösa 
Europas nuvarande investeringsproblem 
bör man kunna bidra till att stärka unionens 
ekonomiska, sociala och territoriella 
sammanhållning.

Or. en

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

Förslag till förordning
Skäl 10

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(10) Syftet med Efsi bör vara att bidra till 
att åtgärda svårigheter när det gäller att 
finansiera och genomföra produktiva 
investeringar i unionen och öka tillgången 
till finansiering. Avsikten är att den ökade 
tillgången till finansiering särskilt ska 
gynna små och medelstora företag. Det är 
också lämpligt att låta en sådan ökad 
tillgång till finansiering även omfatta 
medelstora börsnoterade företag, som är 
företag med upp till 3 000 anställda. 
Genom att lösa Europas nuvarande 
investeringsproblem bör man kunna bidra 
till att stärka unionens ekonomiska, sociala 
och territoriella sammanhållning.

(10) Syftet med Efsi bör vara att bidra till 
att åtgärda svårigheter när det gäller att 
finansiera och genomföra produktiva 
investeringar i unionen och öka tillgången 
till finansiering, stärka den sociala och 
regionala sammanhållningen genom att 
skapa arbetstillfällen av kvalitet och 
bredda och förbättra produktionsbasen i 
medlemsstaterna, särskilt de som 
påverkats mest av krisen. Avsikten är att 
den ökade tillgången till finansiering 
särskilt ska gynna små och medelstora 
företag. Det är också lämpligt att låta en 
sådan ökad tillgång till finansiering även 
omfatta medelstora börsnoterade företag, 
som är företag med upp till 3 000 anställda. 
Genom att lösa Europas nuvarande 
investeringsproblem bör man kunna bidra 
till att stärka unionens ekonomiska, sociala 
och territoriella sammanhållning.

Or. en

Ändringsförslag 82
Edouard Martin
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Förslag till förordning
Skäl 10

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(10) Syftet med Efsi bör vara att bidra till 
att åtgärda svårigheter när det gäller att 
finansiera och genomföra produktiva 
investeringar i unionen och öka tillgången 
till finansiering. Avsikten är att den ökade 
tillgången till finansiering särskilt ska 
gynna små och medelstora företag. Det är
också lämpligt att låta en sådan ökad 
tillgång till finansiering även omfatta 
medelstora börsnoterade företag, som är 
företag med upp till 3 000 anställda. 
Genom att lösa Europas nuvarande 
investeringsproblem bör man kunna bidra 
till att stärka unionens ekonomiska, sociala 
och territoriella sammanhållning.

(10) Syftet med Efsi bör vara att bidra till 
att åtgärda svårigheter när det gäller att 
finansiera och genomföra produktiva 
investeringar i unionen och öka tillgången 
till finansiering. Avsikten är att den ökade 
tillgången till finansiering särskilt ska 
gynna små och medelstora företag. Det
skulle också vara lämpligt, om resurserna 
räcker till, att låta en sådan ökad tillgång 
till finansiering även omfatta medelstora 
börsnoterade företag. Genom att lösa 
Europas nuvarande investeringsproblem 
bör man kunna bidra till att stärka unionens 
ekonomiska, sociala och territoriella 
sammanhållning.

Or. fr

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

Förslag till förordning
Skäl 10

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(10) Syftet med Efsi bör vara att bidra till 
att åtgärda svårigheter när det gäller att 
finansiera och genomföra produktiva 
investeringar i unionen och öka tillgången 
till finansiering. Avsikten är att den ökade 
tillgången till finansiering särskilt ska 
gynna små och medelstora företag. Det är 
också lämpligt att låta en sådan ökad 
tillgång till finansiering även omfatta 
medelstora börsnoterade företag, som är 
företag med upp till 3 000 anställda. 
Genom att lösa Europas nuvarande 
investeringsproblem bör man kunna bidra 
till att stärka unionens ekonomiska, sociala 

(10) Syftet med Efsi bör vara att bidra till 
att åtgärda svårigheter när det gäller att 
finansiera och genomföra produktiva 
investeringar i unionen och öka tillgången 
till finansiering. Avsikten är att den ökade 
tillgången till finansiering särskilt ska 
gynna små och medelstora företag. Det är 
också lämpligt att låta en sådan ökad 
tillgång till finansiering även omfatta 
medelstora börsnoterade företag, som är 
företag med upp till 3 000 anställda. 
Genom att lösa Europas nuvarande 
investeringsproblem bör man kunna bidra 
till att stärka unionens ekonomiska, sociala 
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och territoriella sammanhållning. och territoriella sammanhållning och dess 
digitala utveckling.

Or. en

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

Förslag till förordning
Skäl 10

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(10) Syftet med Efsi bör vara att bidra till 
att åtgärda svårigheter när det gäller att 
finansiera och genomföra produktiva 
investeringar i unionen och öka tillgången 
till finansiering. Avsikten är att den ökade 
tillgången till finansiering särskilt ska 
gynna små och medelstora företag. Det är 
också lämpligt att låta en sådan ökad 
tillgång till finansiering även omfatta 
medelstora börsnoterade företag, som är 
företag med upp till 3 000 anställda. 
Genom att lösa Europas nuvarande 
investeringsproblem bör man kunna bidra 
till att stärka unionens ekonomiska, sociala 
och territoriella sammanhållning.

(10) Syftet med Efsi bör vara att bidra till 
att åtgärda svårigheter när det gäller att 
finansiera och genomföra produktiva 
investeringar i unionen och öka tillgången 
till finansiering. Avsikten är att den ökade 
tillgången till finansiering särskilt ska 
gynna små och medelstora företag. Det är 
också lämpligt att låta en sådan ökad 
tillgång till finansiering även omfatta 
medelstora börsnoterade företag, som är 
företag med upp till 3 000 anställda. 
Genom att lösa Europas nuvarande 
investeringsproblem bör man kunna bidra 
till att stärka unionens ekonomiska, sociala 
och territoriella sammanhållning samt 
energi- och resurseffektivitet genom att gå 
över till en hållbar, digital och cirkulär 
ekonomi.

Or. en

Ändringsförslag 85
Pavel Telička, Philippe De Backer

Förslag till förordning
Skäl 10

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(10) Syftet med Efsi bör vara att bidra till 
att åtgärda svårigheter när det gäller att 

(10) Syftet med Efsi bör vara att bidra till 
att åtgärda svårigheter när det gäller att 
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finansiera och genomföra produktiva 
investeringar i unionen och öka tillgången 
till finansiering. Avsikten är att den ökade 
tillgången till finansiering särskilt ska 
gynna små och medelstora företag. Det är 
också lämpligt att låta en sådan ökad 
tillgång till finansiering även omfatta 
medelstora börsnoterade företag, som är 
företag med upp till 3 000 anställda. 
Genom att lösa Europas nuvarande 
investeringsproblem bör man kunna bidra 
till att stärka unionens ekonomiska, sociala 
och territoriella sammanhållning.

finansiera och genomföra produktiva 
investeringar i unionen och öka tillgången 
till finansiering. Avsikten är att den ökade 
tillgången till finansiering särskilt ska 
gynna små och medelstora företag, 
snabbväxande företag eller företag med 
tillväxtpotential, inbegripet nystartade 
företag. Det är också lämpligt att låta en 
sådan ökad tillgång till finansiering även 
omfatta medelstora börsnoterade företag, 
som är företag med upp till 3 000 anställda. 
Genom att lösa Europas nuvarande 
investeringsproblem bör man kunna bidra 
till att stärka unionens ekonomiska, sociala 
och territoriella sammanhållning.

Or. en

Ändringsförslag 86
David Borrelli, Dario Tamburrano

Förslag till förordning
Skäl 10

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(10) Syftet med Efsi bör vara att bidra till 
att åtgärda svårigheter när det gäller att 
finansiera och genomföra produktiva 
investeringar i unionen och öka tillgången 
till finansiering. Avsikten är att den ökade 
tillgången till finansiering särskilt ska 
gynna små och medelstora företag. Det är 
också lämpligt att låta en sådan ökad 
tillgång till finansiering även omfatta 
medelstora börsnoterade företag, som är 
företag med upp till 3 000 anställda. 
Genom att lösa Europas nuvarande 
investeringsproblem bör man kunna bidra 
till att stärka unionens ekonomiska, sociala 
och territoriella sammanhållning.

(10) Syftet med Efsi bör vara att bidra till 
att åtgärda svårigheter när det gäller att 
finansiera och genomföra produktiva 
investeringar i unionen och öka tillgången 
till finansiering. Avsikten är att den ökade 
tillgången till finansiering särskilt ska 
gynna små och medelstora företag. Det är 
också lämpligt att se till att en sådan ökad 
tillgång till finansiering gynnar innovativa 
nystartade företag. Genom att lösa Europas 
nuvarande investeringsproblem bör man 
kunna bidra till att stärka unionens 
ekonomiska, sociala och territoriella 
sammanhållning och att nå de europeiska 
målen i fråga om energi och miljö för 
2020, 2030 och 2050 som syftar till att 
påskynda övergången till en gemensam 
kretsloppsekonomi med låga 
koldioxidutsläpp.
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Or. it

Ändringsförslag 87
Csaba Molnár

Förslag till förordning
Skäl 11

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 88
Claude Turmes
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Skäl 11

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(11) Efsi bör stödja strategiska 
investeringar med stort ekonomiskt, socialt 
och miljömässigt mervärde som bidrar till 
att uppnå unionens politiska mål, särskilt 
artikel 194 i fördraget. Dessa 
investeringar bör falla inom ramen för, 
men inte vara begränsade till, projekt av 
allmänt intresse som syftar till att 
fullborda den inre marknaden inom 
sektorerna för transport-, 
telekommunikations- och 
energiinfrastruktur, inbegripet transport-
och energisammankoppling, samt digital 
infrastruktur, främja förnybar energi och 
energi- och resurseffektivitet, öka dess 
konkurrenskraft och bidra till hållbar 
utveckling samt utforska potentiella 
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synergier mellan dessa sektorer. Projekten 
kan gälla stads- och 
landsbygdsutveckling, sociala frågor eller 
miljö och naturresurser. De bör stärka 
EU:s vetenskapliga och tekniska bas och 
ge fördelar för samhället och bättre 
utnyttjande av den ekonomiska och 
industriella potentialen hos politiska 
åtgärder på områdena innovation, 
forskning och teknisk utveckling, 
inbegripet forskningsinfrastruktur och 
pilot- och demonstrationsfaciliteter. Efsi 
bör förbättra tillgången till finansiering 
och företagens och andra enheters 
konkurrenskraft, med särskild inriktning 
på små och medelstora företag. Efsi bör 
bidra till övergången till en grön, hållbar 
och resurseffektiv ekonomi och till 
skapandet av hållbara arbetstillfällen.

Or. en

Ändringsförslag 89
Marek Józef Gróbarczyk, Evžen Tošenovský

Förslag till förordning
Skäl 11

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(11) Efsi bör stödja strategiska 
investeringar, inbegripet förbättringar av 
energitryggheten i EU, med stort 
ekonomiskt mervärde som bidrar till att 
uppnå unionens politiska mål.

Or. en

Ändringsförslag 90
Christian Ehler

Förslag till förordning
Skäl 11
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(11) Efsi bör stödja strategiska 
investeringar med stort ekonomiskt 
mervärde som bidrar till att uppnå 
unionens politiska mål1a såsom, men inte 
begränsat till, projekt av allmänt intresse 
som syftar till att fullborda den inre 
marknaden inom transport-, 
telekommunikations- och 
energiinfrastruktursektorerna, utveckla 
och modernisera energisektorn, öka dess 
konkurrenskraft och förbättra 
energitryggheten, och som stärker EU:s 
vetenskapliga och tekniska bas, stöder 
vetenskapligt samarbete mellan den 
akademiska världen och industrin, 
förbättrar utnyttjandet och spridningen på 
marknaden av forskningsresultat, 
underlättar patentering och 
tekniköverföring och ger fördelar för 
samhället och bättre utnyttjande av den 
ekonomiska och industriella potentialen 
hos politiska åtgärder på områdena 
innovation och forskning och teknisk 
utveckling, inbegripet 
forskningsinfrastruktur och pilot- och 
demonstrationsfaciliteter. Efsi bör 
förbättra tillgången till finansiering och
företagens och andra enheters 
konkurrenskraft, med särskild inriktning 
på små och medelstora företag och 
medelstora börsnoterade företag.

__________________
1a Såsom fastställs i bland annat 
Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) nr 1291/2013 av den 
11 december 2013 om inrättande av 
Horisont 2020 – ramprogrammet för 
forskning och innovation (2014–2020) 
och om upphävande av beslut 
nr 1982/2006/EG (EUT L 347, 
20.12.2013, s. 104), Europaparlamentets 
och rådets förordning (EU) nr 1316/2013 
av den 11 december 2013 om inrättande 
av Fonden för ett sammanlänkat Europa, 
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om ändring av förordning 
(EU) nr 913/2010 och om upphävande av 
förordningarna (EG) nr 680/2007 och 
(EG) nr 67/2010 (EUT L 348, 20.12.2013, 
s. 129) samt Europaparlamentets och 
rådets förordning (EU) nr 1287/2013 av 
den 11 december 2013 om inrättande av 
ett program för företagens 
konkurrenskraft och små och medelstora 
företag (2014–2020) och om upphävande 
av beslut nr 1639/2006/EG (EUT L 347, 
20.12.2013, s. 33).

Or. en

Motivering

EU har för länge sedan utarbetat detaljerade politiska åtgärder när det gäller alla Efsis mål, 
särskilt på forsknings- och transportområdet. När det gäller Efsis detaljerade mål är det 
onödigt att uppfinna hjulet på nytt. Fonden bör bidra till att uppnå de politiska mål som 
fastställts inom EU:s olika politikområden och bidra med medel till finansieringsinstrument.

Ändringsförslag 91
Evžen Tošenovský, Marek Józef Gróbarczyk, Morten Messerschmidt

Förslag till förordning
Skäl 11

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(11) Efsi bör stödja strategiska 
investeringar med stort ekonomiskt 
mervärde som bidrar till att uppnå 
unionens politiska mål, såsom en trygg 
energiförsörjning och en väl fungerande 
digital inre marknad. De åtgärder som 
stöds under Efsi bör överensstämma med 
unionens politik, inklusive 
sammanhållningspolitiken, och 
komplettera EU:s övriga relevanta 
finansieringsinstrument (Fonden för ett 
sammanlänkat Europa, Horisont 2020, 
Cosme, Europeiska struktur- och 
investeringsfonderna) samt övriga 
offentliga och privata 
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finansieringsinstrument på nationell och 
regional nivå.

Or. en

Ändringsförslag 92
David Borrelli, Dario Tamburrano

Förslag till förordning
Skäl 11

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(11) Efsi bör stödja strategiska 
investeringar som ska bidra till att öka 
unionens motståndskraft i syfte att 
påskynda övergången till en gemensam 
kretsloppsekonomi med låga 
koldioxidutsläpp som bidrar till att uppnå 
unionens politiska mål.

Or. it

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

Förslag till förordning
Skäl 11

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 94
Krišjānis Kariņš, Jerzy Buzek, Christian Ehler
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Förslag till förordning
Skäl 11

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(11) Efsi bör stödja strategiska 
investeringar med stort ekonomiskt 
mervärde som bidrar till att uppnå 
unionens politiska mål, framför allt för att 
underlätta slutförandet av den inre 
marknaden för telekommunikationer, 
energi samt varor och tjänster.

Or. en

Ändringsförslag 95
Anne Sander

Förslag till förordning
Skäl 11

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(11) Efsi bör stödja strategiska 
investeringar med stort ekonomiskt 
mervärde som bidrar till att uppnå
ekonomisk, social och territoriell 
sammanhållning inom unionen och
unionens politiska mål.

Or. fr

Ändringsförslag 96
Kaja Kallas

Förslag till förordning
Skäl 11

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(11) Efsi bör stödja strategiska 
investeringar med stort ekonomiskt 
mervärde som bidrar till att uppnå 
unionens politiska mål. Stora investeringar 
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i bredband och infrastruktur för digitala 
tjänster behövs för att klara EU:s 
politiska mål för den digitala sektorn. Efsi 
bör därför ägna investeringar i 
telekommunikationsnät särskild 
uppmärksamhet.

Or. en

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

Förslag till förordning
Skäl 11

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(11) Efsi bör stödja strategiska 
investeringar eller operationer mellan en 
medlemsstat och ett land som omfattas av 
Europeiska grannskapspolitiken, 
inklusive strategiska partnerskap, 
utvidgningspolitiken och Europeiska 
ekonomiska samarbetsområdet eller Efta, 
eller mellan en medlemsstat och ett 
utomeuropeiskt land eller territorium, 
enligt vad som anges i bilaga II till 
fördraget om Europeiska unionens 
funktionssätt. Investeringarna bör 
garantera stort ekonomiskt och socialt
mervärde, främja arbeten med kvalitet, 
hållbar förnyelse, kunskaper och 
anställningar med god kvalitet, 
integrering och slutförande av den inre 
marknaden och stimulera EU:s 
konkurrenskraft. Dessa strategiska 
projekt bör kunna utnyttja de positiva 
externaliteter som skapas genom 
offentliga investeringar och Europeiska 
struktur- och investeringsfonderna för att 
uppnå unionens politiska mål.

Or. en
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Ändringsförslag 98
Martina Werner, Theresa Griffin, Jeppe Kofod, Jude Kirton-Darling, Clare Moody

Förslag till förordning
Skäl 11a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(11a) De investeringar som stöds under 
Efsi bör bidra till målet i artikel 194.1 i 
fördraget och särskilt främja 
energieffektivitet och energibesparingar 
samt utvecklingen av nya och förnybara 
energiformer samt främja 
sammankopplingen av energinät. 
Investeringarna bör dessutom bidra till 
unionens strategi för smart och hållbar 
tillväxt för alla som antogs i Europeiska 
rådets slutsatser av den 17 juni 2010. För 
att förbättra samordningen av unionens 
investeringspolitik infördes förordning 
(EU) nr 1303/2013 med en gemensam 
strategisk ram för att förbättra unionens 
harmoniska, balanserade och hållbara 
utveckling. Denna integrerade strategi bör 
därför tillämpas på verksamhet och 
projekt som stöds av Efsi.

Or. en

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

Förslag till förordning
Skäl 11a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(11a) I Europa 2020-strategin för arbete 
och tillväxt framhålls att ett starkt och 
kontinuerligt stöd för forskning och 
förnyelse skapar rätt förutsättningar för 
framtida återhämtning och tillväxt. För 
att maximera vinsterna från Efsi när det 
gäller att stödja investeringar i unionen 
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bör 10 % av budgeten för varje projekt 
eller åtgärd avse forsknings- och 
innovationsaktiviteter.

Or. en

Motivering

Det finns goda belägg för sambandet mellan forskning, förnyelse och ekonomisk utveckling. 
Om Efsi därför ska kunna uppfylla sin strategiska målsättning måste förordningen föreskriva 
att de projekt som finansieras verkligen stöder forsknings- och innovationsaktiviteter.

Ändringsförslag 100
Christian Ehler

Förslag till förordning
Skäl 11a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(11a) Med beaktande av att mindre 
medelstora börsnoterade företag med upp 
till 499 anställda och medelstora 
börsnoterade företag med upp till 3 000 
anställda utgör det mest innovativa 
segmentet av företag i den privata sektorn 
och att de i genomsnitt avsätter ett större 
antal patent, process- och 
produktinnovationer samt ger högre 
avkastning på investeringar samtidigt som 
de ställs inför samma problem som små 
och medelstora företag när det gäller 
tillgången på finansiering, bör Efsi 
skräddarsy några av sina finansiella 
produkter för just mindre medelstora och 
medelstora börsnoterade företag. 

Or. en

Motivering

För vissa typer av projekt, framför allt forskning och förnyelse, utgör den bristande 
tillgången på finansiering ett problem för alla typer av företag, oavsett storlek. Den 
ekonomiska förlusten blir emellertid störst när så kallade medelstora börsnoterade företag 
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inte får tillgång till finansiering, eftersom de regelbundet framstår som det mest innovativa 
företagssegmentet i EU:s forsknings- och utvecklingsrapporter. Efsis portfölj bör särskilt 
beakta dessa företags behov av finansiering.

Ändringsförslag 101
Renato Soru, Patrizia Toia, Simona Bonafè, Flavio Zanonato

Förslag till förordning
Skäl 11a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(11a) I kommissionens meddelande 
(COM(2010)0245)) om en digital agenda 
för Europa och kommissionens 
meddelande (COM(2015)0442)) ”Towards 
a thriving data driven economy” 
understryks den digitala sektorns 
betydelse som ett verktyg för hållbar 
ekonomisk tillväxt av god kvalitet. 
Dessutom understryks behovet av att 
skapa ramvillkor för dess utveckling. För 
att utnyttja denna möjlighet krävs särskilt
fokus på digitala investeringar och 
digitala ramvillkor genom öronmärkning 
av en del av de beviljade garantierna för 
investeringar i nät och kunskaper genom 
att ge tekniskt bistånd för att upprätta 
särskilda investeringsplattformar för 
samlade digitala utvecklingsprojekt och 
genom att bredda ”investeringsklausulen” 
för investeringar i den digitala sektorn.

Or. en

Ändringsförslag 102
Roberts Zīle, Evžen Tošenovský

Förslag till förordning
Skäl 11a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(11a) I kommissionens meddelande 
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(COM(2014)0330) om en europeisk 
strategi för energitrygghet understryks att 
medlemsstaterna bör slutföra 
införlivandet av EU:s lagstiftning om den 
inre energimarknaden för att förbättra 
energitryggheten. Framför allt gäller 
detta reglerna om uppdelning, inklusive 
en bestämmelse om att operatörer av 
överföringssystem som kontrolleras av 
enheter utanför EU ska uppfylla samma 
skyldigheter som de som kontrolleras av 
enheter inom EU. Erfarenheterna på 
senare tid av vissa utomeuropeiska 
operatörer som försöker undvika att 
tillämpa EU:s lagstiftning på EU:s 
territorium kräver emellertid en striktare 
tillämpning och förstärkning av gällande 
regler på EU- och medlemsstatsnivå. 
Detta kunde underlättas genom 
bestämmelser om att endast de gasprojekt 
som genomförs i infrastruktursektorer i 
medlemsstater där en faktisk uppdelning 
av ägandet har genomförts, ska vara 
behöriga att erhålla EU:s garanti.

Or. en

Motivering

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.

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

Förslag till förordning
Skäl 11b (nytt)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(11b) I kommissionens meddelande 
(COM(2015)0080) om energiunionen 
betonas vikten av energieffektivitet som 
energikälla i sig. Det framgår klart att 
Efsi ”ger en möjlighet att utnyttja stora 
investeringar i renoveringar av 
byggnader”. För att utnyttja denna 
möjlighet behövs särskilt fokus på 
energieffektivitet genom öronmärkning av 
en del av de beviljade garantierna för 
energieffektivitet, genom att ge tekniskt 
bistånd för att upprätta särskilda 
investeringsplattformar för samlade 
energieffektivitetsprojekt och genom att 
bredda ”investeringsklausulen” för 
investeringar i energieffektivitet.

Or. en

Ändringsförslag 104
Christian Ehler

Förslag till förordning
Skäl 11b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(11b) Mot bakgrund av behovet av att 
omedelbart stimulera den europeiska 
ekonomin, samtidigt som man beaktar 
medlemsstaternas ansvar för att främja 
långsiktiga offentliga och privata 
investeringar på områden som är av 
strategisk politisk och ekonomisk 
betydelse, bör Efsi påbörja samtliga sina 
projekt inom tre år efter ikraftträdandet 
och fokusera på aktiviteter som ger såväl 
omedelbar effekt som hållbar ekonomisk 
tillväxt, samtidigt som de ger ett 
europeiskt mervärde.

Or. en
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Motivering

Det bör framhållas att Efsi är avsett att ge en omedelbar (!) effekt på den europeiska 
ekonomin, förbättra investeringsklimatet, stimulera privata investeringar och skapa jobb och 
ekonomisk tillväxt på kort och medellång sikt. Samtidigt som investeringar bör ha ett 
strategiskt syfte och ligga i linje med EU:s politik och mål för konkurrenskraft, får de på inget 
sätt ersätta offentliga investeringar som normalt skulle omfattas av medlemsstaternas eller 
regionernas exklusiva behörighet.

Ändringsförslag 105
Christian Ehler

Förslag till förordning
Skäl 11c (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(11c) För att se till att Efsi uppfyller sitt 
syfte är det ytterst viktigt att ett belopp 
som motsvarar 5 500 000 000 EUR från 
Efsi avsätts för EIB-finansiering till EIF, 
vilket ska användas specifikt till förmån 
för små och medelstora företag och 
medelstora börsnoterade företag samt 
innovativa små och medelstora företag 
och innovativa medelstora börsnoterade 
företag.

Or. en

Motivering

Efsi behöver inte återuppfinna hjulet. Under de senaste åren har ett antal innovativa 
finansieringsinstrument till förmån för små och medelstora företag och medelstora 
börsnoterade företag införts genom Horisont 2020 och Cosme och håller för närvarande på 
att genomföras av EIF. De uppvisar multiplikatoreffekter på mellan 1:18 och 1:28 och en 
efterfrågan på finansiering som är dubbelt så stor som de kan leverera. En del av garantin 
bör därför användas till att fylla på och komplettera framgångsrika befintliga instrument.

Ändringsförslag 106
Christian Ehler

Förslag till förordning
Skäl 12
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(12) Runtom i unionen behöver många små 
och medelstora företag, inbegripet 
medelstora börsnoterade företag, stöd för 
att locka till sig marknadsfinansiering, 
särskilt för investeringar som medför större 
risker. Efsi bör hjälpa dessa företag att 
undgå kapitalbrist genom att låta EIB och 
Europeiska investeringsfonden (EIF) 
tillhandahålla direkta och indirekta 
kapitaltillskott samt lämna garantier för 
högkvalitativ värdepapperisering av lån, 
och andra produkter som beviljas i strävan 
efter att uppnå Efsis mål.

(12) Runtom i unionen behöver många små 
och medelstora företag, inbegripet 
medelstora börsnoterade företag, stöd för 
att locka till sig marknadsfinansiering, 
särskilt för investeringar som medför större 
risker. Efsi bör hjälpa dessa företag att 
undgå kapitalbrist och 
marknadsmisslyckanden genom att låta 
EIB och Europeiska investeringsfonden
(EIF) tillhandahålla direkta och indirekta 
kapitaltillskott samt lämna garantier för 
högkvalitativ värdepapperisering av lån, 
och andra produkter som beviljas i strävan 
efter att uppnå Efsis mål.

Or. en

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

Förslag till förordning
Skäl 12

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(12) Runtom i unionen behöver många små 
och medelstora företag, inbegripet 
medelstora börsnoterade företag, stöd för 
att locka till sig marknadsfinansiering, 
särskilt för investeringar som medför större 
risker. Efsi bör hjälpa dessa företag att 
undgå kapitalbrist genom att låta EIB och 
Europeiska investeringsfonden (EIF) 
tillhandahålla direkta och indirekta 
kapitaltillskott samt lämna garantier för 
högkvalitativ värdepapperisering av lån, 
och andra produkter som beviljas i strävan 
efter att uppnå Efsis mål.

(12) Runtom i unionen behöver många små 
och medelstora företag, inbegripet 
medelstora börsnoterade företag, även 
sådana som är inriktade på digital 
utveckling, stöd för att locka till sig 
marknadsfinansiering, särskilt för 
investeringar som medför större risker. Efsi 
bör hjälpa dessa företag att undgå 
kapitalbrist genom att låta EIB och 
Europeiska investeringsfonden (EIF) 
tillhandahålla direkta och indirekta 
kapitaltillskott samt lämna garantier för 
högkvalitativ värdepapperisering av lån, 
och andra produkter som beviljas i strävan 
efter att uppnå Efsis mål.

Or. en
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Ändringsförslag 108
David Borrelli, Dario Tamburrano

Förslag till förordning
Skäl 12

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(12) Runtom i unionen behöver många små 
och medelstora företag, inbegripet 
medelstora börsnoterade företag, stöd för 
att locka till sig marknadsfinansiering, 
särskilt för investeringar som medför större 
risker. Efsi bör hjälpa dessa företag att 
undgå kapitalbrist genom att låta EIB och 
Europeiska investeringsfonden (EIF) 
tillhandahålla direkta och indirekta 
kapitaltillskott samt lämna garantier för 
högkvalitativ värdepapperisering av lån, 
och andra produkter som beviljas i strävan 
efter att uppnå Efsis mål.

(12) Runtom i unionen behöver många små 
och medelstora företag samt innovativa 
nystartade företag stöd för att locka till sig 
marknadsfinansiering, särskilt för 
investeringar som medför större risker. Efsi 
bör hjälpa dessa företag att undgå 
kapitalbrist genom att låta EIB och 
Europeiska investeringsfonden (EIF) 
tillhandahålla direkta och indirekta 
kapitaltillskott samt lämna garantier för 
högkvalitativ värdepapperisering av lån, 
och andra produkter som beviljas i strävan 
efter att uppnå Efsis mål.

Or. it

Ändringsförslag 109
Krišjānis Kariņš, Christian Ehler

Förslag till förordning
Skäl 12

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(12) Runtom i unionen behöver många små 
och medelstora företag, inbegripet 
medelstora börsnoterade företag, stöd för 
att locka till sig marknadsfinansiering, 
särskilt för investeringar som medför större 
risker. Efsi bör hjälpa dessa företag att 
undgå kapitalbrist genom att låta EIB och 
Europeiska investeringsfonden (EIF) 
tillhandahålla direkta och indirekta 
kapitaltillskott samt lämna garantier för 
högkvalitativ värdepapperisering av lån, 
och andra produkter som beviljas i strävan 

(12) Runtom i unionen behöver många små 
och medelstora företag, inbegripet 
medelstora börsnoterade företag, stöd för 
att locka till sig marknadsfinansiering, 
särskilt för investeringar som medför större 
risker. Efsi bör hjälpa dessa företag att 
undgå kapitalbrist och 
marknadsmisslyckanden genom att låta 
EIB och Europeiska investeringsfonden
(EIF) tillhandahålla direkta och indirekta 
kapitaltillskott samt lämna garantier för 
högkvalitativ värdepapperisering av lån, 
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efter att uppnå Efsis mål. och andra produkter som beviljas i strävan 
efter att uppnå Efsis mål.

Or. en

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

Förslag till förordning
Skäl 12

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(12) Runtom i unionen behöver många små 
och medelstora företag, inbegripet 
medelstora börsnoterade företag, stöd för 
att locka till sig marknadsfinansiering, 
särskilt för investeringar som medför större 
risker. Efsi bör hjälpa dessa företag att 
undgå kapitalbrist genom att låta EIB och 
Europeiska investeringsfonden (EIF) 
tillhandahålla direkta och indirekta 
kapitaltillskott samt lämna garantier för 
högkvalitativ värdepapperisering av lån, 
och andra produkter som beviljas i strävan 
efter att uppnå Efsis mål.

(12) Runtom i unionen behöver många små 
och medelstora företag, inbegripet små 
och/eller innovativa medelstora 
börsnoterade företag, framför allt i 
medlemsstater där små och medelstora 
företag ställs inför större svårigheter att 
få tillgång till krediter, stöd för att locka 
till sig marknadsfinansiering, särskilt för 
investeringar som medför större risker. Efsi 
bör hjälpa dessa företag att undgå 
kapitalbrist genom att låta EIB (och 
Europeiska investeringsfonden (EIF) i 
förekommande fall) tillhandahålla direkta 
och indirekta kapitaltillskott samt lämna 
garantier för högkvalitativ 
värdepapperisering av lån, och andra 
produkter som beviljas i strävan efter att 
uppnå Efsis mål.

Or. en

Ändringsförslag 111
Pavel Telička, Philippe De Backer

Förslag till förordning
Skäl 12

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(12) Runtom i unionen behöver många små 
och medelstora företag, inbegripet

(12) Runtom i unionen behöver många
innovativa och snabbväxande företag, 
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medelstora börsnoterade företag, stöd för 
att locka till sig marknadsfinansiering, 
särskilt för investeringar som medför större 
risker. Efsi bör hjälpa dessa företag att 
undgå kapitalbrist genom att låta EIB och 
Europeiska investeringsfonden (EIF) 
tillhandahålla direkta och indirekta 
kapitaltillskott samt lämna garantier för 
högkvalitativ värdepapperisering av lån, 
och andra produkter som beviljas i strävan 
efter att uppnå Efsis mål.

inbegripet nystartade företag, stöd för att 
locka till sig marknadsfinansiering, särskilt 
för investeringar som medför större risker.
Efsi bör hjälpa dessa företag att undgå 
kapitalbrist genom att låta EIB och 
Europeiska investeringsfonden (EIF) 
tillhandahålla direkta och indirekta 
kapitaltillskott samt lämna garantier för 
högkvalitativ värdepapperisering av lån, 
och andra produkter som beviljas i strävan 
efter att uppnå Efsis mål.

Or. en

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

Förslag till förordning
Skäl 12a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(12a) Med tanke på att de kreativa 
företagen i Europa lämnar ett betydande 
bidrag till EU:s ekonomi genom att skapa 
över 550 miljarder EUR i mervärde till 
BNP och 8,3 miljoner heltidsarbeten, bör 
finansieringen under Efsi också främja 
investeringar och tillväxt inom den 
kreativa och kulturella sektorn och stärka 
Europas kulturella och kreativa 
branscher, framför allt nystartade företag, 
innovativa små och medelstora företag 
och kreativa företag.

Or. en

Ändringsförslag 113
Pilar del Castillo Vera

Förslag till förordning
Skäl 12a (nytt)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(12a) Europaparlamentet anser att 
huvudvillkoret för att skapa en framtida 
europeisk energiunion är slutförandet av 
en integrerad inre energimarknad för EU, 
vilket kräver utveckling av smart 
energiinfrastruktur och 
energisammankopplingar. Parlamentet 
stöder helhjärtat Europeiska rådets 
uppmaning av den 24 oktober 2014 att 
vidta brådskande
åtgärder för att garantera att ett 
minimimål på 10 % av de befintliga
sammankopplingarna av elnäten uppnås 
med det snaraste, och senast 2020 
åtminstone för medlemsstater som ännu 
inte har uppnått en miniminivå av 
integrering av den inre energimarknaden. 
Efsi bör bidra till att uppnå detta politiska 
mål för EU genom att bidra till 
utvecklingen av gränsöverskridande 
energisammankopplingar för att uppnå 
slutförandet av en transparent, väl 
fungerande och helt integrerad marknad 
för gas och el.

Or. en

Ändringsförslag 114
David Borrelli, Dario Tamburrano

Förslag till förordning
Skäl 13

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(13) Efsi bör inrättas inom EIB för att dra 
nytta av dess erfarenhet och 
dokumenterade framgångar och för att 
Efsis transaktioner ska börja få positiva 
effekter så snart som möjligt. Efsis 
tillhandahållande av finansiering till små 
och medelstora företag och medelstora 
börsnoterade företag bör kanaliseras 

(13) Efsi bör inrättas inom EIB för att dra 
nytta av dess erfarenhet och 
dokumenterade framgångar och för att 
Efsis transaktioner ska börja få positiva 
effekter så snart som möjligt. Efsis 
tillhandahållande av finansiering till små 
och medelstora företag och innovativa 
nystartade företag bör kanaliseras genom 
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genom Europeiska investeringsfonden
(EIF) för att man ska kunna dra nytta av 
dess erfarenhet av dessa verksamheter.

Europeiska investeringsfonden (EIF) för att 
man ska kunna dra nytta av dess erfarenhet 
av dessa verksamheter.

Or. it

Ändringsförslag 115
Christian Ehler

Förslag till förordning
Skäl 13

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(13) Efsi bör inrättas inom EIB för att dra 
nytta av dess erfarenhet och 
dokumenterade framgångar och för att 
Efsis transaktioner ska börja få positiva 
effekter så snart som möjligt. Efsis 
tillhandahållande av finansiering till små 
och medelstora företag och medelstora 
börsnoterade företag bör kanaliseras 
genom Europeiska investeringsfonden 
(EIF) för att man ska kunna dra nytta av 
dess erfarenhet av dessa verksamheter.

(Berör inte den svenska versionen.)

Or. en

Motivering

(Berör inte den svenska versionen.)

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

Förslag till förordning
Skäl 13

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(13) Efsi bör inrättas inom EIB för att dra 
nytta av dess erfarenhet och 
dokumenterade framgångar och för att 

(13) Efsi bör inrättas inom EIB för att dra 
nytta av dess erfarenhet och 
dokumenterade framgångar och för att 



PE551.907v01-00 48/170 AM\1053517SV.doc

SV

Efsis transaktioner ska börja få positiva 
effekter så snart som möjligt. Efsis
tillhandahållande av finansiering till små 
och medelstora företag och medelstora 
börsnoterade företag bör kanaliseras 
genom Europeiska investeringsfonden
(EIF) för att man ska kunna dra nytta av 
dess erfarenhet av dessa verksamheter.

Efsis transaktioner ska börja få positiva 
effekter så snart som möjligt. 
Tillhandahållande av Efsi-finansiering till 
små och medelstora företag och medelstora 
börsnoterade företag bör kanaliseras 
genom Europeiska investeringsfonden
(EIF) och EIB för att man ska kunna dra 
nytta av dess erfarenhet av dessa 
verksamheter.

Or. en

Ändringsförslag 117
Csaba Molnár

Förslag till förordning
Skäl 14

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(14) Efsi bör inrikta sig på projekt som har 
stort värde för samhället och ekonomin. 
Efsi bör särskilt inrikta sig på projekt som 
främjar nya arbetstillfällen, långsiktig
tillväxt och konkurrenskraft. Efsi bör 
stödja ett brett spektrum av finansiella 
produkter, däribland eget kapital, skulder 
eller garantier, för att på bästa sätt 
tillgodose de enskilda projektens behov. 
Det breda spektrumet av produkter bör 
göra det möjligt för Efsi att anpassa sig till 
marknadens behov samtidigt som man 
uppmuntrar privata investeringar i 
projekten. Efsi bör inte vara ett substitut 
för privat marknadsfinansiering, utan bör i 
stället katalysera privat finansiering genom 
att åtgärda marknadsmisslyckanden på ett 
sätt som garanterar att offentliga medel 
används så effektivt och strategiskt som 
möjligt. Kravet på förenlighet med reglerna 
om statligt stöd bör bidra till en sådan 
effektiv och strategisk användning.

(14) Efsi bör inrikta sig på projekt som har 
stort värde för samhället och ekonomin. 
Efsi bör särskilt inrikta sig på projekt som 
främjar nya arbetstillfällen, hållbar
tillväxt, konkurrenskraft och
energioberoende. Efsi bör stödja ett brett 
spektrum av finansiella produkter, 
däribland eget kapital, skulder eller 
garantier, för att på bästa sätt tillgodose de 
enskilda projektens behov. Det breda 
spektrumet av produkter bör göra det 
möjligt för Efsi att anpassa sig till 
marknadens behov samtidigt som man 
uppmuntrar privata investeringar i 
projekten. Efsi bör inte vara ett substitut 
för privat marknadsfinansiering, utan bör i 
stället katalysera privat finansiering genom 
att åtgärda marknadsmisslyckanden på ett 
sätt som garanterar att offentliga medel 
används så effektivt och strategiskt som 
möjligt. Kravet på förenlighet med reglerna 
om statligt stöd bör bidra till en sådan 
effektiv och strategisk användning.

Or. en
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Ändringsförslag 118
Claude Turmes
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Skäl 14

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(14) Efsi bör inrikta sig på projekt som har 
stort värde för samhället och ekonomin. 
Efsi bör särskilt inrikta sig på projekt som 
främjar nya arbetstillfällen, långsiktig
tillväxt och konkurrenskraft. Efsi bör 
stödja ett brett spektrum av finansiella 
produkter, däribland eget kapital, skulder 
eller garantier, för att på bästa sätt
tillgodose de enskilda projektens behov. 
Det breda spektrumet av produkter bör 
göra det möjligt för Efsi att anpassa sig till 
marknadens behov samtidigt som man 
uppmuntrar privata investeringar i 
projekten. Efsi bör inte vara ett substitut 
för privat marknadsfinansiering, utan bör i 
stället katalysera privat finansiering genom 
att åtgärda marknadsmisslyckanden på ett 
sätt som garanterar att offentliga medel 
används så effektivt och strategiskt som 
möjligt. Kravet på förenlighet med reglerna 
om statligt stöd bör bidra till en sådan 
effektiv och strategisk användning.

(14) Efsi bör inrikta sig på projekt som har 
stort socialt, miljömässigt och ekonomiskt 
mervärde. Efsi bör särskilt inrikta sig på 
projekt som stöder uppnåendet av EU:s 
klimat- och energimål, främjar skapandet 
av anständiga och lokala arbetstillfällen,
stärker miljömässig hållbarhet, 
ekonomisk motståndskraft och långsiktig 
konkurrenskraft. Efsi bör stödja ett brett 
spektrum av finansiella produkter, 
däribland eget kapital, skulder eller 
garantier, för att på bästa sätt tillgodose de 
enskilda projektens behov. Det breda 
spektrumet av produkter bör göra det 
möjligt för Efsi att anpassa sig till 
marknadens behov samtidigt som man 
uppmuntrar privata investeringar i 
projekten. Efsi bör inte vara ett substitut 
för privat marknadsfinansiering, utan bör i 
stället katalysera privat finansiering genom 
att åtgärda marknadsmisslyckanden på ett 
sätt som garanterar att offentliga medel 
används så effektivt och strategiskt som 
möjligt. Kravet på förenlighet med reglerna 
om statligt stöd bör bidra till en sådan 
effektiv och strategisk användning.

Or. en

Ändringsförslag 119
Martina Werner, Bernd Lange

Förslag till förordning
Skäl 14
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(14) Efsi bör inrikta sig på projekt som har 
stort värde för samhället och ekonomin. 
Efsi bör särskilt inrikta sig på projekt som 
främjar nya arbetstillfällen, långsiktig 
tillväxt och konkurrenskraft. Efsi bör 
stödja ett brett spektrum av finansiella 
produkter, däribland eget kapital, skulder 
eller garantier, för att på bästa sätt 
tillgodose de enskilda projektens behov. 
Det breda spektrumet av produkter bör 
göra det möjligt för Efsi att anpassa sig till 
marknadens behov samtidigt som man 
uppmuntrar privata investeringar i 
projekten. Efsi bör inte vara ett substitut 
för privat marknadsfinansiering, utan bör i 
stället katalysera privat finansiering genom 
att åtgärda marknadsmisslyckanden på ett 
sätt som garanterar att offentliga medel 
används så effektivt och strategiskt som 
möjligt. Kravet på förenlighet med reglerna 
om statligt stöd bör bidra till en sådan 
effektiv och strategisk användning.

(14) Efsi bör inrikta sig på projekt som har 
stort och hållbart mervärde för samhället 
och ekonomin. Efsi bör särskilt inrikta sig 
på sådana projekt som främjar nya
hållbara och lokala arbetstillfällen,
hållbar långsiktig tillväxt och 
konkurrenskraft och som bidrar till att 
man når EU:s klimat- och energimål. Vid 
urvalet av projekt kan man dra nytta av 
värdefulla erfarenheter av framgångsrika 
projekt och initiativ, exempelvis 
energieffektivitetsprojekten Elena 
(europeiskt lokalt energistöd) och 
EEEF (den europeiska 
energieffektivitetsfonden) eller det 
offentlig-privata partnerskapet ”fabriker 
för framtiden” på området digitalisering 
av tillverkningsindustrin. Efsi bör stödja 
ett brett spektrum av finansiella produkter, 
däribland eget kapital, skulder eller 
garantier, för att på bästa sätt tillgodose de 
enskilda projektens behov. Det breda 
spektrumet av produkter bör göra det 
möjligt för Efsi att anpassa sig till 
marknadens behov samtidigt som man 
uppmuntrar privata investeringar i 
projekten. Efsi bör inte vara ett substitut 
för privat marknadsfinansiering, utan bör i 
stället katalysera privat finansiering genom 
att åtgärda marknadsmisslyckanden på ett 
sätt som garanterar att offentliga medel 
används så effektivt och strategiskt som 
möjligt. Kravet på förenlighet med reglerna 
om statligt stöd bör bidra till en sådan 
effektiv och strategisk användning.

Or. de

Ändringsförslag 120
Michał Boni, Lambert van Nistelrooij, Carlos Zorrinho, Pilar del Castillo Vera, 
Markus Pieper
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Förslag till förordning
Skäl 14

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(14) Efsi bör inrikta sig på projekt som har 
stort värde för samhället och ekonomin.
Efsi bör särskilt inrikta sig på projekt som 
främjar nya arbetstillfällen, långsiktig 
tillväxt och konkurrenskraft. Efsi bör 
stödja ett brett spektrum av finansiella 
produkter, däribland eget kapital, skulder 
eller garantier, för att på bästa sätt 
tillgodose de enskilda projektens behov. 
Det breda spektrumet av produkter bör 
göra det möjligt för Efsi att anpassa sig till 
marknadens behov samtidigt som man 
uppmuntrar privata investeringar i 
projekten. Efsi bör inte vara ett substitut 
för privat marknadsfinansiering, utan bör i 
stället katalysera privat finansiering genom 
att åtgärda marknadsmisslyckanden på ett 
sätt som garanterar att offentliga medel 
används så effektivt och strategiskt som 
möjligt. Kravet på förenlighet med reglerna 
om statligt stöd bör bidra till en sådan 
effektiv och strategisk användning.

(14) Efsi bör inrikta sig på projekt som har 
stort värde för samhället och ekonomin. 
Efsi bör särskilt inrikta sig på projekt som 
främjar nya arbetstillfällen, långsiktig 
tillväxt och konkurrenskraft. Efsi bör 
stödja ett brett spektrum av finansiella 
produkter, däribland eget kapital, skulder 
eller garantier, för att på bästa sätt 
tillgodose de enskilda projektens behov
samt målen för den digitala utvecklingen i 
Europa. Det breda spektrumet av 
produkter bör göra det möjligt för Efsi att 
anpassa sig till marknadens behov 
samtidigt som man uppmuntrar privata 
investeringar i projekten. Efsi bör inte vara 
ett substitut för privat 
marknadsfinansiering, utan bör i stället 
katalysera privat finansiering genom att 
åtgärda marknadsmisslyckanden på ett sätt 
som garanterar att offentliga medel 
används så effektivt och strategiskt som 
möjligt. Kravet på förenlighet med reglerna 
om statligt stöd bör bidra till en sådan 
effektiv och strategisk användning.

Or. en

Ändringsförslag 121
Gunnar Hökmark

Förslag till förordning
Skäl 14

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(14) Efsi bör inrikta sig på projekt som har 
stort värde för samhället och ekonomin. 
Efsi bör särskilt inrikta sig på projekt som 
främjar nya arbetstillfällen, långsiktig 
tillväxt och konkurrenskraft. Efsi bör 
stödja ett brett spektrum av finansiella 

(14) Efsi bör inrikta sig på projekt som har 
stort värde för samhället och ekonomin
som ger god sannolikhet för avkastning
på investerade medel för att säkra 
hållbarhet och se till att EU:s finansiering 
används för garantier och inte för att 
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produkter, däribland eget kapital, skulder 
eller garantier, för att på bästa sätt 
tillgodose de enskilda projektens behov. 
Det breda spektrumet av produkter bör 
göra det möjligt för Efsi att anpassa sig till 
marknadens behov samtidigt som man 
uppmuntrar privata investeringar i 
projekten. Efsi bör inte vara ett substitut 
för privat marknadsfinansiering, utan bör i 
stället katalysera privat finansiering genom 
att åtgärda marknadsmisslyckanden på ett 
sätt som garanterar att offentliga medel 
används så effektivt och strategiskt som 
möjligt. Kravet på förenlighet med reglerna 
om statligt stöd bör bidra till en sådan 
effektiv och strategisk användning.

täcka förluster. Efsi bör särskilt inrikta sig 
på projekt som främjar nya arbetstillfällen, 
långsiktig tillväxt och konkurrenskraft. Efsi 
bör stödja ett brett spektrum av finansiella 
produkter, däribland eget kapital, skulder 
eller garantier, för att på bästa sätt 
tillgodose de enskilda projektens behov. 
Det breda spektrumet av produkter bör 
göra det möjligt för Efsi att anpassa sig till 
marknadens behov samtidigt som man 
uppmuntrar privata investeringar i 
projekten. Efsi bör inte vara ett substitut 
för privat marknadsfinansiering, utan bör i 
stället katalysera privat finansiering genom 
att åtgärda marknadsmisslyckanden på ett 
sätt som garanterar att offentliga medel 
används så effektivt och strategiskt som 
möjligt. Kravet på förenlighet med reglerna 
om statligt stöd bör bidra till en sådan 
effektiv och strategisk användning.

Or. en

Ändringsförslag 122
Patrizia Toia

Förslag till förordning
Skäl 14

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(14) Efsi bör inrikta sig på projekt som har 
stort värde för samhället och ekonomin. 
Efsi bör särskilt inrikta sig på projekt som 
främjar nya arbetstillfällen, långsiktig 
tillväxt och konkurrenskraft. Efsi bör 
stödja ett brett spektrum av finansiella 
produkter, däribland eget kapital, skulder 
eller garantier, för att på bästa sätt 
tillgodose de enskilda projektens behov. 
Det breda spektrumet av produkter bör 
göra det möjligt för Efsi att anpassa sig till 
marknadens behov samtidigt som man 
uppmuntrar privata investeringar i 
projekten. Efsi bör inte vara ett substitut 
för privat marknadsfinansiering, utan bör i 

(14) Efsi bör inrikta sig på projekt som har 
stort mervärde för samhället och 
ekonomin. Efsi bör särskilt inrikta sig på 
projekt som främjar nya arbetstillfällen, 
långsiktig tillväxt och konkurrenskraft
samt förnyelse, framför allt när det gäller 
den digitala inre marknaden och digital 
offentlig förvaltning. Efsi bör stödja ett 
brett spektrum av finansiella produkter, 
däribland eget kapital, skulder eller 
garantier, för att på bästa sätt tillgodose de 
enskilda projektens behov. Det breda 
spektrumet av produkter bör göra det 
möjligt för Efsi att anpassa sig till 
marknadens behov samtidigt som man 
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stället katalysera privat finansiering genom 
att åtgärda marknadsmisslyckanden på ett 
sätt som garanterar att offentliga medel 
används så effektivt och strategiskt som 
möjligt. Kravet på förenlighet med reglerna 
om statligt stöd bör bidra till en sådan 
effektiv och strategisk användning.

uppmuntrar privata investeringar i 
projekten. Efsi bör inte vara ett substitut 
för privat marknadsfinansiering, utan bör i 
stället katalysera privat finansiering genom 
att åtgärda marknadsmisslyckanden på ett 
sätt som garanterar att offentliga medel 
används så effektivt och strategiskt som 
möjligt. Kravet på förenlighet med reglerna 
om statligt stöd bör bidra till en sådan 
effektiv och strategisk användning.

Or. en

Ändringsförslag 123
Christian Ehler

Förslag till förordning
Skäl 14

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(14) Efsi bör inrikta sig på projekt som har 
stort värde för samhället och ekonomin. 
Efsi bör särskilt inrikta sig på projekt som 
främjar nya arbetstillfällen, långsiktig 
tillväxt och konkurrenskraft. Efsi bör 
stödja ett brett spektrum av finansiella 
produkter, däribland eget kapital, skulder 
eller garantier, för att på bästa sätt 
tillgodose de enskilda projektens behov. 
Det breda spektrumet av produkter bör 
göra det möjligt för Efsi att anpassa sig till 
marknadens behov samtidigt som man 
uppmuntrar privata investeringar i 
projekten. Efsi bör inte vara ett substitut 
för privat marknadsfinansiering, utan bör i 
stället katalysera privat finansiering genom 
att åtgärda marknadsmisslyckanden på ett 
sätt som garanterar att offentliga medel 
används så effektivt och strategiskt som 
möjligt. Kravet på förenlighet med reglerna 
om statligt stöd bör bidra till en sådan 
effektiv och strategisk användning.

(14) Efsi bör inrikta sig på projekt som har 
stort värde för samhället och ekonomin. 
Efsi bör särskilt inrikta sig på projekt som
skapar hållbara jobb och främjar tillväxt 
på kort, medellång och lång sikt samt
konkurrenskraft, bland annat genom 
förnyelse samt utveckling och spridning 
av teknik. Efsi bör stödja ett brett spektrum 
av finansiella produkter, däribland eget 
kapital, sekundärt eget kapital, skulder 
eller garantier, för att på bästa sätt 
tillgodose de enskilda projektens behov.
Det breda spektrumet av produkter bör 
göra det möjligt för Efsi att anpassa sig till 
marknadens behov samtidigt som man 
uppmuntrar privata investeringar i 
projekten. Efsi bör inte vara ett substitut 
för eller tränga ut privat 
marknadsfinansiering eller produkter som 
tillhandahålls av regionala och nationella 
utvecklingsbanker, utan bör i stället 
katalysera privat finansiering genom att 
åtgärda marknadsmisslyckanden på ett sätt 
som garanterar att offentliga medel 
används så effektivt och strategiskt som 
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möjligt. Kravet på förenlighet med reglerna 
om statligt stöd bör bidra till en sådan 
effektiv och strategisk användning.

Or. en

Motivering

Mervärde och additionalitet är nyckelkriterier för Efsis funktion. Om inte dessa säkras 
kommer fonden att tränga ut meningsfulla finansiella stödåtgärder som erbjuds på regional 
eller nationell nivå, och enbart för att göra politisk propaganda i Bryssel. Detta är något som 
absolut måste undvikas.

Ändringsförslag 124
Edouard Martin

Förslag till förordning
Skäl 14

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(14) Efsi bör inrikta sig på projekt som har 
stort värde för samhället och ekonomin. 
Efsi bör särskilt inrikta sig på projekt som 
främjar nya arbetstillfällen, långsiktig 
tillväxt och konkurrenskraft. Efsi bör 
stödja ett brett spektrum av finansiella 
produkter, däribland eget kapital, skulder 
eller garantier, för att på bästa sätt 
tillgodose de enskilda projektens behov. 
Det breda spektrumet av produkter bör 
göra det möjligt för Efsi att anpassa sig till 
marknadens behov samtidigt som man 
uppmuntrar privata investeringar i 
projekten. Efsi bör inte vara ett substitut 
för privat marknadsfinansiering, utan bör i 
stället katalysera privat finansiering genom 
att åtgärda marknadsmisslyckanden på ett 
sätt som garanterar att offentliga medel 
används så effektivt och strategiskt som 
möjligt. Kravet på förenlighet med reglerna 
om statligt stöd bör bidra till en sådan 
effektiv och strategisk användning.

(14) Efsi bör inrikta sig på projekt som har 
stort värde för samhället och ekonomin.
Med tanke på att Efsis katalysatoreffekt 
uppnås med hjälp av offentliga medel är 
det logiskt och nödvändigt att de projekt 
som stöds inte bara skapar fördelar för 
projektutvecklarna utan även för 
samhället (vare sig det rör sig om 
sysselsättning, miljö eller 
samhällsplanering). Efsi bör särskilt 
inrikta sig på projekt som främjar nya 
arbetstillfällen, långsiktig tillväxt och 
konkurrenskraft. Efsi bör stödja ett brett 
spektrum av finansiella produkter, 
däribland eget kapital, skulder eller 
garantier, för att på bästa sätt tillgodose de 
enskilda projektens behov. Det breda 
spektrumet av produkter bör göra det 
möjligt för Efsi att anpassa sig till
marknadens behov samtidigt som man 
uppmuntrar privata investeringar i 
projekten. Efsi bör inte vara ett substitut 
för privat marknadsfinansiering, utan bör i 
stället katalysera privat finansiering genom 
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att åtgärda marknadsmisslyckanden på ett 
sätt som garanterar att offentliga medel 
används så effektivt och strategiskt som 
möjligt. Kravet på förenlighet med reglerna 
om statligt stöd bör bidra till en sådan 
effektiv och strategisk användning.

Or. fr

Ändringsförslag 125
David Borrelli, Dario Tamburrano

Förslag till förordning
Skäl 14

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(14) Efsi bör inrikta sig på projekt som har 
stort värde för samhället och ekonomin. 
Efsi bör särskilt inrikta sig på projekt som 
främjar nya arbetstillfällen, långsiktig 
tillväxt och konkurrenskraft. Efsi bör 
stödja ett brett spektrum av finansiella 
produkter, däribland eget kapital, skulder 
eller garantier, för att på bästa sätt 
tillgodose de enskilda projektens behov. 
Det breda spektrumet av produkter bör 
göra det möjligt för Efsi att anpassa sig till 
marknadens behov samtidigt som man 
uppmuntrar privata investeringar i 
projekten Efsi bör inte vara ett substitut för 
privat marknadsfinansiering, utan bör i 
stället katalysera privat finansiering genom 
att åtgärda marknadsmisslyckanden på ett 
sätt som garanterar att offentliga medel 
används så effektivt och strategiskt som 
möjligt. Kravet på förenlighet med
reglerna om statligt stöd bör bidra till en 
sådan effektiv och strategisk användning.

(14) Efsi bör inrikta sig på projekt som har 
stort värde för samhället och ekonomin. 
Efsi bör särskilt inrikta sig på projekt som 
främjar nya arbetstillfällen och 
konkurrenskraft och som bidrar till att öka 
unionens motståndskraft för att påskynda 
övergången till en gemensam 
kretsloppsekonomi med låga 
koldioxidutsläpp. Efsi bör stödja ett brett 
spektrum av finansiella produkter, 
däribland eget kapital, skulder eller 
garantier, för att på bästa sätt tillgodose de 
enskilda projektens behov. Det breda 
spektrumet av produkter bör göra det 
möjligt för Efsi att anpassa sig till 
marknadens behov samtidigt som man 
uppmuntrar privata investeringar i 
projekten Efsi bör inte vara ett substitut för 
privat marknadsfinansiering, utan bör i 
stället katalysera privat finansiering genom 
att åtgärda marknadsmisslyckanden på ett 
sätt som garanterar att offentliga medel 
används så effektivt och strategiskt som 
möjligt. Kravet på förenlighet med de 
europeiska riktlinjerna om statligt stöd i 
fråga om energi och miljö bör bidra till en 
sådan effektiv och strategisk användning.

Or. it
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Ändringsförslag 126
Renato Soru, Patrizia Toia, Simona Bonafè, Flavio Zanonato

Förslag till förordning
Skäl 14

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(14) Efsi bör inrikta sig på projekt som har 
stort värde för samhället och ekonomin. 
Efsi bör särskilt inrikta sig på projekt som 
främjar nya arbetstillfällen, långsiktig 
tillväxt och konkurrenskraft. Efsi bör 
stödja ett brett spektrum av finansiella 
produkter, däribland eget kapital, skulder 
eller garantier, för att på bästa sätt 
tillgodose de enskilda projektens behov. 
Det breda spektrumet av produkter bör 
göra det möjligt för Efsi att anpassa sig till 
marknadens behov samtidigt som man 
uppmuntrar privata investeringar i 
projekten. Efsi bör inte vara ett substitut 
för privat marknadsfinansiering, utan bör i 
stället katalysera privat finansiering genom 
att åtgärda marknadsmisslyckanden på ett 
sätt som garanterar att offentliga medel 
används så effektivt och strategiskt som 
möjligt. Kravet på förenlighet med reglerna 
om statligt stöd bör bidra till en sådan 
effektiv och strategisk användning.

(14) Efsi bör inrikta sig på projekt som har 
stort och hållbart mervärde för samhället 
och ekonomin. Efsi bör särskilt inrikta sig 
på projekt som främjar hållbara
arbetstillfällen av god kvalitet, långsiktig
hållbar tillväxt och konkurrenskraft, vilket 
bidrar till att uppnå EU:s klimat- och 
energimål samt målen för den digitala 
agendan. Efsi bör stödja ett brett spektrum 
av finansiella produkter, däribland eget 
kapital, skulder eller garantier, för att på 
bästa sätt tillgodose de enskilda projektens 
behov. Det breda spektrumet av produkter 
bör göra det möjligt för Efsi att anpassa sig 
till marknadens behov samtidigt som man 
uppmuntrar privata investeringar i 
projekten. Efsi bör inte vara ett substitut 
för privat marknadsfinansiering, utan bör i 
stället katalysera privat finansiering genom 
att åtgärda marknadsmisslyckanden och 
fokusera på projekt med högre 
riskkoefficient än de som normalt 
finansieras av EIB på ett sätt som 
garanterar att offentliga medel används så 
effektivt och strategiskt som möjligt.
Kravet på förenlighet med reglerna om 
statligt stöd bör bidra till en sådan effektiv 
och strategisk användning.

Or. en

Ändringsförslag 127
Paloma López Bermejo, Marisa Matias, Neoklis Sylikiotis, Miloslav Ransdorf, 
João Ferreira
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Förslag till förordning
Skäl 14

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(14) Efsi bör inrikta sig på projekt som har 
stort värde för samhället och ekonomin. 
Efsi bör särskilt inrikta sig på projekt som 
främjar nya arbetstillfällen, långsiktig 
tillväxt och konkurrenskraft. Efsi bör
stödja ett brett spektrum av finansiella 
produkter, däribland eget kapital, skulder 
eller garantier, för att på bästa sätt 
tillgodose de enskilda projektens behov. 
Det breda spektrumet av produkter bör 
göra det möjligt för Efsi att anpassa sig 
till marknadens behov samtidigt som man 
uppmuntrar privata investeringar i 
projekten. Efsi bör inte vara ett substitut 
för privat marknadsfinansiering, utan bör i 
stället katalysera privat finansiering 
genom att åtgärda 
marknadsmisslyckanden på ett sätt som 
garanterar att offentliga medel används 
så effektivt och strategiskt som möjligt. 
Kravet på förenlighet med reglerna om 
statligt stöd bör bidra till en sådan effektiv 
och strategisk användning.

(14) Efsi bör inrikta sig på projekt som har 
stort värde för samhället och ekonomin. 
Efsi bör särskilt inrikta sig på projekt som 
främjar nya arbetstillfällen, långsiktig 
tillväxt och konkurrenskraft. Efsi bör inte 
vara ett substitut för privat 
marknadsfinansiering.

Or. en

Ändringsförslag 128
Anne Sander

Förslag till förordning
Skäl 14

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(14) Efsi bör inrikta sig på projekt som har 
stort värde för samhället och ekonomin. 
Efsi bör särskilt inrikta sig på projekt som 
främjar nya arbetstillfällen, långsiktig 
tillväxt och konkurrenskraft. Efsi bör 
stödja ett brett spektrum av finansiella 
produkter, däribland eget kapital, skulder 

(14) Efsi bör inrikta sig på projekt som har 
stort värde för samhället, territorierna och 
ekonomin. Efsi bör särskilt inrikta sig på 
projekt som främjar nya arbetstillfällen, 
långsiktig tillväxt och konkurrenskraft. Efsi 
bör stödja ett brett spektrum av finansiella 
produkter, däribland eget kapital, skulder 
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eller garantier, för att på bästa sätt 
tillgodose de enskilda projektens behov. 
Det breda spektrumet av produkter bör 
göra det möjligt för Efsi att anpassa sig till 
marknadens behov samtidigt som man 
uppmuntrar privata investeringar i 
projekten. Efsi bör inte vara ett substitut 
för privat marknadsfinansiering, utan bör i 
stället katalysera privat finansiering genom 
att åtgärda marknadsmisslyckanden på ett 
sätt som garanterar att offentliga medel 
används så effektivt och strategiskt som 
möjligt. Kravet på förenlighet med reglerna 
om statligt stöd bör bidra till en sådan 
effektiv och strategisk användning.

eller garantier, för att på bästa sätt 
tillgodose de enskilda projektens behov. 
Det breda spektrumet av produkter bör 
göra det möjligt för Efsi att anpassa sig till 
marknadens behov samtidigt som man 
uppmuntrar privata investeringar i 
projekten. Efsi bör inte vara ett substitut 
för privat marknadsfinansiering, utan bör i 
stället katalysera privat finansiering genom 
att åtgärda marknadsmisslyckanden på ett 
sätt som garanterar att offentliga medel 
används så effektivt och strategiskt som 
möjligt. Kravet på förenlighet med reglerna 
om statligt stöd bör bidra till en sådan 
effektiv och strategisk användning.

Or. fr

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

Förslag till förordning
Skäl 14a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(14a) Vid valet av projekt som kan få stöd 
från Efsi bör energieffektivitet särskilt 
uppmärksammas. Vid beslut som rör 
projekt för energiproduktion eller 
energitransport bör en bedömning göras 
av om målen när det gäller 
försörjningssäkerhet inte kan uppnås på 
ett mer hållbart och konkurrenskraftigt 
sätt genom att man i stället minskar 
efterfrågan på energi genom att öka 
energieffektiviteten eller genom styrning 
genom efterfrågan. Detta gör att 
energieffektivitetsprojekt kan konkurrera 
på lika villkor, bland annat vad gäller 
kostnadseffektivitet, med projekt som 
syftar till att öka energiförsörjningen eller 
utveckla ny infrastruktur.

Or. en
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Motivering

I meddelandet om energiunionen COM(2015)0080 av den 25 februari 2015 ”En ramstrategi 
för en motståndskraftig energiunion med en framåtblickande klimatpolitik” framhålls att det 
är ”nödvändigt att i grunden ompröva energieffektiviteten och betrakta den som en 
energikälla i egen rätt, motsvarande värdet på den energi som sparats in. Som ett led i 
översynen av marknadsutformningen kommer kommissionen att säkerställa att 
energieffektiviteten och styrning genom efterfrågan (se tidigare kommentar) kan konkurrera 
på lika villkor med produktionskapaciteten”. 

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

Förslag till förordning
Skäl 14a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(14a) Vid valet av projekt som kan få stöd 
från Efsi bör energieffektivitet särskilt 
uppmärksammas. Vid beslut som rör 
projekt för energiproduktion eller 
energitransport bör en bedömning göras 
av om målen när det gäller 
försörjningssäkerhet inte kan uppnås på 
ett mer hållbart och kostnadseffektivt sätt 
genom att man i stället minskar 
efterfrågan på energi eller ökar 
energieffektiviteten. Det gör att 
energieffektivitetsprojekt kan konkurrera 
på lika villkor med projekt som syftar till 
att öka energiförsörjningen eller utveckla 
ny infrastruktur.

Or. en

Ändringsförslag 131
Sorin Moisă

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

(14a) Efsi bör främja en jämn spridning 
av projekten över hela unionens 
territorium för att undvika en alltför hög 
koncentration till en sektor eller till ett 
geografiskt område.

Or. ro

Ändringsförslag 132
Bendt Bendtsen, Seán Kelly

Förslag till förordning
Skäl 14a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(14a) Vid valet av projekt som kan få stöd 
från Efsi ska projekt som avser 
energieffektivitet och styrning genom 
efterfrågan behandlas utifrån samma 
förutsättningar som 
energiförsörjningsprojekt vad gäller 
lönsamhetsanalyser.

Or. en

Motivering

I kommissionens meddelande ”En ramstrategi för en motståndskraftig energiunion med en 
framåtblickande klimatpolitik” understryks att energieffektivitet bör behandlas som en 
energikälla i egen rätt. Som ett led i översynen av marknadsutformningen kommer 
kommissionen att säkerställa att energieffektiviteten och styrning genom efterfrågan kan 
konkurrera på lika villkor med produktionskapaciteten.

Ändringsförslag 133
Renato Soru, Patrizia Toia, Simona Bonafè, Flavio Zanonato

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

(14a) Vid valet av projekt som kan få stöd 
från Efsi bör energieffektivitet och 
digitala lösningar särskilt 
uppmärksammas. Vid beslut som rör 
projekt bör en bedömning göras av om 
målen när det gäller försörjningssäkerhet 
inte kan uppnås på ett mer hållbart och 
kostnadseffektivt sätt genom att man i 
stället utnyttjar digital teknik och 
informations- och kommunikationsteknik. 
Det gör att projekt kan konkurrera på lika 
villkor med projekt som syftar till att öka 
energiförsörjningen eller utveckla ny 
infrastruktur.

Or. en

Ändringsförslag 134
Aldo Patriciello

Förslag till förordning
Skäl 15

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(15) Efsi bör inriktas på projekt med en 
högre risk-/avkastningsprofil än befintliga 
EIB- och unionsinstrument för att sörja 
för additionalitet i förhållande till befintliga 
transaktioner. Efsi bör finansiera projekt i 
hela unionen, bland annat i de länder 
som drabbats hårdast av den finansiella 
krisen. Efsi bör endast användas när 
finansiering inte finns tillgänglig från andra 
källor på rimliga villkor.

(15) Efsi bör inriktas på projekt i hela 
unionen, även de länder som drabbats 
hårdast av den finansiella krisen för att 
sörja för additionalitet i förhållande till 
befintliga transaktioner. Efsi bör endast 
användas när finansiering inte finns 
tillgänglig från andra källor på rimliga 
villkor.

Or. it

Ändringsförslag 135
Soledad Cabezón Ruiz, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, José Blanco López, 
Carlos Zorrinho
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Förslag till förordning
Skäl 15

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(15) Efsi bör inriktas på projekt med en 
högre risk-/avkastningsprofil än befintliga 
EIB- och unionsinstrument för att sörja för 
additionalitet i förhållande till befintliga 
transaktioner. Efsi bör finansiera projekt i 
hela unionen, bland annat i de länder som 
drabbats hårdast av den finansiella krisen. 
Efsi bör endast användas när finansiering 
inte finns tillgänglig från andra källor på 
rimliga villkor.

(15) Efsi bör inriktas på projekt med en 
högre risk-/avkastningsprofil än befintliga 
EIB- och unionsinstrument för att sörja för 
additionalitet i förhållande till befintliga 
transaktioner. En ännu högre riskprofil 
bör godtas för projekt inom forskning, 
utveckling och innovation. Efsi bör 
finansiera projekt i hela unionen, bland 
annat i de länder som drabbats hårdast av 
den finansiella krisen. Efsi bör endast 
användas när finansiering inte finns 
tillgänglig från andra källor på rimliga 
villkor.

Or. en

Motivering

Forskning, teknisk utveckling och innovation är aktiviteter som är svåra att finansiera på en 
konkurrensutsatt marknad eftersom de har ett antal egenskaper som gör att investeringar på 
dessa områden skiljer sig från vanliga investeringar (dvs. graden av osäkerhet i fråga om 
resultatet, en stor andel FoU-kostnader som avser mänskligt kapital). För att överbrygga 
investeringsklyftan som hotar FoU/innovationsmålet i Europa 2020-strategin bör en högre 
riskprofil accepteras för projekt inom forskning, utveckling och innovation.

Ändringsförslag 136
Béla Kovács

Förslag till förordning
Skäl 15

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(15) Efsi bör inriktas på projekt med en 
högre risk-/avkastningsprofil än befintliga 
EIB- och unionsinstrument för att sörja för 
additionalitet i förhållande till befintliga 
transaktioner. Efsi bör finansiera projekt i 
hela unionen, bland annat i de länder som 

(15) Efsi bör inriktas på projekt med en 
högre risk-/avkastningsprofil än befintliga 
EIB- och unionsinstrument för att sörja för 
additionalitet i förhållande till befintliga 
transaktioner. Efsi bör finansiera projekt i 
hela unionen, bland annat i de länder som 
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drabbats hårdast av den finansiella krisen. 
Efsi bör endast användas när finansiering 
inte finns tillgänglig från andra källor på 
rimliga villkor.

drabbats hårdast av den finansiella krisen. 
Efsi bör användas om finansiering inte 
finns tillgänglig från andra källor på 
rimliga villkor.

Or. en

Ändringsförslag 137
Patrizia Toia

Förslag till förordning
Skäl 15

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(15) Efsi bör inriktas på projekt med en 
högre risk-/avkastningsprofil än befintliga 
EIB- och unionsinstrument för att sörja för 
additionalitet i förhållande till befintliga 
transaktioner. Efsi bör finansiera projekt i 
hela unionen, bland annat i de länder som 
drabbats hårdast av den finansiella krisen. 
Efsi bör endast användas när finansiering 
inte finns tillgänglig från andra källor på 
rimliga villkor.

(15) Efsi bör inriktas på projekt med en 
högre risk-/avkastningsprofil än befintliga 
EIB- och unionsinstrument för att sörja för 
additionalitet och komplementaritet i 
förhållande till befintliga transaktioner.
Efsi bör finansiera projekt i hela unionen,
och därvid speciellt uppmärksamma 
projekt i de länder som drabbats hårdast av 
den finansiella krisen. Efsi bör endast 
användas när finansiering inte finns 
tillgänglig från andra källor på rimliga 
villkor.

Or. en

Ändringsförslag 138
Krišjānis Kariņš, Jerzy Buzek

Förslag till förordning
Skäl 15

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(15) Efsi bör inriktas på projekt med en 
högre risk-/avkastningsprofil än befintliga 
EIB- och unionsinstrument för att sörja för 
additionalitet i förhållande till befintliga 
transaktioner. Efsi bör finansiera projekt i 
hela unionen, bland annat i de länder som 

(15) Efsi bör inriktas på projekt med en 
högre risk-/avkastningsprofil än befintliga 
EIB- och unionsinstrument för att sörja för 
additionalitet i förhållande till befintliga 
transaktioner. Efsi bör finansiera projekt i 
hela unionen, undvika geografisk 
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drabbats hårdast av den finansiella krisen. 
Efsi bör endast användas när finansiering 
inte finns tillgänglig från andra källor på 
rimliga villkor.

koncentration och underlätta 
investeringar i regioner där 
kapitalmarknaderna är mindre 
utvecklade, bland annat i de länder som 
drabbats hårdast av den finansiella krisen.
Efsi bör endast användas när finansiering 
inte finns tillgänglig från andra källor på 
rimliga villkor.

Or. en

Ändringsförslag 139
Christian Ehler

Förslag till förordning
Skäl 15

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(15) Efsi bör inriktas på projekt med en 
högre risk-/avkastningsprofil än befintliga 
EIB- och unionsinstrument för att sörja för 
additionalitet i förhållande till befintliga 
transaktioner. Efsi bör finansiera projekt i 
hela unionen, bland annat i de länder som 
drabbats hårdast av den finansiella krisen. 
Efsi bör endast användas när finansiering 
inte finns tillgänglig från andra källor på 
rimliga villkor.

(15) Efsi bör inriktas på projekt med en 
högre risk-/avkastningsprofil än befintliga 
EIB- och unionsinstrument för att sörja för 
additionalitet i förhållande till befintliga 
transaktioner. Efsi bör finansiera projekt i 
hela unionen, bland annat i de länder som 
drabbats hårdast av den finansiella krisen. 
Efsi bör endast användas när finansiering 
inte finns tillgänglig från andra källor, 
inklusive privata eller offentliga banker, 
regionala eller nationella 
utvecklingsbanker eller EIB, på rimliga 
villkor.

Or. en

Motivering

Mervärde och additionalitet är nyckelkriterier för att Efsi ska fungera. Om inte dessa kriterier 
uppfylls kommer fonden att tränga ut betydelsefulla ekonomiska stödåtgärder på regional 
eller nationell nivå, och detta enbart för att man ska kunna visa upp vackra politiska fasader i 
Bryssel. Detta är något som absolut måste undvikas.
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Ändringsförslag 140
Paloma López Bermejo, Cornelia Ernst, Marisa Matias, Neoklis Sylikiotis, 
Miloslav Ransdorf

Förslag till förordning
Skäl 15

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(15) Efsi bör inriktas på projekt med en 
högre risk-/avkastningsprofil än befintliga 
EIB- och unionsinstrument för att sörja för 
additionalitet i förhållande till befintliga 
transaktioner. Efsi bör finansiera projekt i 
hela unionen, bland annat i de länder som 
drabbats hårdast av den finansiella krisen. 
Efsi bör endast användas när finansiering 
inte finns tillgänglig från andra källor på
rimliga villkor.

(15) Efsi bör inriktas på projekt med en 
högre risk-/avkastningsprofil än befintliga 
EIB- och unionsinstrument för att sörja för 
additionalitet i förhållande till befintliga 
transaktioner. Efsi bör finansiera projekt i 
hela unionen, bland annat i de länder som 
drabbats hårdast av den finansiella krisen. 
Efsi bör endast användas när finansiering 
inte finns tillgänglig från andra källor och 
endast när investeringar kan påvisas 
bidra på ett positivt sätt till social och 
regional sammanhållning genom 
förbättrade offentliga investeringar och 
tjänster, skapande av arbetstillfällen av 
god kvalitet och en förbättrad och 
breddad produktionsbas i 
medlemsstaterna, särskilt i de stater som 
drabbats hårdast av krisen.

Or. en

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

Förslag till förordning
Skäl 15

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(15) Efsi bör inriktas på projekt med en 
högre risk-/avkastningsprofil än befintliga 
EIB- och unionsinstrument för att sörja för 
additionalitet i förhållande till befintliga 
transaktioner. Efsi bör finansiera projekt i 
hela unionen, bland annat i de länder som 
drabbats hårdast av den finansiella 
krisen. Efsi bör endast användas när 

(15) Efsi bör inriktas på projekt med en 
högre risk-/avkastningsprofil än befintliga 
EIB- och unionsinstrument och stå för den 
mer riskabla delen av finansieringen av 
dessa för att sörja för additionalitet och 
komplementaritet i förhållande till 
befintliga transaktioner. Efsi bör syfta till 
att finansiera projekt i hela unionen,
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finansiering inte finns tillgänglig från andra 
källor på rimliga villkor.

framför allt där investeringarna räknade i 
procent av BNP har minskat avsevärt, 
med beaktande av kriteriet om 
additionalitet och högriskprofilen i sin 
investeringspolitik. Efsi bör endast 
användas när finansiering inte finns 
tillgänglig från andra källor.

Or. en

Ändringsförslag 142
Claude Turmes
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Skäl 15a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(15a) Marknadsbaserade incitament och 
den additionalitet som Efsi bidrar med bör 
säkerställa att fonden är inriktad på 
socialt och ekonomiskt bärkraftiga projekt 
såsom förnybar energi och 
energieffektivitet, utan någon regional 
förhandstilldelning och särskilt för att 
täcka stora investeringsbehov. I de 
medlemsstater där finansmarknaderna är 
mindre utvecklade bör lämplig teknisk 
assistans tillhandahållas för att 
säkerställa att de allmänna målen i denna 
förordning kan uppnås. Samtidigt bör 
Efsi kunna stödja miljöriktiga projekt och 
främja industrier och teknik med hög 
tillväxtpotential.

Or. en

Ändringsförslag 143
Béla Kovács

Förslag till förordning
Skäl 15a (nytt)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(15a) Efsi bör definiera exakt vad som 
utgör ”rimliga villkor” för att ge 
ekonomiskt stöd.

Or. en

Ändringsförslag 144
Christian Ehler

Förslag till förordning
Skäl 15a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(15a) Marknadsbaserade incitament och 
den additionalitet som Efsi bidrar med bör 
säkerställa att fonden är inriktad på 
socialt och ekonomiskt bärkraftiga projekt 
utan någon sektoriell eller regional 
förallokering särskilt för att täcka stora 
investeringsbehov och avhjälpa 
marknadsmisslyckanden. I de 
medlemsstater där finansmarknaderna är 
mindre utvecklade bör lämplig teknisk 
assistans tillhandahållas för att 
säkerställa att de allmänna målen i denna 
förordning kan uppnås.

Or. en

Motivering

Inga kriterier för stödberättigande eller politiska mål bör fastställas för att uppnå geografisk 
balans bland de Efsi-stödda projekten i Europa. Teknisk assistans bör emellertid ges till de 
regioner och medlemsstater där finansmarknadssituationen är svårast, så att stödberättigade 
befintliga projektförslag får tillgång till Efsis portfölj.

Ändringsförslag 145
Claude Turmes
för Verts/ALE-gruppen
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Förslag till förordning
Skäl 16

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(16) Efsi bör inriktas på investeringar som 
förväntas vara ekonomiskt och tekniskt 
bärkraftiga, men som står inför hinder för 
spridning på marknaden. Dessutom ska 
Efsi inriktas på snart marknadsfärdiga 
innovationer som behöver ytterligare stöd 
för att ta sig ur ett dödläge, vilket kan 
medföra en lämplig grad av risk, samtidigt 
som de särskilda kraven för
Efsi-finansiering är fortsatt uppfyllda.

Or. en

Ändringsförslag 146
Christian Ehler

Förslag till förordning
Skäl 16

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(16) Efsi bör inriktas på investeringar som 
förväntas vara ekonomiskt och tekniskt 
bärkraftiga och lönsamma under villkor 
som erbjuds av Efsis produktportfölj. Den 
genomsnittliga projektrisken inom Efsi 
bör vara högre än inom någon annan 
tillgänglig investeringsportfölj i EU.

Or. en

Motivering

Mervärde och additionalitet är nyckelkriterier för att Efsi ska fungera. Om inte dessa kriterier 
uppfylls kommer fonden att tränga ut betydelsefulla ekonomiska stödåtgärder på regional 
eller nationell nivå, och detta enbart för att man ska kunna visa upp vackra politiska fasader i 
Bryssel. Detta är något som absolut måste undvikas. Efsis mervärde består framför allt av 
den högre genomsnittsrisken i dess portfölj. 
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Ändringsförslag 147
Claude Turmes
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Skäl 16a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(16a) Efsi bör förses med en lämplig 
förvaltningsstruktur vars funktion bör stå 
i proportion till det enda syftet, att 
garantera lämplig användning av 
EU-garantin. Denna förvaltningsstruktur 
bör bestå av en styrelse, en verkställande 
direktör och en investeringskommitté. 
Den bör inte inkräkta på eller ingripa i 
EIB:s beslutsfattande eller utgöra en 
ersättning för EIB:s styrande organ. Den 
verkställande direktören bör ansvara för 
den dagliga förvaltningen av Efsi och 
utföra det förberedande arbetet inför 
investeringskommitténs sammanträden.

Or. en

Ändringsförslag 148
Béla Kovács

Förslag till förordning
Skäl 16a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(16a) Efsi bör definiera exakt vad som 
utgör ”rimliga villkor” för att ge 
ekonomiskt stöd och vilka faktorer som 
påverkar graden av lämplig risk för att se 
till att dess ekonomiska resurser fördelas 
på ett rättvist sätt.

Or. en
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Ändringsförslag 149
Christian Ehler

Förslag till förordning
Skäl 16a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(16a) Efsi bör förses med en lämplig 
förvaltningsstruktur vars funktion bör stå 
i proportion till det enda syftet, att 
garantera lämplig användning av 
EU-garantin. Denna förvaltningsstruktur 
bör bestå av en styrelse, en verkställande 
direktör och en investeringskommitté. 
Den bör inte inkräkta på eller ingripa i 
EIB:s beslutsfattande eller utgöra en 
ersättning för EIB:s styrande organ. 
Styrelsen bör fastställa 
investeringsriktlinjer enligt vilka 
investeringskommittén bör besluta om 
användningen av EU-garantin, i enlighet 
med de mål som fastställs i denna 
förordning. Den verkställande direktören 
bör ansvara för den dagliga förvaltningen 
av Efsi och utföra det förberedande 
arbetet inför investeringskommitténs 
sammanträden.

Or. en

Motivering

Ett skäl som handlar om den planerade förvaltningsstrukturen bör läggas till.

Ändringsförslag 150
Edouard Martin

Förslag till förordning
Skäl 16a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(16a) För att undvika dödviktseffekter bör 
det inrättas en varningsmekanism för 
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rapportering om eventuellt missbruk på 
lokal nivå. Europeiska ekonomiska och 
sociala kommittén och Regionkommittén 
skulle i detta sammanhang kunna vara 
utmärkta mellanled och motta 
rapporteringen från arbetstagare 
respektive kommuner.

Or. fr

Ändringsförslag 151
Claude Turmes
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Skäl 17

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(17) En investeringskommitté bör fatta 
beslut om användningen av Efsis stöd till 
infrastruktur och stora projekt utförda av 
medelstora börsnoterade företag.
Investeringskommittén bör bestå av 
oberoende experter med kunskap om och 
erfarenhet av investeringsprojekt. 
Investeringskommittén bör svara inför 
Efsis styrelse, som bör övervaka att Efsis 
mål uppnås. För att på ett effektivt sätt dra 
nytta av EIF:s erfarenhet bör Efsi stödja 
finansiering till EIF så att EIF kan 
genomföra enskilda projekt som avser små 
och medelstora företag och medelstora 
börsnoterade företag.

(17) En investeringskommitté bör fatta 
beslut om användningen av Efsis stöd till 
infrastruktur och projekt utförda av 
medelstora börsnoterade företag. 
Investeringskommittén bör bestå av 
oberoende experter med kunskap om och 
erfarenhet av investeringsprojekt. 
Investeringskommittén bör svara inför 
Efsis styrelse och övervakas av en 
plattform för det civila samhället för 
bättre investeringar, som båda bör 
övervaka att Efsis mål uppnås. För att på 
ett effektivt sätt dra nytta av EIF:s 
erfarenhet bör Efsi stödja finansiering till 
EIF så att EIF kan genomföra enskilda 
projekt som avser små och medelstora 
företag och medelstora börsnoterade 
företag.

Or. en

Ändringsförslag 152
Michał Boni, Lambert van Nistelrooij, Danuta Maria Hübner, Jerzy Buzek, 
Markus Pieper, Seán Kelly
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Förslag till förordning
Skäl 17

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(17) En investeringskommitté bör fatta 
beslut om användningen av Efsis stöd till 
infrastruktur och stora projekt utförda av 
medelstora börsnoterade företag. 
Investeringskommittén bör bestå av 
oberoende experter med kunskap om och 
erfarenhet av investeringsprojekt. 
Investeringskommittén bör svara inför 
Efsis styrelse, som bör övervaka att Efsis 
mål uppnås. För att på ett effektivt sätt dra 
nytta av EIF:s erfarenhet bör Efsi stödja 
finansiering till EIF så att EIF kan 
genomföra enskilda projekt som avser små 
och medelstora företag och medelstora 
börsnoterade företag.

(17) En investeringskommitté bör fatta 
beslut om användningen av Efsis stöd till 
infrastruktur och stora projekt utförda av 
medelstora börsnoterade företag. 
Investeringskommittén bör bestå av 
oberoende experter med kunskap om och 
erfarenhet av investeringsprojekt inom de 
sektorer som anges i förordningen samt 
geografiska marknader inom unionen.
Investeringskommittén bör svara inför 
Efsis styrelse, som bör övervaka att Efsis 
mål uppnås. För att på ett effektivt sätt dra 
nytta av EIF:s erfarenhet bör Efsi stödja 
finansiering till EIF så att EIF kan 
genomföra enskilda projekt som avser små 
och medelstora företag och medelstora 
börsnoterade företag.

Or. en

Ändringsförslag 153
Kaja Kallas

Förslag till förordning
Skäl 17

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(17) En investeringskommitté bör fatta 
beslut om användningen av Efsis stöd till 
infrastruktur och stora projekt utförda av 
medelstora börsnoterade företag. 
Investeringskommittén bör bestå av 
oberoende experter med kunskap om och 
erfarenhet av investeringsprojekt. 
Investeringskommittén bör svara inför 
Efsis styrelse, som bör övervaka att Efsis 
mål uppnås. För att på ett effektivt sätt dra 
nytta av EIF:s erfarenhet bör Efsi stödja 
finansiering till EIF så att EIF kan 
genomföra enskilda projekt som avser små 

(17) En investeringskommitté bör fatta 
beslut om användningen av Efsis stöd till 
infrastruktur och stora projekt utförda av 
medelstora börsnoterade företag. 
Investeringskommittén bör bestå av 
oberoende experter med kunskap om och 
erfarenhet av projektstrukturering, 
projektfinansiering och
investeringsprojekt samt olika sektorer, 
såsom forskning och utveckling, energi, 
transport och IKT. Investeringskommittén 
bör svara inför Efsis styrelse, som bör 
övervaka att Efsis mål uppnås. För att på 
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och medelstora företag och medelstora 
börsnoterade företag.

ett effektivt sätt dra nytta av EIF:s 
erfarenhet bör Efsi stödja finansiering till 
EIF så att EIF kan genomföra enskilda 
projekt som avser små och medelstora 
företag och medelstora börsnoterade 
företag.

Or. en

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

Förslag till förordning
Skäl 17

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(17) En investeringskommitté bör fatta 
beslut om användningen av Efsis stöd till 
infrastruktur och stora projekt utförda av 
medelstora börsnoterade företag. 
Investeringskommittén bör bestå av
oberoende experter med kunskap om och 
erfarenhet av investeringsprojekt. 
Investeringskommittén bör svara inför 
Efsis styrelse, som bör övervaka att Efsis 
mål uppnås. För att på ett effektivt sätt dra 
nytta av EIF:s erfarenhet bör Efsi stödja 
finansiering till EIF så att EIF kan 
genomföra enskilda projekt som avser små 
och medelstora företag och medelstora 
börsnoterade företag.

(17) En investeringskommitté bör med 
lämpligt deltagande från 
arbetsmarknadens parter fatta beslut om 
användningen av Efsis stöd till 
infrastruktur och stora projekt utförda av 
medelstora börsnoterade företag.
Investeringskommittén bör bestå av 
experter med kunskap om och erfarenhet 
av investeringsprojekt och områdena för 
sysselsättningspolitik, industripolitik, 
energi samt forskning och innovation.
Investeringskommittén bör svara inför 
Efsis styrelse, som med lämpligt 
deltagande från arbetsmarknadens parter
bör övervaka att Efsis mål uppnås. För att 
på ett effektivt sätt dra nytta av EIF:s 
erfarenhet bör Efsi stödja finansiering till 
EIF så att EIF kan genomföra enskilda 
projekt som avser små och medelstora 
företag och medelstora börsnoterade 
företag.

Or. en

Ändringsförslag 155
David Borrelli, Dario Tamburrano
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Förslag till förordning
Skäl 17

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(17) En investeringskommitté bör fatta 
beslut om användningen av Efsis stöd till 
infrastruktur och stora projekt utförda av 
medelstora börsnoterade företag. 
Investeringskommittén bör bestå av 
oberoende experter med kunskap om och 
erfarenhet av investeringsprojekt. 
Investeringskommittén bör svara inför 
Efsis styrelse, som bör övervaka att Efsis 
mål uppnås. För att på ett effektivt sätt dra 
nytta av EIF:s erfarenhet bör Efsi stödja 
finansiering till EIF så att EIF kan 
genomföra enskilda projekt som avser små 
och medelstora företag och medelstora 
börsnoterade företag.

(17) En investeringskommitté bör fatta 
beslut om användningen av Efsis stöd till 
infrastruktur och stora projekt utförda av 
medelstora börsnoterade företag. 
Investeringskommittén bör bestå av 
oberoende experter som har kunskap om 
och erfarenhet av investeringsprojekt och 
av de sektorer som anges i förordningen 
och som godkänts av Europaparlamentet 
efter en revision. Investeringskommittén 
bör svara inför Efsis styrelse, som bör 
övervaka att Efsis mål uppnås. För att på 
ett effektivt sätt dra nytta av EIF:s 
erfarenhet bör Efsi stödja finansiering till 
EIF så att EIF kan genomföra enskilda 
projekt som avser små och medelstora 
företag och innovativa nystartade företag.

Or. it

Ändringsförslag 156
Krišjānis Kariņš, Jerzy Buzek, Christian Ehler

Förslag till förordning
Skäl 17

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(17) En investeringskommitté bör fatta 
beslut om användningen av Efsis stöd till 
infrastruktur och stora projekt utförda av 
medelstora börsnoterade företag. 
Investeringskommittén bör bestå av 
oberoende experter med kunskap om och 
erfarenhet av investeringsprojekt. 
Investeringskommittén bör svara inför 
Efsis styrelse, som bör övervaka att Efsis 
mål uppnås. För att på ett effektivt sätt dra 
nytta av EIF:s erfarenhet bör Efsi stödja 
finansiering till EIF så att EIF kan 

(17) En investeringskommitté bör fatta 
beslut om användningen av Efsis stöd till 
infrastruktur och stora projekt utförda av 
medelstora börsnoterade företag. 
Investeringskommittén bör bestå av 
oberoende experter med kunskap om och 
erfarenhet av investeringsprojekt. 
Investeringskommittén bör svara inför 
Efsis styrelse, som bör övervaka att Efsis 
mål uppnås. För att på ett effektivt sätt dra 
nytta av EIF:s erfarenhet bör Efsi stödja 
finansiering till EIF så att EIF kan 
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genomföra enskilda projekt som avser små 
och medelstora företag och medelstora 
börsnoterade företag.

genomföra enskilda projekt som avser små 
och medelstora företag och medelstora 
börsnoterade företag.
Investeringskommitténs beslut bör fattas 
helt utan otillbörlig påverkan för att 
garantera kommitténs fullständiga 
oberoende, vilket är avgörande för att 
bibehålla investerarnas förtroende.

Or. en

Ändringsförslag 157
João Ferreira

Förslag till förordning
Skäl 17

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(17) En investeringskommitté bör fatta 
beslut om användningen av Efsis stöd till 
infrastruktur och stora projekt utförda av 
medelstora börsnoterade företag. 
Investeringskommittén bör bestå av 
oberoende experter med kunskap om och 
erfarenhet av investeringsprojekt. 
Investeringskommittén bör svara inför 
Efsis styrelse, som bör övervaka att Efsis 
mål uppnås. För att på ett effektivt sätt dra 
nytta av EIF:s erfarenhet bör Efsi stödja 
finansiering till EIF så att EIF kan 
genomföra enskilda projekt som avser små 
och medelstora företag och medelstora 
börsnoterade företag.

(17) En investeringskommitté bör fatta 
beslut om användningen av Efsis stöd till 
infrastruktur och stora projekt utförda av 
medelstora börsnoterade företag. 
Investeringskommittén bör bestå av 
oberoende experter med kunskap om och 
erfarenhet av investeringsprojekt, bland 
annat av experter på sysselsättning, 
sociala frågor och miljö samt av 
företrädare för forskarvärlden. 
Investeringskommittén bör svara inför 
Efsis styrelse, som bör övervaka att Efsis 
mål uppnås. För att på ett effektivt sätt dra 
nytta av EIF:s erfarenhet bör Efsi stödja 
finansiering till EIF så att EIF kan 
genomföra enskilda projekt som avser
mikroföretag och små och medelstora 
företag och medelstora börsnoterade 
företag.

Or. pt

Ändringsförslag 158
Sorin Moisă
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Förslag till förordning
Skäl 17a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(17a) Styrelsen ska fastställa tydliga 
kriterier för sammanställandet av en 
projektportfölj och för det senare urvalet 
av de projekt i portföljen som ska få 
finansiellt stöd med målsättningen att 
säkerställa en jämn spridning av 
investeringar över hela unionens 
territorium.

Or. ro

Ändringsförslag 159
Kaja Kallas

Förslag till förordning
Skäl 17a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(17a) Ett system för att förebygga 
intressekonflikter bör antas och 
genomföras för att säkerställa insyn, 
ansvarsskyldighet och oberoende inom 
styrelsen och investeringskommittén.

Or. en

Ändringsförslag 160
Krišjānis Kariņš, Jerzy Buzek, Christian Ehler

Förslag till förordning
Skäl 17a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(17a) För att de mål som fastställs i denna 
förordning ska uppnås och för att 
projekten inom unionen ska få stor 
geografisk räckvidd bör tekniskt stöd ges 
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till medlemsstater vars kapitalmarknader 
är mindre utvecklade jämfört med andra 
medlemsstaters.

Or. en

Ändringsförslag 161
Christian Ehler

Förslag till förordning
Skäl 18

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(18) För att göra det möjligt för Efsi att 
stödja investeringar bör unionen bevilja en 
garanti på ett belopp motsvarande 
16 000 000 000 EUR. Om garantin 
tillhandahålls på portföljbasis bör 
garantitäckningen begränsas beroende på 
typen av instrument, t.ex. skuld, eget 
kapital eller garantier, uttryckt som en 
procentandel av volymen av portföljen av 
utestående åtaganden. Om garantin 
kombineras med 5 000 000 000 EUR som 
EIB ska tillhandahålla förväntas det att 
Efsis stöd bör generera 
60 800 000 000 EUR i ytterligare 
investeringar från EIB och EIF. Dessa 
60 800 000 000 EUR som stöds av Efsi 
förväntas generera totalt 
315 000 000 000 EUR i investeringar i 
unionen under 2015–2017. Garantier som 
är knutna till projekt som slutförs utan att 
anspråk görs på en garanti är tillgängliga 
för stöd till nya transaktioner.

(18) För att göra det möjligt för Efsi att 
stödja investeringar bör unionen bevilja en 
garanti på ett belopp motsvarande 
16 000 000 000 EUR. Om garantin 
tillhandahålls på portföljbasis bör 
garantitäckningen begränsas beroende på 
typen av instrument, t.ex. skuld, eget 
kapital eller garantier, uttryckt som en 
procentandel av volymen av portföljen av 
utestående åtaganden. Om garantin 
kombineras med 5 000 000 000 EUR som 
EIB ska tillhandahålla förväntas det att 
Efsis stöd bör generera 
60 800 000 000 EUR i ytterligare 
investeringar från EIB och EIF. Dessa 
60 800 000 000 EUR som stöds av Efsi 
förväntas generera totalt minst
315 000 000 000 EUR i investeringar i 
unionen under en treårsperiod från och 
med denna förordnings ikraftträdande.
Garantier som är knutna till projekt som 
slutförs utan att anspråk görs på en garanti 
är tillgängliga för stöd till nya transaktioner
inom garantins tillgänglighetsperiod.

Or. en

Motivering

Med tanke på behovet av att omedelbart förbättra Europas investeringsklimat bör 
avtalstecknande inom ramen för Efsi inte fördröjas. Naturligtvis bör endast genuint 
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stödberättigade projekt väljas ut för stöd.

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

Förslag till förordning
Skäl 18

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(18) För att göra det möjligt för Efsi att 
stödja investeringar bör unionen bevilja en 
garanti på ett belopp motsvarande 
16 000 000 000 EUR. Om garantin 
tillhandahålls på portföljbasis bör 
garantitäckningen begränsas beroende på 
typen av instrument, t.ex. skuld, eget 
kapital eller garantier, uttryckt som en 
procentandel av volymen av portföljen av 
utestående åtaganden. Om garantin 
kombineras med 5 000 000 000 EUR som 
EIB ska tillhandahålla förväntas det att 
Efsis stöd bör generera 
60 800 000 000 EUR i ytterligare 
investeringar från EIB och EIF. Dessa 
60 800 000 000 EUR som stöds av Efsi 
förväntas generera totalt 
315 000 000 000 EUR i investeringar i 
unionen under 2015–2017. Garantier som 
är knutna till projekt som slutförs utan att 
anspråk görs på en garanti är tillgängliga 
för stöd till nya transaktioner.

(18) För att göra det möjligt för Efsi att 
stödja investeringar bör unionen bevilja en 
garanti på ett belopp motsvarande 
16 000 000 000 EUR. Om garantin 
tillhandahålls på portföljbasis bör 
garantitäckningen begränsas beroende på 
typen av instrument, t.ex. skuld, eget 
kapital eller garantier, uttryckt som en 
procentandel av volymen av portföljen av 
utestående åtaganden. Garantier som är 
knutna till projekt som slutförs utan att 
anspråk görs på en garanti är tillgängliga 
för stöd till nya transaktioner.

Or. en

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

Förslag till förordning
Skäl 18a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(18a) Investeringar i energieffektivitet 
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anses kunna skapa upp till 
2 miljoner arbetstillfällen fram till 2020 
och möjligen ytterligare 
2 miljoner arbetstillfällen fram till 2030. 
Energieffektivitet är dessutom en av de få 
ekonomiska sektorer där en 
hävstångseffekt med en faktor på över 15 
har uppnåtts tidigare. För att se till att 
Efsi uppfyller sitt syfte att uppbåda 
privata investeringar, skapa 
arbetstillfällen, främja robust ekonomisk 
utveckling och minska makroekonomiska 
obalanser är det absolut nödvändigt att 
anslå ett belopp motsvarande 
5 000 000 000 EUR från Efsi till en 
särskild energieffektivitetsfond.

Or. en

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

Förslag till förordning
Skäl 18a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(18a) Den 13 januari 2015 lade 
kommissionen fram ett meddelande om 
hur den kommer att tillämpa de befintliga 
reglerna i stabilitets- och tillväxtpakten. 
Nationell samfinansiering av verksamhet 
som stöds av Efsi, även under 
övergångsperioden, omfattas av 
flexibiliteten inom de befintliga reglerna i 
stabilitets- och tillväxtpakten som 
fastställs i kommissionens meddelande av 
den 13 januari 2015, i enlighet med de 
villkor och begränsningar som ingår där.

Or. en

Ändringsförslag 165
Christian Ehler
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Förslag till förordning
Skäl 18a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(18a) För att garantera ansvarsskyldighet 
gentemot EU-medborgarna bör
kommissionen efter ikraftträdandet av 
denna förordning överlämna en årlig 
rapport till Europaparlamentet och rådet 
med en oberoende utvärdering av 
utnyttjandet av EU-garantin och av 
uppfyllandet av de allmänna mål som 
fastställs i denna förordning, inbegripet 
mobiliseringen av privat kapital, samt en 
bedömning av den additionalitet som 
tillhandahålls genom Efsi, av riskprofilen 
för de transaktioner som stöds genom 
Efsi, av Efsis makroekonomiska effekter, 
bland annat dess inverkan på tillväxt och 
sysselsättning, av de tjänster som 
rådgivningscentrumet tillhandahåller och 
av uppfyllandet av målen för Efsi och 
centrumet. Om så är lämpligt bör
rapporten åtföljas av ett förslag till 
Europaparlamentet och rådet om ändring 
av denna förordning. EIB bör i samarbete 
med EIF rapportera halvårsvis till 
kommissionen, Europaparlamentet och 
rådet om EIB- och EIF-finansiering, 
investeringsverksamhet och förluster som 
uppstått under Efsis verksamhet.

Or. en

Motivering

Mot bakgrund av behovet av att garantera insyn och tillräcklig granskning från de 
lagstiftande organen är rapportering avgörande för ett smidigt genomförande av Efsi.

Ändringsförslag 166
Claude Turmes
för Verts/ALE-gruppen
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Förslag till förordning
Skäl 18b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(18b) För att se till att Efsi uppfyller sitt 
syfte är det ytterst viktigt att ett belopp 
som motsvarar 5 000 000 000 EUR från 
Efsi avsätts för EIB-finansiering till EIF, 
vilket ska användas specifikt till förmån 
för små och medelstora företag och 
medelstora börsnoterade företag samt 
innovativa små och medelstora företag.

Or. en

Ändringsförslag 167
Claude Turmes
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Skäl 18c (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(18c) Investeringar bör inriktas på att 
bibehålla och vidareutveckla EU:s 
industriella ledarskap inom innovativa 
tekniska sektorer av ekonomin som 
möjliggör lokalt skapande av 
arbetstillfällen, att bevara EU:s 
tillverkningskapacitet och att bidra till att 
uppnå EU:s klimat- och energimål, 
exempelvis genom ledarskap inom 
tekniker för energiproduktion från 
förnybara energikällor såsom 
havsbaserad vindkraft. Europa är 
fortfarande världsledande inom 
sektorerna för vindkraft, solceller och 
smarta nät. Efsi bör bidra till att möta 
utmaningen att behålla denna 
ledarställning under nästa fas av den 
tekniska utvecklingen inom sektorn för 
förnybar energi.

Or. en
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Ändringsförslag 168
Aldo Patriciello

Förslag till förordning
Skäl 19

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(19) För att möjliggöra en ytterligare 
ökning av dess resurser bör deltagandet i 
Efsi vara öppet för tredje parter, däribland 
medlemsstater, nationella 
utvecklingsbanker eller offentliga organ 
som ägs eller kontrolleras av 
medlemsstaterna, enheter i den privata 
sektorn och enheter utanför unionen, under 
förutsättning att befintliga bidragsgivare 
samtycker. Tredje parter kan bidra direkt 
till Efsi och delta i Efsis 
förvaltningsstruktur.

(19) För att möjliggöra en ytterligare 
ökning av dess resurser bör deltagandet i 
Efsi vara öppet för tredje parter, däribland 
medlemsstater och offentliga organ som 
ägs eller kontrolleras av medlemsstaterna, 
enheter i den privata sektorn och enheter 
utanför unionen, under förutsättning att 
befintliga bidragsgivare samtycker. Tredje 
parter kan bidra direkt till Efsi och delta i 
Efsis förvaltningsstruktur.

Or. it

Ändringsförslag 169
Claude Turmes
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Skäl 19

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(19) För att möjliggöra en ytterligare 
ökning av dess resurser bör deltagandet i 
Efsi vara öppet för tredje parter, 
däribland medlemsstater, nationella 
utvecklingsbanker eller offentliga organ 
som ägs eller kontrolleras av 
medlemsstaterna, enheter i den privata 
sektorn och enheter utanför unionen, 
under förutsättning att befintliga 
bidragsgivare samtycker. Tredje parter 
kan bidra direkt till Efsi och delta i Efsis 
förvaltningsstruktur.

(19) För att nå målet på 
315 miljarder EUR på kortast möjliga tid 
bör nationella utvecklingsbanker eller
-institutioner, investeringsplattformar och 
investeringsfonder, med stöd av Efsis 
garanti, spela en framträdande roll i att 
ange bärkraftiga projekt, utveckla och, 
om så är lämpligt, kombinera projekt och 
locka potentiella investerare. I detta 
sammanhang bör det vara möjligt att 
inrätta makroregionala plattformar för att 
främja gränsöverskridande projekt eller 
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grupper av projekt som genomförs i flera 
medlemsstater ur ett regionalt perspektiv.

Or. en

Ändringsförslag 170
Nadine Morano

Förslag till förordning
Skäl 19

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(19) För att möjliggöra en ytterligare 
ökning av dess resurser bör deltagandet i 
Efsi vara öppet för tredje parter, däribland 
medlemsstater, nationella 
utvecklingsbanker eller offentliga organ 
som ägs eller kontrolleras av 
medlemsstaterna, enheter i den privata 
sektorn och enheter utanför unionen, under 
förutsättning att befintliga bidragsgivare 
samtycker. Tredje parter kan bidra direkt 
till Efsi och delta i Efsis 
förvaltningsstruktur.

(19) För att möjliggöra en ytterligare 
ökning av dess resurser bör deltagandet i 
Efsi vara öppet för tredje parter, däribland 
medlemsstater, nationella 
utvecklingsbanker eller offentliga organ 
som ägs eller kontrolleras av 
medlemsstaterna, medlemsstaternas lokala 
och regionala myndigheter, enheter i den 
privata sektorn och enheter utanför 
unionen, under förutsättning att befintliga 
bidragsgivare samtycker. Tredje parter kan 
bidra direkt till Efsi och delta i Efsis 
förvaltningsstruktur.

Or. fr

Ändringsförslag 171
Gunnar Hökmark

Förslag till förordning
Skäl 19

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(19) För att möjliggöra en ytterligare 
ökning av dess resurser bör deltagandet i 
Efsi vara öppet för tredje parter, däribland 
medlemsstater, nationella 
utvecklingsbanker eller offentliga organ 
som ägs eller kontrolleras av 
medlemsstaterna, enheter i den privata 

(19) För att möjliggöra en ytterligare 
ökning av dess resurser bör deltagandet i 
Efsi vara öppet för tredje parter, däribland 
medlemsstater, nationella 
utvecklingsbanker eller offentliga organ 
som ägs eller kontrolleras av 
medlemsstaterna, enheter i den privata 
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sektorn och enheter utanför unionen, under 
förutsättning att befintliga bidragsgivare 
samtycker. Tredje parter kan bidra direkt 
till Efsi och delta i Efsis 
förvaltningsstruktur.

sektorn och enheter utanför unionen, under 
förutsättning att befintliga bidragsgivare 
samtycker. Tredje parter kan bidra direkt 
till Efsi och delta i Efsis 
förvaltningsstruktur. Nationella bidrag till 
Efsi bör följa samma regler som andra 
offentliga utgifter och investeringar, 
måste vara prioriteringar inom 
budgetpolitiken och ska inte undergräva 
stabilitetspaktens bestämmelser.

Or. en

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

Förslag till förordning
Skäl 19

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(19) För att möjliggöra en ytterligare 
ökning av dess resurser bör deltagandet i 
Efsi vara öppet för tredje parter, däribland 
medlemsstater, nationella 
utvecklingsbanker eller offentliga organ 
som ägs eller kontrolleras av 
medlemsstaterna, enheter i den privata 
sektorn och enheter utanför unionen, 
under förutsättning att befintliga 
bidragsgivare samtycker. Tredje parter
kan bidra direkt till Efsi och delta i Efsis 
förvaltningsstruktur.

(19) För att möjliggöra en ytterligare 
ökning av dess resurser bör deltagandet i 
Efsi vara öppet för tredje parter, däribland 
medlemsstater, nationella 
utvecklingsbanker eller offentliga organ 
som ägs eller kontrolleras av 
medlemsstaterna. Tredje parter bör bidra 
direkt till Efsi och delta i Efsis 
förvaltningsstruktur.

Or. en

Ändringsförslag 173
Carlos Zorrinho, Michał Boni

Förslag till förordning
Skäl 20
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(20) På projektnivå kan tredje parter 
tillhandahålla samfinansiering tillsammans 
med Efsi på projektbasis eller i 
investeringsplattformar för särskilda 
geografiska eller tematiska sektorer.

(20) På projektnivå kan tredje parter 
tillhandahålla samfinansiering tillsammans 
med Efsi på projektbasis eller i 
investeringsplattformar för särskilda 
geografiska eller tematiska sektorer.
Särskild vikt bör läggas vid 
investeringsplattformar som är inriktade 
på omvandlande sektorer med högt 
ekonomiskt och samhällsrelaterat 
mervärde och investeringsplattformar som 
samlar småskaliga hållbara och 
innovativa projekt, vilka främst drivs av 
regioner, städer och små och medelstora 
företag, exempelvis 
energieffektivitetsprojekt såsom 
renovering av fastighetsbestånd och 
projekt för smarta nät såsom 
modernisering av den digitala 
infrastrukturen och nya 
medborgartjänster som bygger på 
innovativa digitala verktyg.

Or. en

Ändringsförslag 174
Jeppe Kofod, Martina Werner

Förslag till förordning
Skäl 20

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(20) På projektnivå kan tredje parter 
tillhandahålla samfinansiering tillsammans 
med Efsi på projektbasis eller i 
investeringsplattformar för särskilda 
geografiska eller tematiska sektorer.

(20) På projektnivå kan tredje parter 
tillhandahålla samfinansiering tillsammans 
med Efsi på projektbasis eller i 
investeringsplattformar för särskilda 
geografiska eller tematiska sektorer.
Särskild vikt bör läggas vid 
investeringsplattformar som är inriktade 
på omvandlande sektorer med högt 
ekonomiskt och samhällsrelaterat 
mervärde och investeringsplattformar som 
samlar småskaliga hållbara och 
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innovativa projekt, vilka främst drivs av 
regioner, städer och små och medelstora 
företag, exempelvis 
energieffektivitetsprojekt såsom 
renovering av fastighetsbestånd.

Or. en

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

Förslag till förordning
Skäl 20

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(20) På projektnivå kan tredje parter 
tillhandahålla samfinansiering tillsammans 
med Efsi på projektbasis eller i 
investeringsplattformar för särskilda 
geografiska eller tematiska sektorer.

(20) På projektnivå kan tredje parter 
tillhandahålla samfinansiering tillsammans 
med Efsi på projektbasis eller i 
investeringsplattformar för särskilda 
geografiska eller tematiska sektorer.
Särskild vikt bör läggas vid 
investeringsplattformar som inriktas på 
mervärde i samband med potentialen hos 
de digitala drivkrafter som finns inom alla 
ekonomins sektorer för att bidra till 
genomförandemålen för den digitala inre 
marknaden och utvecklingen av digital 
infrastruktur.

Or. en

Ändringsförslag 176
Christian Ehler

Förslag till förordning
Skäl 20

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(20) På projektnivå kan tredje parter 
tillhandahålla samfinansiering tillsammans 
med Efsi på projektbasis eller i

(20) På projektnivå kan tredje parter 
tillhandahålla samfinansiering tillsammans 
med Efsi på projektbasis eller genom
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investeringsplattformar för särskilda 
geografiska eller tematiska sektorer.

investeringsplattformar.

Or. en

Motivering

Vad exakt som ska ske på plattformsnivå och i vilket syfte behöver klargöras ytterligare.

Ändringsförslag 177
Bendt Bendtsen, Seán Kelly

Förslag till förordning
Skäl 20

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(20) På projektnivå kan tredje parter 
tillhandahålla samfinansiering tillsammans 
med Efsi på projektbasis eller i 
investeringsplattformar för särskilda 
geografiska eller tematiska sektorer.

(20) På projektnivå kan tredje parter 
tillhandahålla samfinansiering tillsammans 
med Efsi på projektbasis eller i 
investeringsplattformar för särskilda 
geografiska eller tematiska sektorer.
Särskild vikt bör läggas vid 
investeringsplattformar som är inriktade 
på omvandlande sektorer med högt 
ekonomiskt och samhällsrelaterat 
mervärde och investeringsplattformar som 
samlar småskaliga hållbara och 
innovativa projekt, särskilt de som drivs 
av små och medelstora företag, 
exempelvis energieffektivitetsprojekt 
såsom renovering av fastighetsbestånd.

Or. en

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

Förslag till förordning
Skäl 20
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(20) På projektnivå kan tredje parter 
tillhandahålla samfinansiering tillsammans 
med Efsi på projektbasis eller i 
investeringsplattformar för särskilda 
geografiska eller tematiska sektorer.

(20) På projektnivå kan tredje parter 
tillhandahålla samfinansiering tillsammans 
med Efsi på projektbasis eller i 
investeringsplattformar för särskilda 
geografiska eller tematiska sektorer.
Särskild vikt bör läggas vid särskilda 
investeringsplattformar som är inriktade 
på omvandlande sektorer med högt 
ekonomiskt och socialt mervärde och 
investeringsplattformar som samlar 
småskaliga hållbara och innovativa 
projekt, vilka främst drivs av regioner, 
städer och små och medelstora företag, 
även inom den digitala sektorn, 
exempelvis projekt för snabb 
internetanslutning i syfte att minska den 
digitala klyftan.

Or. en

Ändringsförslag 179
Christian Ehler

Förslag till förordning
Skäl 21

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(21) Efsi bör komplettera och utgöra ett 
tillägg till pågående regionala och 
nationella program och EU-program samt 
traditionell EIB-verksamhet. Förutsatt att 
alla relevanta kriterier för stödberättigande 
är uppfyllda får medlemsstaterna använda 
de europeiska struktur- och 
investeringsfonderna för att bidra till 
finansieringen av stödberättigade projekt 
som stöds av EU-garantin. Flexibiliteten i 
denna metod bör maximera potentialen att 
locka investerare till de 
investeringsområden som Efsi riktas in på.

Or. en
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Motivering

Mervärde och additionalitet är nyckelkriterier för att Efsi ska fungera. Om inte dessa kriterier 
uppfylls kommer fonden att tränga ut betydelsefulla ekonomiska stödåtgärder på regional 
eller nationell nivå, och detta enbart för att man ska kunna visa upp vackra politiska fasader i 
Bryssel. Detta är något som absolut måste undvikas.

Ändringsförslag 180
Patrizia Toia, Simona Bonafè, Renato Soru, Flavio Zanonato

Förslag till förordning
Skäl 21

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(21) Förutsatt att alla relevanta kriterier för 
stödberättigande är uppfyllda får tredje 
parter tillsammans med Efsi 
tillhandahålla samfinansiering för 
enskilda projekt eller via 
investeringsplattformar för särskilda 
geografiska eller tematiska sektorer.
Medlemsstaterna får använda de 
europeiska struktur- och 
investeringsfonderna för att bidra till 
finansieringen av stödberättigade projekt 
som stöds av EU-garantin. Flexibiliteten i 
denna metod bör maximera potentialen att 
locka investerare till de 
investeringsområden som Efsi riktas in på.

Or. en

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

Förslag till förordning
Skäl 21

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(21) Förutsatt att alla relevanta kriterier för 
stödberättigande är uppfyllda får 

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

medlemsstaterna använda de europeiska 
struktur- och investeringsfonderna för att 
bidra till finansieringen av stödberättigade 
projekt som stöds av EU-garantin. Dessa 
projekt bör väljas ut genom en bedömning 
från fall till fall med lämpligt deltagande 
av arbetsmarknadens parter och de 
offentliga myndigheterna.

Or. en

Ändringsförslag 182
Aldo Patriciello

Förslag till förordning
Skäl 22

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(22) I överensstämmelse med fördraget om 
Europeiska unionens funktionssätt bör de 
infrastruktur- och projektinvesteringar som 
stöds av Efsi vara förenliga med reglerna 
för statligt stöd. Kommissionen har därför 
meddelat att den kommer att fastställa 
några centrala principer för utvärdering av 
statligt stöd som ett projekt måste rätta sig 
efter för att komma i fråga för stöd från 
Efsi. Om ett projekt uppfyller kriterierna 
och får stöd från Efsi har kommissionen 
meddelat att samtliga nationella 
tilläggsstöd kommer att utvärderas enligt 
ett förenklat och påskyndat förfarande för 
utvärdering av statligt stöd, där 
kommissionens enda tilläggsuppgift är att 
kontrollera det offentliga stödets 
proportionalitet (det vill säga, se till att 
överkompensation undviks). 
Kommissionen har också meddelat att den 
kommer att ge ytterligare vägledning om 
dessa centrala principer för att sörja för en 
effektiv användning av offentliga medel.

(22) I överensstämmelse med fördraget om 
Europeiska unionens funktionssätt bör de 
infrastruktur- och projektinvesteringar som 
stöds av Efsi vara förenliga med reglerna 
för statligt stöd. Kommissionen har därför 
meddelat att den kommer att fastställa 
några centrala principer för utvärdering av 
statligt stöd som ett projekt måste rätta sig 
efter för att komma i fråga för stöd från 
Efsi. Om ett projekt uppfyller kriterierna 
och får stöd från Efsi har kommissionen 
meddelat att samtliga nationella 
tilläggsstöd kommer att utvärderas enligt 
ett förenklat och påskyndat förfarande för 
utvärdering av statligt stöd, där 
kommissionens enda tilläggsuppgift är att 
kontrollera det offentliga stödets 
proportionalitet (det vill säga, se till att 
överkompensation undviks). När projekt 
delvis finansieras med offentliga bidrag, 
kommer kommissionen att ge ytterligare 
vägledning för att sörja för en effektiv 
användning av offentliga medel och 
garantera att stödet är helt förenligt med 
de sektorsspecifika reglerna för statligt 
stöd.
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Or. en

Ändringsförslag 183
Claude Turmes
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Skäl 22

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(22) I överensstämmelse med fördraget om 
Europeiska unionens funktionssätt bör de 
infrastruktur- och projektinvesteringar som 
stöds av Efsi vara förenliga med reglerna 
för statligt stöd. Kommissionen har därför 
meddelat att den kommer att fastställa 
några centrala principer för utvärdering 
av statligt stöd som ett projekt måste rätta 
sig efter för att komma i fråga för stöd 
från Efsi. Om ett projekt uppfyller 
kriterierna och får stöd från Efsi har 
kommissionen meddelat att samtliga 
nationella tilläggsstöd kommer att 
utvärderas enligt ett förenklat och 
påskyndat förfarande för utvärdering av 
statligt stöd, där kommissionens enda 
tilläggsuppgift är att kontrollera det 
offentliga stödets proportionalitet (det vill 
säga, se till att överkompensation 
undviks). Kommissionen har också 
meddelat att den kommer att ge ytterligare 
vägledning om dessa centrala principer 
för att sörja för en effektiv användning av 
offentliga medel.

(22) I överensstämmelse med fördraget om 
Europeiska unionens funktionssätt bör de 
infrastruktur- och projektinvesteringar som 
stöds av Efsi vara förenliga med reglerna 
för statligt stöd.

Or. en

Ändringsförslag 184
Christian Ehler

Förslag till förordning
Skäl 22
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(22) I överensstämmelse med fördraget om 
Europeiska unionens funktionssätt bör de 
infrastruktur- och projektinvesteringar som 
stöds av Efsi vara förenliga med reglerna 
för statligt stöd. Kommissionen har därför 
meddelat att den kommer att fastställa 
några centrala principer för utvärdering av 
statligt stöd som ett projekt måste rätta sig 
efter för att komma i fråga för stöd från 
Efsi. Om ett projekt uppfyller kriterierna 
och får stöd från Efsi har kommissionen 
meddelat att samtliga nationella 
tilläggsstöd kommer att utvärderas enligt 
ett förenklat och påskyndat förfarande för 
utvärdering av statligt stöd, där 
kommissionens enda tilläggsuppgift är att 
kontrollera det offentliga stödets 
proportionalitet (det vill säga, se till att 
överkompensation undviks). 
Kommissionen har också meddelat att den 
kommer att ge ytterligare vägledning om 
dessa centrala principer för att sörja för en 
effektiv användning av offentliga medel.

(22) I överensstämmelse med fördraget om 
Europeiska unionens funktionssätt bör de 
infrastruktur- och projektinvesteringar som 
stöds av Efsi vara förenliga med reglerna 
för statligt stöd. Kommissionen har därför 
meddelat att den kommer att fastställa 
några centrala principer för utvärdering av 
statligt stöd som ett projekt måste rätta sig 
efter för att komma i fråga för stöd från 
Efsi. Om ett projekt uppfyller kriterierna 
och får stöd från Efsi har kommissionen 
meddelat att samtliga nationella 
tilläggsstöd kommer att utvärderas enligt 
ett förenklat och påskyndat förfarande för 
utvärdering av statligt stöd, där 
kommissionens enda tilläggsuppgift är att 
kontrollera det offentliga stödets 
proportionalitet (det vill säga, se till att 
överkompensation undviks). 
Kommissionen har också meddelat att den 
kommer att ge ytterligare vägledning om 
dessa centrala principer för att sörja för en 
effektiv användning av offentliga medel.
Kravet på förenlighet med reglerna om 
statligt stöd bör bidra till att Efsi-medlen 
används effektivt. 

Or. en

Motivering

Det är mycket viktigt att tillämpa principerna för statligt stöd för att se till att Efsi-stödet 
används korrekt. 

Ändringsförslag 185
Kaja Kallas

Förslag till förordning
Skäl 22
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(22) I överensstämmelse med fördraget om 
Europeiska unionens funktionssätt bör de 
infrastruktur- och projektinvesteringar som 
stöds av Efsi vara förenliga med reglerna 
för statligt stöd. Kommissionen har därför 
meddelat att den kommer att fastställa 
några centrala principer för utvärdering av 
statligt stöd som ett projekt måste rätta sig 
efter för att komma i fråga för stöd från 
Efsi. Om ett projekt uppfyller kriterierna 
och får stöd från Efsi har kommissionen 
meddelat att samtliga nationella 
tilläggsstöd kommer att utvärderas enligt 
ett förenklat och påskyndat förfarande för 
utvärdering av statligt stöd, där 
kommissionens enda tilläggsuppgift är att 
kontrollera det offentliga stödets 
proportionalitet (det vill säga, se till att 
överkompensation undviks). 
Kommissionen har också meddelat att den 
kommer att ge ytterligare vägledning om 
dessa centrala principer för att sörja för en 
effektiv användning av offentliga medel.

(22) I överensstämmelse med fördraget om 
Europeiska unionens funktionssätt bör de 
infrastruktur- och projektinvesteringar som 
stöds av Efsi omfattas av reglerna för 
statligt stöd. Kommissionen har därför 
meddelat att den kommer att fastställa 
några centrala principer för utvärdering av 
statligt stöd som ett projekt måste rätta sig 
efter för att komma i fråga för stöd från 
Efsi. Om ett projekt uppfyller kriterierna 
och får stöd från Efsi har kommissionen 
meddelat att samtliga nationella 
tilläggsstöd kommer att utvärderas enligt 
ett förenklat och påskyndat förfarande för 
utvärdering av statligt stöd, där 
kommissionens enda tilläggsuppgift är att 
kontrollera det offentliga stödets 
proportionalitet (det vill säga, se till att 
överkompensation undviks). 
Kommissionen har också meddelat att den 
kommer att ge ytterligare vägledning om 
dessa centrala principer för att sörja för en 
effektiv användning av offentliga medel.

Or. en

Ändringsförslag 186
David Borrelli, Dario Tamburrano

Förslag till förordning
Skäl 22

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(22) I överensstämmelse med fördraget om 
Europeiska unionens funktionssätt bör de 
infrastruktur- och projektinvesteringar som 
stöds av Efsi vara förenliga med reglerna 
för statligt stöd. Kommissionen har därför 
meddelat att den kommer att fastställa 
några centrala principer för utvärdering av 
statligt stöd som ett projekt måste rätta sig 
efter för att komma i fråga för stöd från 

(22) I överensstämmelse med fördraget om 
Europeiska unionens funktionssätt bör de 
infrastruktur- och projektinvesteringar som 
stöds av Efsi vara förenliga med reglerna 
för statligt stöd. Kommissionen har därför 
meddelat att den kommer att fastställa 
några centrala principer för utvärdering av 
statligt stöd som ett projekt måste rätta sig 
efter för att komma i fråga för stöd från 
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Efsi. Om ett projekt uppfyller kriterierna 
och får stöd från Efsi har kommissionen 
meddelat att samtliga nationella 
tilläggsstöd kommer att utvärderas enligt 
ett förenklat och påskyndat förfarande för 
utvärdering av statligt stöd, där 
kommissionens enda tilläggsuppgift är att 
kontrollera det offentliga stödets 
proportionalitet (det vill säga, se till att 
överkompensation undviks). 
Kommissionen har också meddelat att den 
kommer att ge ytterligare vägledning om 
dessa centrala principer för att sörja för en 
effektiv användning av offentliga medel.

Efsi. Om ett projekt uppfyller kriterierna 
och får stöd från Efsi har kommissionen 
meddelat att samtliga nationella 
tilläggsstöd kommer att utvärderas enligt 
ett förenklat och påskyndat förfarande för 
utvärdering av statligt stöd, där 
kommissionens enda tilläggsuppgift är att 
kontrollera det offentliga stödets 
proportionalitet (det vill säga, se till att 
överkompensation undviks). 
Kommissionen har också meddelat att den 
kommer att ge ytterligare vägledning om 
dessa centrala principer som bör motsvara 
principerna som gäller inom energi och 
miljö och som redan godkänts av 
kommissionen för att sörja för en effektiv 
användning av offentliga medel.

Or. it

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

Förslag till förordning
Skäl 22

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(22) I överensstämmelse med fördraget om 
Europeiska unionens funktionssätt bör de 
infrastruktur- och projektinvesteringar som 
stöds av Efsi vara förenliga med reglerna 
för statligt stöd. Kommissionen har därför 
meddelat att den kommer att fastställa 
några centrala principer för utvärdering av 
statligt stöd som ett projekt måste rätta sig 
efter för att komma i fråga för stöd från 
Efsi. Om ett projekt uppfyller kriterierna 
och får stöd från Efsi har kommissionen 
meddelat att samtliga nationella 
tilläggsstöd kommer att utvärderas enligt 
ett förenklat och påskyndat förfarande för 
utvärdering av statligt stöd, där 
kommissionens enda tilläggsuppgift är att 
kontrollera det offentliga stödets 
proportionalitet (det vill säga, se till att 

(22) I överensstämmelse med fördraget om 
Europeiska unionens funktionssätt bör de 
infrastruktur- och projektinvesteringar som 
stöds av Efsi vara förenliga med reglerna 
för statligt stöd. Kommissionen har därför 
meddelat att den kommer att fastställa 
några centrala principer för utvärdering av 
statligt stöd som ett projekt måste rätta sig 
efter för att komma i fråga för stöd från 
Efsi. Om ett projekt uppfyller kriterierna 
och får stöd från Efsi har kommissionen 
meddelat att samtliga nationella 
tilläggsstöd kommer att utvärderas enligt 
ett förenklat och påskyndat förfarande för 
utvärdering av statligt stöd, där 
kommissionens enda tilläggsuppgift är att 
kontrollera det offentliga stödets 
proportionalitet (det vill säga, se till att 
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överkompensation undviks). 
Kommissionen har också meddelat att den
kommer att ge ytterligare vägledning om 
dessa centrala principer för att sörja för en 
effektiv användning av offentliga medel.

överkompensation undviks). 
Kommissionen har också meddelat att den,
för att sörja för en effektiv användning av 
offentliga medel, kommer att ge ytterligare 
vägledning om dessa centrala principer 
som bör säkerställa en överensstämmelse 
med nuvarande sektoriella regler om 
statligt stöd i samband med projekt som 
kräver ett partiellt utnyttjande av offentlig 
finansiering utan krav på återbetalning.

Or. it

Ändringsförslag 188
Claude Turmes
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Skäl 23

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(23) Med tanke på behovet av brådskande 
åtgärder inom unionen kan det hända att 
EIB och EIF under 2015 har finansierat 
ytterligare projekt, utanför deras normala 
profil, innan förordningen träder i kraft. 
För att maximera nyttan av de åtgärder 
som föreskrivs i denna förordning bör det 
vara möjligt att låta sådana ytterligare 
projekt täckas av EU-garantin om de 
uppfyller de materiella kriterierna i denna 
förordning.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 189
Renato Soru

Förslag till förordning
Skäl 23
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(23) Med tanke på behovet av brådskande 
åtgärder inom unionen kan det hända att 
EIB och EIF under 2015 har finansierat 
ytterligare projekt, utanför deras normala 
profil, innan förordningen träder i kraft. 
För att maximera nyttan av de åtgärder 
som föreskrivs i denna förordning bör det 
vara möjligt att låta sådana ytterligare 
projekt täckas av EU-garantin om de 
uppfyller de materiella kriterierna i denna 
förordning.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 190
Christian Ehler

Förslag till förordning
Skäl 25

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(25) EIB bör regelbundet utvärdera de 
verksamheter som stöds av Efsi för att 
garantera deras relevans, resultat och 
effekter och för att identifiera de aspekter 
som skulle kunna förbättra den framtida 
verksamheten. Sådana utvärderingar bör 
bidra till ansvarighet och hållbarhetsanalys.

(25) EIB och kommissionen bör 
regelbundet utvärdera de verksamheter 
som stöds av Efsi för att garantera deras 
relevans, resultat och effekter, för att 
kontrollera att de är samordnade och 
förenliga med unionens övriga strategier 
och instrument, särskilt med stödet från 
de europeiska struktur- och 
investeringsfonderna, och för att 
identifiera de aspekter som skulle kunna 
förbättra den framtida verksamheten. 
Sådana utvärderingar bör bidra till 
ansvarighet och hållbarhetsanalys.

Or. en

Motivering

Med hänsyn till behovet av att garantera öppenhet och en lämplig nivå på lagstiftarens 
kontroller är det viktigt med utvärdering med påföljande rapportering för att se till att Efsi 
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genomförs på ett smidigt sätt.

Ändringsförslag 191
Claude Turmes
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Skäl 26

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 192
András Gyürk

Förslag till förordning
Skäl 26

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(26) Vid sidan av de 
finansieringstransaktioner som kommer att 
genomföras genom Efsi bör det inrättas ett 
Europeiskt centrum för 
investeringsrådgivning. Detta centrum bör 

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

tillhandahålla ökat stöd till utarbetande och 
förberedelse av projekt i unionen, genom 
att bygga på expertis hos kommissionen, 
EIB, nationella utvecklingsbanker och de 
europeiska struktur- och 
investeringsfondernas 
förvaltningsmyndigheter. Därigenom bör 
det inrättas en enda kontaktpunkt för frågor 
om tekniskt stöd till investeringar i 
unionen, och det tekniska stödet bör om 
möjligt tillhandahållas på decentraliserad 
nivå.

Inrättandet av Europeiskt centrum för 
investeringsrådgivning som enda 
kontaktpunkt med de nya tjänster som 
tillhandahålls får på intet sätt ändra syftet 
med befintliga program för tekniskt stöd 
eller påverka deras kapacitet att utföra 
sina uppgifter eller kvaliteten på deras 
arbete.

Or. en

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

Förslag till förordning
Skäl 26

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(26) Vid sidan av de 
finansieringstransaktioner som kommer att 
genomföras genom Efsi bör det inrättas ett 
Europeiskt centrum för 
investeringsrådgivning. Detta centrum bör 
tillhandahålla ökat stöd till utarbetande, 
förberedelse och samling av projekt i 
unionen, genom att bygga på expertis hos 
kommissionen, EIB, nationella 
utvecklingsbanker, de europeiska struktur-
och investeringsfondernas 
förvaltningsmyndigheter och bästa praxis 
från projekt som Elena (Europeiskt lokalt 
energistöd), InnovFin (EU-finansiering 
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unionen. för innovationer) och EEEF (Europeiska 
fonden för energieffektivitet). Därigenom 
bör det inrättas en enda kontaktpunkt för 
frågor om tekniskt stöd till investeringar i 
unionen.

Or. en

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

Förslag till förordning
Skäl 26

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 195
Christian Ehler

Förslag till förordning
Skäl 27
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(27) För att täcka riskerna i samband med 
EU-garantin till EIB bör en garantifond 
inrättas. Garantifonden bör bildas genom 
gradvisa betalningar från unionens budget. 
Garantifonden bör sedan även motta 
intäkter och återbetalningar från projekt 
som får stöd genom Efsi samt indrivna 
belopp från försumliga gäldenärer, om 
garantifonden redan har fullgjort sina 
skyldigheter enligt garantin till EIB.

(27) För att täcka riskerna i samband med 
EU-garantin till EIB bör en garantifond 
inrättas. Garantifonden bör bildas genom 
gradvisa betalningar från unionens budget. 
Garantifonden bör sedan även motta 
intäkter och återbetalningar från projekt 
som får stöd genom Efsi samt indrivna 
belopp från försumliga gäldenärer, om 
garantifonden redan har fullgjort sina 
skyldigheter enligt garantin till EIB. De 
eventuella utbetalningar av Efsi-medel 
som överskrider garantifondens 
målbelopp/tillförselbehov ska överföras 
till respektive post i unionens budget som 
minskades för att upprätta 
Efsi-garantifonden.

Or. en

Motivering

Överskott och inkomster som överskrider EU-garantins målbelopp bör återföras till de 
budgetposter i unionens allmänna budget som ursprungligen bidrog till garantifonden. 

Ändringsförslag 196
Christian Ehler

Förslag till förordning
Skäl 28

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(28) Garantifonden är avsedd att 
tillhandahålla en likviditetsbuffert för 
unionsbudgeten mot förluster som Efsi 
lider i strävan efter att uppnå sina mål. 
Tidigare erfarenheter av karaktären hos 
de investeringar som Efsi ska stödja visar 
att ett förhållande på 50 % mellan 
betalningar från unionens budget och 
från unionens totala garantiförpliktelser 
skulle vara lämpligt.

utgår
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Or. en

Motivering

Skälet stryks i enlighet med ändringen av artikel 8.

Ändringsförslag 197
Edouard Martin

Förslag till förordning
Skäl 28

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(28) Garantifonden är avsedd att 
tillhandahålla en likviditetsbuffert för 
unionsbudgeten mot förluster som Efsi 
lider i strävan efter att uppnå sina mål. 
Tidigare erfarenheter av karaktären hos de 
investeringar som Efsi ska stödja visar att 
ett förhållande på 50 % mellan betalningar 
från unionens budget och från unionens 
totala garantiförpliktelser skulle vara 
lämpligt.

(28) Garantifonden är avsedd att 
tillhandahålla en likviditetsbuffert för 
unionsbudgeten mot förluster som Efsi 
lider i strävan efter att uppnå sina mål. 
Tidigare erfarenheter av karaktären hos de 
investeringar som Efsi ska stödja visar att 
ett förhållande på 30 % mellan betalningar 
från unionens budget och från unionens 
totala garantiförpliktelser skulle vara 
lämpligt.

Or. fr

Ändringsförslag 198
Christian Ehler

Förslag till förordning
Skäl 28a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(28a) Bidraget från unionens budget till 
EU-budgetens garantifond kommer att 
godkännas successivt av 
Europaparlamentet och rådet inom ramen 
för de årliga budgetförfarandena. För 
detta ändamål bör budgetmyndigheten vid 
behov utnyttja alla tillgängliga överskott 
eller mekanismer för flexibilitet och 
relevanta bestämmelser enligt 
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förordningen om den fleråriga 
budgetramen för 2014–2020.

Or. en

Motivering

Man bör inte minska Horisont 2020 och Fonden för ett sammanlänkat Europa för att 
finansiera garantifonden. Garantifonden bör i stället finansieras successivt genom det årliga 
budgetförfarandet.

Ändringsförslag 199
Christian Ehler

Förslag till förordning
Skäl 28b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(28b) Med hänsyn till det omfattande 
behovet av politiska åtgärder och 
stödprogram på unionsnivå för att 
stimulera till ekonomisk tillväxt och nya 
arbetstillfällen i Europa bör den fleråriga 
budgetramen ändras efter 
halvtidsöversynen, så att man ökar de 
tillgängliga marginalerna och 
åtagandebemyndigandena under 
rubrik 1A i den fleråriga budgetramen för 
att bättre avspegla de växlande 
åtgärdsbehoven och infria 
EU-medborgarnas förväntningar. 

Or. en

Motivering

Parlamentet och medlemsstaterna välkomnar varmt Jean-Claude Junckers initiativ, och alla 
inser det akuta behovet av EU-politiska åtgärder för tillväxt. Kommissionens fullständigt 
olämpliga förslag till finansiering av det nya initiativet visar dock samtidigt att det finns 
väldiga brister i den nuvarande fleråriga budgetramen. Om man behöver ändra inriktning på 
de politiska åtgärderna för att skapa nya arbetstillfällen och tillväxt, måste detta avspeglas i 
den fleråriga budgetramen. Det behövs en översyn.
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Ändringsförslag 200
Christian Ehler

Förslag till förordning
Skäl 28b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(28b) För att kunna utnyttja de 
tillgängliga marginaler, överskott och 
andra finansieringskällor som avses i 
artikel 8 i denna förordning under andra 
rubriker än rubrik 1A i den fleråriga 
budgetramen, bör man dela upp de 
budgetposter som avser garantifonden 
och placera 3 miljarder euro av 
garantifonden under rubrik 1A, 
5 miljarder euro under rubrik 1B och 
0,11 miljarder euro under rubrik 2, i syfte 
att skapa den flexibilitet som behövs för 
tillräcklig finansiering av fonden.

Or. en

Ändringsförslag 201
Christian Ehler

Förslag till förordning
Skäl 28c (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(28c) Finansieringen av garantifonden, 
både vad gäller åtagande- och 
betalningsbemyndiganden, bör ses över 
inom ramen för halvtidsöversynen av 
budgetramen för 2014–2020, som ska 
inledas senast före utgången av 2016 i 
enlighet med artikel 2 i rådets förordning 
(EU) nr 1311/2013 av den 2 december 
2013 om den fleråriga budgetramen för 
2014–2020.

Or. en
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Motivering

Garantin ska vara oåterkallelig. Kommissionens förslag till finansiering av Efsi är dock 
olämpliga. Vid halvtidsöversynen av den fleråriga budgetramen bör man finna en långsiktig 
och bättre lösning för att finansiera fonden genom en budgetneutral ändring av den fleråriga 
budgetramen. 

Ändringsförslag 202
Christian Ehler

Förslag till förordning
Skäl 28d (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(28d) Kommissionen bör vid 
halvtidsöversynen av den fleråriga 
budgetramen undersöka möjligheterna att 
garantera en stabil finansiering av 
EU-garantin inom ramen för unionens 
budget, bland annat möjligheten att 
frigöra outnyttjade medel genom att 
justera resultatreserven i enlighet med 
bestämmelserna och beräkningarna i 
artiklarna 20 och 22 i förordningen om 
gemensamma bestämmelser
(förordning (EU) nr 1303/2013 ). En liten 
minskning av denna reserv skulle kunna 
ge stabil finansiering till EU-garantin, 
vilket kommer att locka investerare och ge 
mervärde åt den europeiska industrin 
(ekonomin).

Or. en

Ändringsförslag 203
Christian Ehler

Förslag till förordning
Skäl 29

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(29) För att delvis finansiera bidraget utgår
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från unionens budget bör det ske en 
minskning av de tillgängliga anslagen 
inom Horisont 2020 – ramprogrammet för 
forskning och innovation 2014–2020, som 
föreskrivs i Europaparlamentets och 
rådets förordning (EU) nr 1291/20132, 
och Fonden för ett sammanlänkat 
Europa, som föreskrivs i 
Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) nr 1316/20133. Dessa 
program tjänar syften som Efsi inte har. 
Minskningen av bägge programmen för 
att finansiera garantifonden förväntas 
dock säkerställa större investeringar inom 
vissa delar av deras respektive mandat än 
vad som är möjligt genom de befintliga 
programmen. Efsi bör kunna fungera 
som en hävstång för EU-garantin och 
därigenom mångfaldiga den finansiella 
effekten inom dessa områden av 
forskning, utveckling och innovation samt 
transport, telekommunikation och 
energiinfrastruktur, jämfört med om 
medlen hade spenderats genom bidrag 
inom de planerade programmen Horisont 
2020 och Fonden för ett sammanlänkat 
Europa. Därför bör en del av den 
finansiering som anslagits för dessa 
program omfördelas till Efsi.

__________________
2 Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) nr 1291/2013 av den 11 
december 2013 om inrättande av Horisont 
2020 – ramprogrammet för forskning och 
innovation (2014–2020) och om 
upphävande av beslut nr 1982/2006/EG 
(EUT L 347, 20.12.2013, s. 104).
3 Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) nr 1316/2013 av den 11 
december 2013 om inrättande av Fonden 
för ett sammanlänkat Europa, om 
ändring av förordning (EU) nr 913/2010 
och om upphävande av förordningarna 
(EG) nr 680/2007 och (EG) nr 67/2010 
(EUT L 348, 20.12.2013, s. 129).
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Or. en

Motivering

Man bör inte minska Horisont 2020 och Fonden för ett sammanlänkat Europa för att 
finansiera garantifonden.

Ändringsförslag 204
David Borrelli, Dario Tamburrano

Förslag till förordning
Skäl 29

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(29) För att delvis finansiera bidraget 
från unionens budget bör det ske en 
minskning av de tillgängliga anslagen 
inom Horisont 2020 – ramprogrammet för 
forskning och innovation 2014–2020, som 
föreskrivs i Europaparlamentets och 
rådets förordning (EU) nr 1291/20132, 
och Fonden för ett sammanlänkat 
Europa, som föreskrivs i 
Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) nr 1316/20133. Dessa 
program tjänar syften som Efsi inte har. 
Minskningen av bägge programmen för 
att finansiera garantifonden förväntas 
dock säkerställa större investeringar inom 
vissa delar av deras respektive mandat än 
vad som är möjligt genom de befintliga 
programmen, Efsi bör kunna fungera 
som en hävstång för EU-garantin och 
därigenom mångfaldiga den finansiella 
effekten inom dessa områden av 
forskning, utveckling och innovation samt 
transport, telekommunikation och 
energiinfrastruktur, jämfört med om 
medlen hade spenderats genom bidrag 
inom de planerade programmen Horisont 
2020 och Fonden för ett sammanlänkat 
Europa. Därför bör en del av den 
finansiering som anslagits för dessa 
program omfördelas till Efsi.

utgår
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__________________
2 Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) nr 1291/2013 av den 11 
december 2013 om inrättande av Horisont 
2020 – ramprogrammet för forskning och 
innovation (2014–2020) och om 
upphävande av beslut nr 1982/2006/EG 
(EUT L 347, 20.12.2013, s. 104). 
3 Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) nr 1316/2013 av den 11 
december 2013 om inrättande av Fonden 
för ett sammanlänkat Europa, om 
ändring av förordning (EU) nr 913/2010 
och om upphävande av förordningarna 
(EG) nr 680/2007 och (EG) nr 67/2010 
(EUT L 348, 20.12.2013, s. 129).

Or. it

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

Förslag till förordning
Skäl 29

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(29) För att delvis finansiera bidraget 
från unionens budget bör det ske en 
minskning av de tillgängliga anslagen 
inom Horisont 2020 – ramprogrammet för 
forskning och innovation 2014–2020, som 
föreskrivs i Europaparlamentets och 
rådets förordning (EU) nr 1291/20132, 
och Fonden för ett sammanlänkat 
Europa, som föreskrivs i 
Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) nr 1316/20133. Dessa 
program tjänar syften som Efsi inte har. 
Minskningen av bägge programmen för 
att finansiera garantifonden förväntas 
dock säkerställa större investeringar inom 
vissa delar av deras respektive mandat än 
vad som är möjligt genom de befintliga 

utgår



PE551.907v01-00 108/170 AM\1053517SV.doc

SV

programmen. Efsi bör kunna fungera 
som en hävstång för EU-garantin och 
därigenom mångfaldiga den finansiella 
effekten inom dessa områden av 
forskning, utveckling och innovation samt 
transport, telekommunikation och 
energiinfrastruktur, jämfört med om 
medlen hade spenderats genom bidrag 
inom de planerade programmen Horisont 
2020 och Fonden för ett sammanlänkat 
Europa. Därför bör en del av den 
finansiering som anslagits för dessa 
program omfördelas till Efsi.

__________________
2 Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) nr 1291/2013 av den 11 
december 2013 om inrättande av Horisont 
2020 – ramprogrammet för forskning och 
innovation (2014–2020) och om 
upphävande av beslut nr 1982/2006/EG 
(EUT L 347, 20.12.2013, s. 104).
3 Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) nr 1316/2013 av den 11 
december 2013 om inrättande av Fonden 
för ett sammanlänkat Europa, om 
ändring av förordning (EU) nr 913/2010 
och om upphävande av förordningarna 
(EG) nr 680/2007 och (EG) nr 67/2010 
(EUT L 348, 20.12.2013, s. 129).

Or. en

Ändringsförslag 206
Edouard Martin

Förslag till förordning
Skäl 29

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(29) För att delvis finansiera bidraget 
från unionens budget bör det ske en 
minskning av de tillgängliga anslagen 
inom Horisont 2020 – ramprogrammet för 
forskning och innovation 2014–2020, som 

utgår
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föreskrivs i Europaparlamentets och 
rådets förordning (EU) nr 1291/20132, 
och Fonden för ett sammanlänkat 
Europa, som föreskrivs i 
Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) nr 1316/20133. Dessa 
program tjänar syften som Efsi inte har. 
Minskningen av bägge programmen för 
att finansiera garantifonden förväntas 
dock säkerställa större investeringar inom 
vissa delar av deras respektive mandat än 
vad som är möjligt genom de befintliga 
programmen. Efsi bör kunna fungera 
som en hävstång för EU-garantin och 
därigenom mångfaldiga den finansiella 
effekten inom dessa områden av 
forskning, utveckling och innovation samt 
transport, telekommunikation och 
energiinfrastruktur, jämfört med om 
medlen hade spenderats genom bidrag 
inom de planerade programmen 
Horisont 2020 och Fonden för ett 
sammanlänkat Europa. Därför bör en del 
av den finansiering som anslagits för 
dessa program omfördelas till Efsi.

__________________
2 Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) nr 1291/2013 av den 
11 december 2013 om inrättande av 
Horisont 2020 – ramprogrammet för 
forskning och innovation (2014–2020) 
och om upphävande av beslut 
nr 1982/2006/EG (EUT L 347, 
20.12.2013, s. 104).
3 Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) nr 1316/2013 av den 
11 december 2013 om inrättande av 
Fonden för ett sammanlänkat Europa, om 
ändring av förordning (EU) nr 913/2010 
och om upphävande av förordningarna 
(EG) nr 680/2007 och (EG) nr 67/2010 
(EUT L 348, 20.12.2013, s. 129).

Or. fr
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Ändringsförslag 207
Claude Turmes
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Skäl 29

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(29) För att delvis finansiera bidraget från 
unionens budget bör det ske en minskning 
av de tillgängliga anslagen inom Horisont 
2020 – ramprogrammet för forskning och 
innovation 2014–2020, som föreskrivs i 
Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) nr 1291/20132, och 
Fonden för ett sammanlänkat Europa, 
som föreskrivs i Europaparlamentets och 
rådets förordning (EU) nr 1316/20133. 
Dessa program tjänar syften som Efsi inte 
har. Minskningen av bägge programmen 
för att finansiera garantifonden förväntas 
dock säkerställa större investeringar inom 
vissa delar av deras respektive mandat än 
vad som är möjligt genom de befintliga 
programmen. Efsi bör kunna fungera 
som en hävstång för EU-garantin och 
därigenom mångfaldiga den finansiella 
effekten inom dessa områden av 
forskning, utveckling och innovation samt 
transport, telekommunikation och 
energiinfrastruktur, jämfört med om 
medlen hade spenderats genom bidrag 
inom de planerade programmen Horisont 
2020 och Fonden för ett sammanlänkat 
Europa. Därför bör en del av den 
finansiering som anslagits för dessa 
program omfördelas till Efsi.

(29) Bidraget från unionens budget till 
EU-budgetens garantifond kommer att 
godkännas successivt av 
Europaparlamentet och rådet inom ramen 
för det årliga budgetförfarandet fram till 
2020. För detta ändamål bör
budgetmyndigheten vid behov utnyttja 
alla tillgängliga mekanismer för 
flexibilitet och relevanta bestämmelser 
enligt förordningen om den fleråriga 
budgetramen för 2014–2020 för att ta vara 
på reserver, marginaler och frigjorda 
medel.

__________________
2 Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) nr 1291/2013 av den 11 
december 2013 om inrättande av Horisont 
2020 – ramprogrammet för forskning och 
innovation (2014–2020) och om 
upphävande av beslut nr 1982/2006/EG 
(EUT L 347, 20.12.2013, s. 104).
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3 Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) nr 1316/2013 av den 11 
december 2013 om inrättande av Fonden 
för ett sammanlänkat Europa, om 
ändring av förordning (EU) nr 913/2010 
och om upphävande av förordningarna 
(EG) nr 680/2007 och (EG) nr 67/2010 
(EUT L 348, 20.12.2013, s. 129).

Or. en

Ändringsförslag 208
Martina Werner

Förslag till förordning
Skäl 29

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(29) För att delvis finansiera bidraget från 
unionens budget bör det ske en minskning 
av de tillgängliga anslagen inom 
Horisont 2020 – ramprogrammet för 
forskning och innovation 2014–2020, som 
föreskrivs i Europaparlamentets och 
rådets förordning (EU) nr 1291/20132, 
och Fonden för ett sammanlänkat 
Europa, som föreskrivs i 
Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) nr 1316/20133. Dessa 
program tjänar syften som Efsi inte har. 
Minskningen av bägge programmen för 
att finansiera garantifonden förväntas 
dock säkerställa större investeringar inom 
vissa delar av deras respektive mandat än 
vad som är möjligt genom de befintliga 
programmen. Efsi bör kunna fungera 
som en hävstång för EU-garantin och 
därigenom mångfaldiga den finansiella 
effekten inom dessa områden av 
forskning, utveckling och innovation samt 
transport, telekommunikation och 
energiinfrastruktur, jämfört med om 
medlen hade spenderats genom bidrag 
inom de planerade programmen Horisont 
2020 och Fonden för ett sammanlänkat 

(29) Bidraget från unionens budget till 
EU-budgetens garantifond kommer att 
godkännas successivt av 
Europaparlamentet och rådet inom ramen 
för det årliga budgetförfarandet fram till 
2020. För detta ändamål bör
budgetmyndigheten vid behov utnyttja 
alla tillgängliga mekanismer för 
flexibilitet och relevanta bestämmelser 
enligt förordningen om den fleråriga 
budgetramen för 2014–2020.
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Europa. Därför bör en del av den 
finansiering som anslagits för dessa 
program omfördelas till Efsi.

__________________
2 Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) nr 1291/2013 av den 11 
december 2013 om inrättande av Horisont 
2020 – ramprogrammet för forskning och 
innovation (2014–2020) och om 
upphävande av beslut nr 1982/2006/EG 
(EUT L 347, 20.12.2013, s. 104).
3 Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) nr 1316/2013 av den 11 
december 2013 om inrättande av Fonden 
för ett sammanlänkat Europa, om 
ändring av förordning (EU) nr 913/2010 
och om upphävande av förordningarna 
(EG) nr 680/2007 och (EG) nr 67/2010 
(EUT L 348, 20.12.2013, s. 129).

Or. en

Ändringsförslag 209
Jerzy Buzek

Förslag till förordning
Skäl 29

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(29) För att delvis finansiera bidraget från 
unionens budget bör det ske en minskning 
av de tillgängliga anslagen inom Horisont 
2020 – ramprogrammet för forskning och 
innovation 2014–2020, som föreskrivs i 
Europaparlamentets och rådets förordning
(EU) nr 1291/20132, och Fonden för ett 
sammanlänkat Europa, som föreskrivs i 
Europaparlamentets och rådets förordning
(EU) nr 1316/20133. Dessa program tjänar 
syften som Efsi inte har. Minskningen av 
bägge programmen för att finansiera 
garantifonden förväntas dock säkerställa 
större investeringar inom vissa delar av 
deras respektive mandat än vad som är 

(29) För att delvis finansiera bidraget från 
unionens budget bör det ske en minskning 
av de tillgängliga anslagen inom Horisont 
2020 – ramprogrammet för forskning och 
innovation 2014–2020, som föreskrivs i 
Europaparlamentets och rådets förordning
(EU) nr 1291/20132, och Fonden för ett 
sammanlänkat Europa, som föreskrivs i 
Europaparlamentets och rådets förordning
(EU) nr 1316/20133. Dessa program tjänar 
syften som Efsi inte har. När det gäller 
Horisont 2020 inbegriper detta 
spetskompetensforskning, utveckling av 
ett enhetligt europeiskt forskningsområde, 
optimering av varje enskild medlemsstats 
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möjligt genom de befintliga programmen. 
Efsi bör kunna fungera som en hävstång 
för EU-garantin och därigenom 
mångfaldiga den finansiella effekten inom 
dessa områden av forskning, utveckling 
och innovation samt transport, 
telekommunikation och energiinfrastruktur, 
jämfört med om medlen hade spenderats 
genom bidrag inom de planerade 
programmen Horisont 2020 och Fonden för 
ett sammanlänkat Europa. Därför bör en 
del av den finansiering som anslagits för 
dessa program omfördelas till Efsi.

styrkor på området forskning och 
innovation samt minskning av 
skillnaderna mellan medlemsstaterna.
Minskningen av bägge programmen för att 
finansiera garantifonden förväntas dock 
säkerställa större investeringar inom vissa 
delar av deras respektive mandat än vad 
som är möjligt genom de befintliga 
programmen. Efsi bör kunna fungera som 
en hävstång för EU-garantin och 
därigenom mångfaldiga den finansiella 
effekten inom dessa områden av forskning, 
utveckling och innovation samt transport, 
telekommunikation och energiinfrastruktur, 
jämfört med om medlen hade spenderats 
genom bidrag inom de planerade 
programmen Horisont 2020 och Fonden för 
ett sammanlänkat Europa. Därför bör en 
del av den finansiering som anslagits för 
dessa program omfördelas till Efsi, utan att
det inverkar negativt på ändamålen för de 
program som inte har samma syften som 
Efsi.

__________________ __________________
2 Europaparlamentets och rådets förordning
(EU) nr 1291/2013 av den 11 december 
2013 om inrättande av Horisont 2020 –
ramprogrammet för forskning och 
innovation (2014–2020) och om 
upphävande av beslut nr 1982/2006/EG
(EUT L 347, 20.12.2013, s. 104).

2 Europaparlamentets och rådets förordning
(EU) nr 1291/2013 av den 11 december 
2013 om inrättande av Horisont 2020 –
ramprogrammet för forskning och 
innovation (2014–2020) och om 
upphävande av beslut nr 1982/2006/EG
(EUT L 347, 20.12.2013, s. 104).

3 Europaparlamentets och rådets förordning
(EU) nr 1316/2013 av den 11 december 
2013 om inrättande av Fonden för ett 
sammanlänkat Europa, om ändring av 
förordning (EU) nr 913/2010 och om 
upphävande av förordningarna (EG) nr 
680/2007 och (EG) nr 67/2010 (EUT L 
348, 20.12.2013, s. 129).

3 Europaparlamentets och rådets förordning
(EU) nr 1316/2013 av den 11 december 
2013 om inrättande av Fonden för ett 
sammanlänkat Europa, om ändring av 
förordning (EU) nr 913/2010 och om 
upphävande av förordningarna (EG) nr 
680/2007 och (EG) nr 67/2010 (EUT L 
348, 20.12.2013, s. 129).

Or. en

Ändringsförslag 210
Philippe De Backer
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Förslag till förordning
Skäl 29

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(29) För att delvis finansiera bidraget från 
unionens budget bör det ske en minskning 
av de tillgängliga anslagen inom Horisont 
2020 – ramprogrammet för forskning och 
innovation 2014–2020, som föreskrivs i 
Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) nr 1291/20132, och 
Fonden för ett sammanlänkat Europa, 
som föreskrivs i Europaparlamentets och 
rådets förordning (EU) nr 1316/20133. 
Dessa program tjänar syften som Efsi inte 
har. Minskningen av bägge programmen 
för att finansiera garantifonden förväntas 
dock säkerställa större investeringar inom 
vissa delar av deras respektive mandat än 
vad som är möjligt genom de befintliga 
programmen. Efsi bör kunna fungera 
som en hävstång för EU-garantin och 
därigenom mångfaldiga den finansiella 
effekten inom dessa områden av 
forskning, utveckling och innovation samt 
transport, telekommunikation och 
energiinfrastruktur, jämfört med om 
medlen hade spenderats genom bidrag 
inom de planerade programmen Horisont 
2020 och Fonden för ett sammanlänkat 
Europa. Därför bör en del av den 
finansiering som anslagits för dessa 
program omfördelas till Efsi.

(29) Bidraget från unionens budget till EU-
budgetens garantifond kommer att ske 
progressivt med hjälp av olika möjligheter 
inom EU-budgeten. I prioritetsordning 
kommer bidraget att finansieras av det 
årliga överskottet, oanvända medel, 
flexibilitetsinstrumentet och marginalerna 
i EU-budgeten. 

__________________
2 Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) nr 1291/2013 av den 
11 december 2013 om inrättande av 
Horisont 2020 – ramprogrammet för 
forskning och innovation (2014–2020) 
och om upphävande av beslut nr 
1982/2006/EG (EUT L 347, 20.12.2013, 
s. 104).
3 Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) nr 1316/2013 av den 
11 december 2013 om inrättande av 
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Fonden för ett sammanlänkat Europa, om 
ändring av förordning (EU) nr 913/2010 
och om upphävande av förordningarna 
(EG) nr 680/2007 och (EG) nr 67/2010 
(EUT L 348, 20.12.2013, s. 129).

Or. en

Motivering

Stryk referens till att använda budgeten för Horisont 2020 och för Fonden för ett 
sammanlänkat Europa.

Ändringsförslag 211
Francesc Gambús

Förslag till förordning
Skäl 29

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(29) För att delvis finansiera bidraget från 
unionens budget bör det ske en minskning 
av de tillgängliga anslagen inom Horisont 
2020 – ramprogrammet för forskning och 
innovation 2014–2020, som föreskrivs i 
Europaparlamentets och rådets förordning
(EU) nr 1291/20132, och Fonden för ett 
sammanlänkat Europa, som föreskrivs i 
Europaparlamentets och rådets förordning
(EU) nr 1316/20133. Dessa program tjänar 
syften som Efsi inte har. Minskningen av 
bägge programmen för att finansiera 
garantifonden förväntas dock säkerställa 
större investeringar inom vissa delar av 
deras respektive mandat än vad som är 
möjligt genom de befintliga programmen. 
Efsi bör kunna fungera som en hävstång 
för EU-garantin och därigenom 
mångfaldiga den finansiella effekten inom 
dessa områden av forskning, utveckling 
och innovation samt transport, 
telekommunikation och energiinfrastruktur, 
jämfört med om medlen hade spenderats 
genom bidrag inom de planerade 

(29) För att delvis finansiera bidraget från 
unionens budget bör det ske en minskning 
av de tillgängliga anslagen inom Horisont 
2020 – ramprogrammet för forskning och 
innovation 2014–2020, som föreskrivs i 
Europaparlamentets och rådets förordning
(EU) nr 1291/20132, och Fonden för ett 
sammanlänkat Europa, som föreskrivs i 
Europaparlamentets och rådets förordning
(EU) nr 1316/20133. Dessa program tjänar 
syften som Efsi inte har. Minskningen av 
bägge programmen för att finansiera 
garantifonden förväntas dock säkerställa 
större investeringar inom vissa delar av 
deras respektive mandat än vad som är 
möjligt genom de befintliga programmen. 
Efsi bör kunna fungera som en hävstång 
för EU-garantin och därigenom 
mångfaldiga den finansiella effekten inom 
dessa områden av forskning, utveckling 
och innovation samt transport, 
telekommunikation och energiinfrastruktur, 
jämfört med om medlen hade spenderats 
genom bidrag inom de planerade 



PE551.907v01-00 116/170 AM\1053517SV.doc

SV

programmen Horisont 2020 och Fonden för 
ett sammanlänkat Europa. Därför bör en 
del av den finansiering som anslagits för 
dessa program omfördelas till Efsi.

programmen Horisont 2020 och Fonden för 
ett sammanlänkat Europa. Därför bör en 
del av den finansiering som anslagits för 
dessa program omfördelas till Efsi, och 
motsvarande Efsi-andel anslås till projekt 
som främjar nystartade företag samt 
andra projekt relaterade till forskning, 
utveckling och innovation för att ge 
mervärde i alla fall av 
kunskapsöverföring till realekonomin, 
särskilt projekt med teknisk och 
industriell grund.

__________________ __________________
2 Europaparlamentets och rådets förordning
(EU) nr 1291/2013 av den 11 december 
2013 om inrättande av Horisont 2020 –
ramprogrammet för forskning och 
innovation (2014–2020) och om 
upphävande av beslut nr 1982/2006/EG
(EUT L 347, 20.12.2013, s. 104).

2 Europaparlamentets och rådets förordning
(EU) nr 1291/2013 av den 11 december 
2013 om inrättande av Horisont 2020 –
ramprogrammet för forskning och 
innovation (2014–2020) och om 
upphävande av beslut nr 1982/2006/EG
(EUT L 347, 20.12.2013, s. 104).

3 Europaparlamentets och rådets förordning
(EU) nr 1316/2013 av den 11 december 
2013 om inrättande av Fonden för ett 
sammanlänkat Europa, om ändring av 
förordning (EU) nr 913/2010 och om 
upphävande av förordningarna (EG) nr 
680/2007 och (EG) nr 67/2010 (EUT L 
348, 20.12.2013, s. 129).

3 Europaparlamentets och rådets förordning
(EU) nr 1316/2013 av den 11 december 
2013 om inrättande av Fonden för ett 
sammanlänkat Europa, om ändring av 
förordning (EU) nr 913/2010 och om 
upphävande av förordningarna (EG) nr 
680/2007 och (EG) nr 67/2010 (EUT L 
348, 20.12.2013, s. 129).

Or. en

Ändringsförslag 212
Hans-Olaf Henkel

Förslag till förordning
Skäl 29

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(29) För att delvis finansiera bidraget från 
unionens budget bör det ske en minskning 
av de tillgängliga anslagen inom Horisont 
2020 – ramprogrammet för forskning och 
innovation 2014–2020, som föreskrivs i 
Europaparlamentets och rådets förordning

(29) För att delvis finansiera bidraget från 
unionens budget bör det ske en minskning 
av de tillgängliga anslagen inom Horisont 
2020 – ramprogrammet för forskning och 
innovation 2014–2020, som föreskrivs i 
Europaparlamentets och rådets förordning
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(EU) nr 1291/20132, och Fonden för ett 
sammanlänkat Europa, som föreskrivs i 
Europaparlamentets och rådets förordning
(EU) nr 1316/20133. Dessa program tjänar 
syften som Efsi inte har. Minskningen av 
bägge programmen för att finansiera 
garantifonden förväntas dock säkerställa 
större investeringar inom vissa delar av 
deras respektive mandat än vad som är 
möjligt genom de befintliga programmen. 
Efsi bör kunna fungera som en hävstång 
för EU-garantin och därigenom 
mångfaldiga den finansiella effekten inom 
dessa områden av forskning, utveckling 
och innovation samt transport, 
telekommunikation och energiinfrastruktur, 
jämfört med om medlen hade spenderats 
genom bidrag inom de planerade 
programmen Horisont 2020 och Fonden för 
ett sammanlänkat Europa. Därför bör en 
del av den finansiering som anslagits för 
dessa program omfördelas till Efsi.

(EU) nr 1291/20132, och Fonden för ett 
sammanlänkat Europa, som föreskrivs i 
Europaparlamentets och rådets förordning
(EU) nr 1316/20133. Denna minskning 
bör inte tillämpas på medel för 
grundforskningsprojekt, statligt 
finansierade forskningsorganisationer 
och universitet. Dessa program tjänar 
syften som Efsi inte har. Minskningen av 
bägge programmen för att finansiera 
garantifonden förväntas dock säkerställa 
större investeringar inom vissa delar av 
deras respektive mandat än vad som är 
möjligt genom de befintliga programmen. 
Efsi bör kunna fungera som en hävstång 
för EU-garantin och därigenom 
mångfaldiga den finansiella effekten inom 
dessa områden av forskning, utveckling 
och innovation samt transport, 
telekommunikation och energiinfrastruktur, 
jämfört med om medlen hade spenderats 
genom bidrag inom de planerade 
programmen Horisont 2020 och Fonden för 
ett sammanlänkat Europa. Därför bör en 
del av den finansiering som anslagits för 
dessa program omfördelas till Efsi.

__________________ __________________
2 Europaparlamentets och rådets förordning
(EU) nr 1291/2013 av den 11 december 
2013 om inrättande av Horisont 2020 –
ramprogrammet för forskning och 
innovation (2014–2020) och om 
upphävande av beslut nr 1982/2006/EG
(EUT L 347, 20.12.2013, s. 104).

2 Europaparlamentets och rådets förordning
(EU) nr 1291/2013 av den 11 december 
2013 om inrättande av Horisont 2020 –
ramprogrammet för forskning och 
innovation (2014–2020) och om 
upphävande av beslut nr 1982/2006/EG
(EUT L 347, 20.12.2013, s. 104).

3 Europaparlamentets och rådets förordning
(EU) nr 1316/2013 av den 11 december 
2013 om inrättande av Fonden för ett 
sammanlänkat Europa, om ändring av 
förordning (EU) nr 913/2010 och om 
upphävande av förordningarna (EG) nr 
680/2007 och (EG) nr 67/2010 (EUT L 
348, 20.12.2013, s. 129).

3 Europaparlamentets och rådets förordning
(EU) nr 1316/2013 av den 11 december 
2013 om inrättande av Fonden för ett 
sammanlänkat Europa, om ändring av 
förordning (EU) nr 913/2010 och om 
upphävande av förordningarna (EG) nr 
680/2007 och (EG) nr 67/2010 (EUT L 
348, 20.12.2013, s. 129).

Or. en
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Ändringsförslag 213
Milan Zver

Förslag till förordning
Skäl 29

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(29) För att delvis finansiera bidraget från 
unionens budget bör det ske en minskning 
av de tillgängliga anslagen inom Horisont 
2020 – ramprogrammet för forskning och 
innovation 2014–2020, som föreskrivs i 
Europaparlamentets och rådets förordning
(EU) nr 1291/20132, och Fonden för ett 
sammanlänkat Europa, som föreskrivs i 
Europaparlamentets och rådets förordning
(EU) nr 1316/20133. Dessa program tjänar 
syften som Efsi inte har. Minskningen av 
bägge programmen för att finansiera 
garantifonden förväntas dock säkerställa 
större investeringar inom vissa delar av 
deras respektive mandat än vad som är 
möjligt genom de befintliga programmen. 
Efsi bör kunna fungera som en hävstång 
för EU-garantin och därigenom 
mångfaldiga den finansiella effekten inom 
dessa områden av forskning, utveckling 
och innovation samt transport, 
telekommunikation och energiinfrastruktur, 
jämfört med om medlen hade spenderats 
genom bidrag inom de planerade 
programmen Horisont 2020 och Fonden för 
ett sammanlänkat Europa. Därför bör en 
del av den finansiering som anslagits för 
dessa program omfördelas till Efsi.

(29) För att delvis finansiera bidraget från 
unionens budget bör det ske en minskning 
av de tillgängliga anslagen inom Horisont 
2020 – ramprogrammet för forskning och 
innovation 2014–2020, som föreskrivs i 
Europaparlamentets och rådets förordning
(EU) nr 1291/20132, och Fonden för ett 
sammanlänkat Europa, som föreskrivs i 
Europaparlamentets och rådets förordning
(EU) nr 1316/20133. Dessa program tjänar 
syften som Efsi inte har. Minskningen av 
bägge programmen för att finansiera 
garantifonden förväntas dock säkerställa 
större investeringar inom vissa delar av 
deras respektive mandat än vad som är 
möjligt genom de befintliga programmen. 
Efsi bör kunna fungera som en hävstång 
för EU-garantin och därigenom 
mångfaldiga den finansiella effekten inom 
dessa områden av forskning, utveckling 
och innovation samt transport, 
telekommunikation och energiinfrastruktur, 
jämfört med om medlen hade spenderats 
genom bidrag inom de planerade 
programmen Horisont 2020 och Fonden för 
ett sammanlänkat Europa. Därför bör en 
del av den finansiering som anslagits för 
dessa program omfördelas till Efsi, om de 
ursprungliga ändamålen för Horisont 
2020 och Fonden för ett sammanlänkat 
Europa på lång sikt också skulle dra 
fördel av det som uppnås genom Efsi.

__________________ __________________
2 Europaparlamentets och rådets förordning
(EU) nr 1291/2013 av den 11 december 
2013 om inrättande av Horisont 2020 –
ramprogrammet för forskning och 
innovation (2014–2020) och om 
upphävande av beslut nr 1982/2006/EG

2 Europaparlamentets och rådets förordning
(EU) nr 1291/2013 av den 11 december 
2013 om inrättande av Horisont 2020 –
ramprogrammet för forskning och 
innovation (2014–2020) och om 
upphävande av beslut nr 1982/2006/EG
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(EUT L 347, 20.12.2013, s. 104). (EUT L 347, 20.12.2013, s. 104).
3 Europaparlamentets och rådets förordning
(EU) nr 1316/2013 av den 11 december 
2013 om inrättande av Fonden för ett 
sammanlänkat Europa, om ändring av 
förordning (EU) nr 913/2010 och om 
upphävande av förordningarna (EG) nr 
680/2007 och (EG) nr 67/2010 (EUT L 
348, 20.12.2013, s. 129).

3 Europaparlamentets och rådets förordning
(EU) nr 1316/2013 av den 11 december 
2013 om inrättande av Fonden för ett 
sammanlänkat Europa, om ändring av 
förordning (EU) nr 913/2010 och om 
upphävande av förordningarna (EG) nr 
680/2007 och (EG) nr 67/2010 (EUT L 
348, 20.12.2013, s. 129).

Or. en

Ändringsförslag 214
Anne Sander

Förslag till förordning
Skäl 29

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(29) För att delvis finansiera bidraget från 
unionens budget bör det ske en minskning 
av de tillgängliga anslagen inom 
Horisont 2020 – ramprogrammet för 
forskning och innovation 2014–2020, som 
föreskrivs i Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) nr 1291/20132, och 
Fonden för ett sammanlänkat Europa, som 
föreskrivs i Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) nr 1316/20133. Dessa 
program tjänar syften som Efsi inte har. 
Minskningen av bägge programmen för att 
finansiera garantifonden förväntas dock 
säkerställa större investeringar inom vissa 
delar av deras respektive mandat än vad 
som är möjligt genom de befintliga 
programmen. Efsi bör kunna fungera som 
en hävstång för EU-garantin och 
därigenom mångfaldiga den finansiella 
effekten inom dessa områden av forskning, 
utveckling och innovation samt transport, 
telekommunikation och energiinfrastruktur, 
jämfört med om medlen hade spenderats 
genom bidrag inom de planerade 
programmen Horisont 2020 och Fonden för 

(29) För att delvis finansiera bidraget från 
unionens budget bör det ske en minskning 
av de tillgängliga anslagen inom 
Horisont 2020 – ramprogrammet för 
forskning och innovation 2014–2020, som 
föreskrivs i Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) nr 1291/20132, och 
Fonden för ett sammanlänkat Europa, som 
föreskrivs i Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) nr 1316/20133. Dessa 
program tjänar syften som Efsi inte har. 
Minskningen av bägge programmen för att 
finansiera garantifonden förväntas dock 
säkerställa större investeringar inom vissa 
delar av deras respektive mandat än vad 
som är möjligt genom de befintliga 
programmen. Efsi bör kunna fungera som 
en hävstång för EU-garantin och 
därigenom mångfaldiga den finansiella 
effekten inom dessa områden av forskning, 
utveckling och innovation samt transport, 
telekommunikation och energiinfrastruktur, 
jämfört med om medlen hade spenderats 
genom bidrag inom de planerade 
programmen Horisont 2020 och Fonden för 
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ett sammanlänkat Europa. Därför bör en 
del av den finansiering som anslagits för 
dessa program omfördelas till Efsi.

ett sammanlänkat Europa. Därför bör en 
del av den finansiering som anslagits för 
dessa program omfördelas till Efsi.
Överskotten utöver de lämpliga 
resursnivåerna för garantifonden bör 
återföras till budgetrubrikerna inom de 
EU-program som bidragit till Efsi. 

__________________ __________________
2 Europaparlamentets och rådets förordning
(EU) nr 1291/2013 av den 
11 december 2013 om inrättande av 
Horisont 2020 – ramprogrammet för 
forskning och innovation (2014–2020) och 
om upphävande av beslut nr 1982/2006/EG
(EUT L 347, 20.12.2013, s. 104).

2 Europaparlamentets och rådets förordning
(EU) nr 1291/2013 av den 
11 december 2013 om inrättande av 
Horisont 2020 – ramprogrammet för 
forskning och innovation (2014–2020) och 
om upphävande av beslut nr 1982/2006/EG
(EUT L 347, 20.12.2013, s. 104).

3 Europaparlamentets och rådets förordning
(EU) nr 1316/2013 av den 
11 december 2013 om inrättande av 
Fonden för ett sammanlänkat Europa, om 
ändring av förordning (EU) nr 913/2010 
och om upphävande av förordningarna
(EG) nr 680/2007 och (EG) nr 67/2010
(EUT L 348, 20.12.2013, s. 129).

3 Europaparlamentets och rådets förordning
(EU) nr 1316/2013 av den 
11 december 2013 om inrättande av 
Fonden för ett sammanlänkat Europa, om 
ändring av förordning (EU) nr 913/2010 
och om upphävande av förordningarna
(EG) nr 680/2007 och (EG) nr 67/2010
(EUT L 348, 20.12.2013, s. 129).

Or. fr

Ändringsförslag 215
Claude Turmes
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Skäl 29a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(29a) För att stödja EU:s 
investeringspolitik och Efsis verksamheter 
är det viktigt att andra investeringsdrivna 
program som Horisont 2020 och Fonden 
för ett sammanlänkat Europa genomförs 
till fullo, enligt den budget som föreskrivs 
i förordningen om den fleråriga 
budgetramen och 
förordningarna (EU) nr 1291/2013 och 
(EU) nr 1316/2013. Det är särskilt viktigt 
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att fortsätta att bygga den vetenskapliga 
och tekniska grund som innovation kan 
utvecklas från i framtiden. Detta innebär 
att den planerade programfinansieringen 
av grundforskning och tillämpad 
forskning bör ha genomförts helt senast 
2020. Detta gäller bland annat Marie 
Curie-programmet, Europeiska 
forskningsrådet, programmet för framtida 
och ny teknik, programmet för 
forskningsinfrastruktur samt EU:s 
universitet och forskningsorganisationer 
som drar nytta av forskningssamverkan 
inom ramen för Horisont 2020-målen 
Industriellt ledarskap och 
Samhällsutmaningar.

Or. en

Ändringsförslag 216
Ashley Fox, Ian Duncan, Anneleen Van Bossuyt

Förslag till förordning
Skäl 29a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(29a) Eftersom Efsi bör hjälpa företag 
genom att åtgärda problemet med 
kapitalbrist, är det osannolikt att 
grundläggande vetenskaplig forskning 
eller vetenskaplig forskning i ett tidigt 
skede kommer att kunna dra nytta av 
denna förordning. Kommissionen bör 
därför säkerställa att alla medel som 
omfördelas från EU-budgeten inte dras 
tillbaka från program som finansierar 
sådana verksamheter.

Or. en

Ändringsförslag 217
Evžen Tošenovský, Marek Józef Gróbarczyk
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Förslag till förordning
Skäl 29a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(29a) Efsi bör bidra till att lösa Europas 
nuvarande investeringsproblem och 
därigenom bidra till att stärka unionens 
ekonomiska, sociala och territoriella 
sammanhållning. Bidraget från unionens 
budget till EU:s garantifond bör därför 
omfördelas från andra medel än dem som 
redan anslagits till 
sammanhållningspolitiken.

Or. en

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

Förslag till förordning
Skäl 29a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(29a) Eftersom vissa av de nuvarande 
EU-programmen kännetecknas av 
fleråriga åtaganden måste man i 
förekommande fall vid användning av 
alla tillgängliga mekanismer för 
flexibilitet och berörda bestämmelser i 
förordningen om den fleråriga 
budgetramen för perioden 2014–2020 för 
att finansiera bidraget från unionens 
budget till EU-budgetens garantifond se 
till att det finns största möjliga linearitet i 
finansieringen av dessa EU-program för 
att säkerställa deras funktion och 
genomförbarhet.

Or. en

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

Förslag till förordning
Skäl 31

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(31) I unionen finns det ett betydande 
antal potentiellt bärkraftiga projekt som 
inte finansieras på grund av en brist på 
säkerhet och öppenhet när det gäller 
sådana projekt. Detta beror ofta på att 
privata investerare inte är medvetna om 
projekten eller har otillräcklig 
information för att bedöma 
investeringsriskerna. Kommissionen och 
EIB bör med stöd från medlemsstaterna 
främja inrättandet av en överskådlig 
förteckning över nuvarande och framtida 
investeringsprojekt i unionen som det är 
lämpligt att investera i. Denna 
”projektförteckning” bör säkerställa att 
information om investeringsprojekt ställs 
till allmänhetens förfogande regelbundet 
och på ett strukturerat sätt så att 
investerare får tillförlitliga uppgifter som 
de kan basera sina investeringsbeslut på.

(31) Kommissionen och EIB bör med stöd 
från medlemsstaterna och 
Europaparlamentet främja inrättandet av 
en överskådlig förteckning över nuvarande 
och framtida investeringsprojekt i unionen 
som det är lämpligt att investera i.

Or. en

Ändringsförslag 220
Claude Turmes
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Skäl 32a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(32a) Medlemsstaterna bör kunna delta i 
inrättandet av den europeiska 
projektförteckningen över investeringar 
bland annat genom att lämna uppgifter 
om investeringsprojekt inom sina 
territorier till kommissionen och EIB. 
Innan katalogen lanseras bör 
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kommissionen och EIB genomföra 
lämpliga samråd med medlemsstaterna, 
experter och intressenter om principerna 
och riktlinjerna för de projekt som ska 
förtecknas i katalogen och om mallen för 
offentliggörande av uppgifter om enskilda 
projekt.

Or. en

Ändringsförslag 221
Christian Ehler

Förslag till förordning
Skäl 34

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(34) För att garantera ansvarighet inför 
EU-invånarna bör EIB regelbundet 
rapportera till Europaparlamentet och 
rådet om utvecklingen av Efsi och dess 
effekter.

utgår

Or. en

Motivering

Ett utökat skäl om rapporteringsskyldigheter har lagts till ovan.

Ändringsförslag 222
Kaja Kallas

Förslag till förordning
Skäl 34

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(34) För att garantera ansvarighet inför 
EU-invånarna bör EIB regelbundet 
rapportera till Europaparlamentet och rådet 
om utvecklingen av Efsi och dess effekter.

(34) För att garantera ansvarighet inför 
EU-invånarna bör EIB regelbundet 
rapportera till Europaparlamentet och rådet 
om utvecklingen av Efsi samt dess effekter
och förmåga att komplettera andra 
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instrument och program.

Or. en

Ändringsförslag 223
David Borrelli, Dario Tamburrano

Förslag till förordning
Skäl 34

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(34) För att garantera ansvarighet inför 
EU-invånarna bör EIB regelbundet 
rapportera till Europaparlamentet och rådet 
om utvecklingen av Efsi och dess effekter.

(34) För att garantera ansvarighet inför 
EU-invånarna bör EIB säkerställa en 
process för samråd och offentligt 
deltagande som motsvarar den som gäller 
för utbetalning av struktur- och 
investeringsfonder, förutom att
regelbundet rapportera till 
Europaparlamentet och rådet om 
utvecklingen av Efsi och dess effekter.

Or. it

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

Förslag till förordning
Skäl 34

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(34) För att garantera ansvarighet inför 
EU-invånarna bör EIB regelbundet 
rapportera till Europaparlamentet och rådet 
om utvecklingen av Efsi och dess effekter.

(34) För att garantera ansvarighet inför 
EU-invånarna bör EIB regelbundet 
rapportera till Europaparlamentet och rådet 
om utvecklingen av Efsi och dess effekter.
För detta ändamål bör en halvårsrapport 
läggas fram med uppgifter om minst 
följande:

vilka projekt som har finansierats, 
använda finansieringsinstrument och 
genomförandeläget för finansierade 
projekt. I händelse av misslyckade projekt 
bör rapporten innehålla en grundlig 
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analys av situationen med upplysningar 
om tänkbara återverkningar på 
garantifonden.

Or. en

Ändringsförslag 225
Claude Turmes
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Skäl 36

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(36) Eftersom målen med denna 
förordning, nämligen att stödja 
investeringar i unionen och sörja för ökad 
tillgång till finansiering för företag med 
upp till 3 000 anställda, inte i tillräcklig 
utsträckning kan uppnås av 
medlemsstaterna på grund av skillnaderna 
i deras finanspolitiska handlingsutrymme,
utan, på grund av åtgärdens omfattning och 
verkningar, bättre kan uppnås på 
unionsnivå, kan unionen vidta åtgärder i 
enlighet med subsidiaritetsprincipen i 
artikel 5 i fördraget om Europeiska 
unionen. I enlighet med 
proportionalitetsprincipen i samma artikel 
går denna förordning inte utöver vad som 
är nödvändigt för att uppnå dessa mål.

(36) Eftersom målen för denna förordning, 
nämligen att stödja investeringar i unionen, 
inte i tillräcklig utsträckning kan uppnås av 
medlemsstaterna på grund av frågornas 
gränsöverskridande karaktär utan, på 
grund av åtgärdens omfattning och 
verkningar, bättre kan uppnås på 
unionsnivå, kan unionen vidta åtgärder i 
enlighet med subsidiaritetsprincipen i 
artikel 5 i fördraget om Europeiska 
unionen. I enlighet med 
proportionalitetsprincipen i samma artikel 
går denna förordning inte utöver vad som 
är nödvändigt för att uppnå dessa mål.

Or. en

Ändringsförslag 226
Christian Ehler

Förslag till förordning
Skäl 36

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(36) Eftersom målen med denna (36) Eftersom målen med denna 
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förordning, nämligen att stödja 
investeringar i unionen och sörja för ökad 
tillgång till finansiering för företag med 
upp till 3 000 anställda, inte i tillräcklig 
utsträckning kan uppnås av 
medlemsstaterna på grund av skillnaderna 
i deras finanspolitiska handlingsutrymme, 
utan, på grund av åtgärdens omfattning och 
verkningar, bättre kan uppnås på 
unionsnivå, kan unionen vidta åtgärder i 
enlighet med subsidiaritetsprincipen i 
artikel 5 i fördraget om Europeiska 
unionen. I enlighet med 
proportionalitetsprincipen i samma artikel 
går denna förordning inte utöver vad som 
är nödvändigt för att uppnå dessa mål.

förordning, nämligen att stödja 
investeringar i unionen och sörja för ökad 
tillgång till finansiering för företag med 
upp till 3 000 anställda, i ett begränsat 
antal fall av marknadsmisslyckande 
kanske inte i tillräcklig utsträckning kan 
uppnås av medlemsstaterna ensamma, 
utan, på grund av åtgärdens omfattning och 
verkningar, bättre kan uppnås på 
unionsnivå, kan unionen vidta åtgärder i 
enlighet med subsidiaritetsprincipen i 
artikel 5 i fördraget om Europeiska 
unionen. I enlighet med 
proportionalitetsprincipen i samma artikel 
går denna förordning inte utöver vad som 
är nödvändigt för att uppnå dessa mål.

Or. en

Motivering

Mycket kan faktiskt uppnås av medlemsstaterna och på regional nivå, och Efsi bör inte tränga 
undan någon fungerande stödmekanism på nationell eller regional nivå.

Ändringsförslag 227
David Borrelli, Dario Tamburrano

Förslag till förordning
Skäl 36

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(36) Eftersom målen med denna 
förordning, nämligen att stödja 
investeringar i unionen och sörja för ökad 
tillgång till finansiering för företag med 
upp till 3 000 anställda, inte i tillräcklig 
utsträckning kan uppnås av 
medlemsstaterna på grund av skillnaderna i 
deras finanspolitiska handlingsutrymme, 
utan, på grund av åtgärdens omfattning och 
verkningar, bättre kan uppnås på 
unionsnivå, kan unionen vidta åtgärder i 
enlighet med subsidiaritetsprincipen i 
artikel 5 i fördraget om Europeiska 

(36) Eftersom målen med denna förordning 
inte i tillräcklig utsträckning kan uppnås av 
medlemsstaterna på grund av skillnaderna i 
deras finanspolitiska handlingsutrymme, 
utan, på grund av åtgärdens omfattning och 
verkningar, bättre kan uppnås på 
unionsnivå, kan unionen vidta åtgärder i 
enlighet med subsidiaritetsprincipen i 
artikel 5 i fördraget om Europeiska 
unionen. I enlighet med 
proportionalitetsprincipen i samma artikel 
går denna förordning inte utöver vad som 
är nödvändigt för att uppnå dessa mål.
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unionen. I enlighet med 
proportionalitetsprincipen i samma artikel 
går denna förordning inte utöver vad som 
är nödvändigt för att uppnå dessa mål.

Or. it

Ändringsförslag 228
Christian Ehler

Förslag till förordning
Skäl 36a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(36a) Kommissionen och EIB bör ingå ett 
avtal i vilket det närmare anges de villkor 
som fastställs i denna förordning för 
förvaltningen av Efsi. Detta avtal får inte 
inkräkta på unionslagstiftarens, 
budgetmyndighetens eller EIB:s 
befogenheter i enlighet med fördragen 
och bör därför begränsas till inslag som 
huvudsakligen är av teknisk eller 
administrativ karaktär och som trots att 
de inte är väsentliga ändå är nödvändiga 
för ett effektivt genomförande av Efsi. 
Detta avtal tillsammans med 
investeringsriktlinjerna bör antas av 
kommissionen som en delegerad akt.

Or. en

Motivering

Efsi-avtalen bör vara av rent administrativ beskaffenhet så att de väsentliga delarna överlåts 
till lagstiftarens initiativ. Avtalet bör genomföra dessa beslut. Efsi-avtalet bör antas genom en 
delegerad akt för att medge tillräcklig kontroll av lagstiftaren.

Ändringsförslag 229
Christian Ehler
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Förslag till förordning
Artikel 1 – punkt 1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

utgår

Or. en

Motivering

Flyttat nedan.

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

Förslag till förordning
Artikel 1 – punkt 1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

Kommissionen ska ingå ett avtal (nedan 
kallat Efsi-avtalet) med Europeiska 
investeringsbanken (EIB) om inrättandet 
av en Europeisk fond för strategiska 
investeringar (nedan kallad Efsi) för 
perioden 2015–2020.

Or. en

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

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

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

Kommissionen ska förhandla fram ett
förslag till avtal (nedan kallat Efsi-avtalet) 
med Europeiska investeringsbanken (EIB) 
om inrättandet av en Europeisk fond för 
strategiska investeringar (nedan kallad 
Efsi) i enlighet med kraven i denna 
förordning.

Or. en

Ändringsförslag 232
Christian Ehler

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Genom denna förordning inrättas en 
europeisk fond för strategiska 
investeringar (Efsi), en EU-garanti och 
en EU-garantifond.

Or. en

Ändringsförslag 233
Christian Ehler

Förslag till förordning
Artikel 1 – punkt 1 – stycke 1b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

För detta ändamål föreskrivs i denna 
förordning bestämmelser för 
kommissionen att ingå ett avtal med EIB 
för förvaltningen av Efsi.

Or. en
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Ändringsförslag 234
Ivan Jakovčić

Förslag till förordning
Artikel 1 – punkt 1 – stycke 2

Förslag till förordning Ändringsförslag

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

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

Or. hr

Ändringsförslag 235
Carlos Zorrinho

Förslag till förordning
Artikel 1 – punkt 1 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

Syftet med Efsi ska vara att stödja 
investeringar i unionen genom att ge EIB 
kapacitet att bära risker genom att

– tillhandahålla långsiktiga, produktiva 
och strategiska investeringar i unionen, 

– sörja för ökad tillgång till finansiering 
för små och medelstora företag samt små 
företag med medelstora börsvärden (mid-
caps), särskilt innovativa sådana, och 
genom att

– sörja för ökad tillgång till finansiering 
för företagsnätverk, konsortier och 
partnerskap, som främjar den kollektiva 
effektiviteten på regional, nationell och 
europeisk nivå.
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Or. en

Ändringsförslag 236
Aldo Patriciello

Förslag till förordning
Artikel 1 – punkt 1 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 237
Claude Turmes
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 1 – punkt 1 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

Syftet med Efsi ska vara att

– stödja strategiska omvandlande 
investeringar i unionen som främjar 
hållbar ekonomisk verksamhet med höga 
sociala och miljömässiga resultat, som 
fullbordar EU 2020-målen och målen i 
artikel 194.1 i EUF-fördraget,
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– sörja för ökad tillgång till finansiering 
för små och medelstora företag och små 
företag med medelstora börsvärden (mid-
caps), inbegripet innovativa företag. 

Or. en

Ändringsförslag 238
Sorin Moisă

Förslag till förordning
Artikel 1 – punkt 1 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

Syftet med Efsi ska vara att stödja 
investeringar inom unionens hela 
territorium och att ge EIB kapacitet att 
bära risker genom

– tillhandahållande av långsiktiga, 
produktiva och strategiska investeringar 
inom unionen, och

– säkerställande av en ökad tillgång till 
finansiering för små- och medelstora 
företag och för småföretag med 
medelstora börsvärden, särskilt för 
innovativa små- och medelstora företag 
och företag med medelstora börsvärden. 

Or. ro

Ändringsförslag 239
Kaja Kallas

Förslag till förordning
Artikel 1 – punkt 1 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

tillgång till finansiering för företag som har 
upp till 3 000 anställda, med särskild 
inriktning på små och medelstora företag
och innovativa företag, genom att ge EIB 
kapacitet att bära risker.

Or. en

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

Förslag till förordning
Artikel 1 – punkt 1 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 241
Evžen Tošenovský, Marek Józef Gróbarczyk, Morten Messerschmidt

Förslag till förordning
Artikel 1 – punkt 1 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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



AM\1053517SV.doc 135/170 PE551.907v01-00

SV

Or. en

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

Förslag till förordning
Artikel 1 – punkt 1 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

Syftet med Efsi ska vara att stödja
offentliga och strategiska investeringar i 
unionen och sörja för ökad tillgång till 
finansiering för mikroföretag, små och 
medelstora företag samt kooperativ genom 
att ge EIB kapacitet att bära risker.

Or. en

Ändringsförslag 243
David Borrelli, Dario Tamburrano

Förslag till förordning
Artikel 1 – punkt 1 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

Syftet med Efsi ska vara att stödja 
investeringar i unionen och sörja för ökad 
tillgång till finansiering för små och 
medelstora företag, med särskild inriktning 
på innovativa nystartade företag genom att 
ge EIB kapacitet att bära risker.

Or. it

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

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

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

Syftet med Efsi ska vara att stödja 
investeringar i unionen som främjar 
konkurrenskraftig och hållbar tillväxt i 
syfte att avhjälpa investeringsklyftan 
mellan medlemsstaterna i unionen och
sörja för ökad tillgång till finansiering för 
företag som har upp till 3 000 anställda, 
med särskild inriktning på små och 
medelstora företag samt innovativa 
företag, nystartade företag och 
företagskluster, genom att ge EIB 
kapacitet att bära risker.

Or. en

Ändringsförslag 245
Francesc Gambús

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Efsi ska därför underlätta tillgången till 
finansiering för företagare, särskilt unga 
och personer som startar sitt första 
företag och inleder sin verksamhet, i 
länder som är mer drabbade av höga 
arbetslöshetsnivåer.

Or. en

Ändringsförslag 246
Ivan Jakovčić

Förslag till förordning
Artikel 1 – punkt 2

Förslag till förordning Ändringsförslag

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

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

Or. hr

Ändringsförslag 247
Aldo Patriciello

Förslag till förordning
Artikel 1 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. it

Ändringsförslag 248
Claude Turmes
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 1 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Medlemsstaterna ska kunna ansluta sig 
till Efsi-avtalet. Om de befintliga 
bidragsgivarna samtycker ska Efsi-avtalet 
också vara öppet för andra tredje parter, 
däribland nationella utvecklingsbanker 

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

eller offentliga organ som ägs eller 
kontrolleras av medlemsstaterna.

Or. en

Ändringsförslag 249
Nadine Morano

Förslag till förordning
Artikel 1 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. fr

Ändringsförslag 250
David Borrelli, Dario Tamburrano

Förslag till förordning
Artikel 1 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. it

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

Förslag till förordning
Artikel 1 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 252
Patrizia Toia, Simona Bonafè, Renato Soru, Flavio Zanonato

Förslag till förordning
Artikel 1 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en
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Ändringsförslag 253
Philippe De Backer, Kaja Kallas, Angelika Mlinar, Cora van Nieuwenhuizen, 
Fredrick Federley, Pavel Telička

Förslag till förordning
Artikel 1 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 254
Gunnar Hökmark

Förslag till förordning
Artikel 1 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

2. Medlemsstaterna ska kunna ansluta sig 
till Efsi-avtalet. Om de befintliga 
bidragsgivarna samtycker ska Efsi-avtalet 
också vara öppet för andra tredje parter, 
däribland nationella utvecklingsbanker 
eller offentliga organ som ägs eller 
kontrolleras av medlemsstaterna, samt 
enheter i den privata sektorn. Nationella 
bidrag till Efsi ska följa samma 
bestämmelser som övriga offentliga 
utgifter och investeringar, måste vara 
prioriterade i budgetpolitiken och får inte 
undergräva bestämmelserna i 
stabilitetspakten.
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Or. en

Ändringsförslag 255
Christian Ehler

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Verksamheter enligt Efsi ska vara 
avtalade och undertecknade inom tre år 
efter ikraftträdandet av denna förordning. 
Utbetalningar och garantiåtaganden 
måste ske efter den perioden.

Or. en

Motivering

Med hänsyn till behovet av att omedelbart förbättra Europas investeringsklimat bör 
undertecknandet av avtal enligt Efsi inte fördröjas. Självklart ska endast verkligt berättigade 
projekt väljas ut för stöd.

Ändringsförslag 256
David Borrelli, Dario Tamburrano

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Om en medlemsstat har för avsikt att 
bidra till Efsis budget ska medlemsstaten i 
fråga få garantier för att de medel som 
inbetalas ska utnyttjas för projekt som 
avser det nationella territoriet. 

Or. it

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

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Kommissionen ska ges befogenhet att 
ingå Efsi-avtalet på unionens vägnar på 
grundval av en delegerad akt i enlighet 
med artikel 17, förutsatt att Efsi-avtalet 
uppfyller kraven i denna förordning.

Or. en

Ändringsförslag 258
Claude Turmes
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 1a

Definitioner

I denna förordning gäller följande 
definitioner:

(a) nationella utvecklingsbanker eller 
institutioner: juridiska personer som 
yrkesmässigt bedriver finansiell 
verksamhet och som har fått ett uppdrag 
av en medlemsstat, antingen på central, 
regional eller lokal nivå, att bedriva 
offentlig utveckling eller främjande 
verksamhet främst för att åtgärda 
marknadsmisslyckanden eller en 
suboptimal investeringssituation. 

(b) investeringsplattformar: företag för 
särskilda ändamål, s.k. managed 
accounts, avtalsgrundade 
medfinansierings- eller 
riskdelningsarrangemang eller andra 
typer av arrangemang genom vilka 
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enheter kanaliserar ett finansiellt bidrag 
för att finansiera ett antal 
investeringsprojekt.

(c) små och medelstora företag: 
mikroföretag samt små och medelstora 
företag enligt definitionen i 
rekommendation 2003/361/EG.

(d) medelstora börsnoterade företag: 
juridiska personer med upp till 
499 anställda enligt definitionen i 
kommissionens riktlinjer C(2014) 34/2.4a

(e) särskild energieffektivitetsfond: ett 
innovativt offentlig–privat partnerskap 
eller offentlig–offentligt partnerskap som 
ägnas åt främjande och finansiering av 
energieffektivitetsåtgärder i EU:s 
medlemsstater, inbegripet på nivån städer 
och kommuner.

(f) särskild fond för små och medelstora 
företag: en finansieringsmekanism för 
mikrokrediter, skuld- och 
egetkapitalinstrument för små och 
medelstora börsnoterade företag samt små 
och medelstora företag, inbegripet 
nystartade företag och spin-off-företag.

(g) additionalitet: stöd från Efsi till 
transaktioner för att komma till rätta med 
suboptimala investeringssituationer och 
som inte skulle ha kunnat genomföras 
under denna period inom ramen för 
gängse EIB-instrument utan stöd från 
Efsi eller i samma utsträckning under 
denna period inom ramen för EIF och 
EU-instrument. De projekt som stöds av 
Efsi ska, samtidigt som de strävar efter att 
skapa sysselsättning och tillväxt, i 
normalfallet ha en högre riskprofil än 
projekt som stöds av gängse EIB-
transaktioner, och Efsi-portföljen ska 
generellt ha en högre riskprofil än den 
nuvarande portföljen med investeringar 
som stöds av EIB inom ramen för dess 
gängse investeringsstrategi.

__________________
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4a Riktlinjer för statligt stöd för att främja 
riskfinansieringsinvesteringar.

Or. en

Ändringsförslag 259
Christian Ehler

Förslag till förordning
Artikel 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 1a

Definitioner

1. I denna förordning gäller följande 
definitioner:

(a) små och medelstora företag: 
mikroföretag samt små och medelstora 
företag enligt definitionen i 
rekommendation 2003/361/EG.

(b) små börsnoterade företag: juridiska 
personer med upp till 499 anställda som 
inte är små och medelstora företag.

(c) medelstora börsnoterade företag: 
juridiska personer med upp till 3 000 
anställda som inte är små och medelstora 
företag.

(d) additionalitet: stöd från Efsi till 
verksamheter avsedda att avhjälpa 

– marknadsmisslyckanden, eller

– suboptimala investeringssituationer

som inte hade kunnat genomföras

– under den perioden, eller

– under rimliga villkor, eller

– i samma utsträckning

enligt instrument som erbjuds av

– regionala utvecklingsbanker,

– nationella utvecklingsbanker,
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– affärsbanker, och av

– EIB enligt deras normala 
investeringsstrategier.

Följaktligen kan EU-garantin kombineras 
med eller användas för att komplettera, 
påskynda eller förstärka EU:s befintliga 
finansieringsinstrument.

Or. en

Motivering

Definitioner behövs för att genomföra finansieringsinstrument som är skräddarsydda för 
olika slags företag och för att ge rättssäkerhet om definitionen av additionalitet.

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

Förslag till förordning
Artikel 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 1a

Definitioner

I denna förordning gäller följande 
definitioner:

(a) nationella utvecklingsbanker eller 
utvecklingsinstitut: juridiska personer 
som yrkesmässigt bedriver finansiell 
verksamhet och som har fått ett offentligt 
uppdrag av en medlemsstat – på central, 
regional eller lokal nivå – att bedriva 
offentlig utvecklings- eller 
främjandeverksamhet, i syfte att åtgärda 
marknadsmisslyckanden.

(b) investeringsplattform: ett 
samfinansieringsarrangemang som 
upprättats för att finansiera projekt 
genom ett företag för särskilt ändamål, ett 
”managed account” eller ett avtal. En 
investeringsplattform kan avse flera 
länder, vara regional, makroregional 
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(sammanför flera medlemsstater som är 
intresserade av stora projekt i ett visst 
geografiskt område), nationell 
(sammanför vissa investeringsprojekt i en 
viss medlemsstats territorium) eller 
sektoriell (sammanslagning mellan flera 
medlemsstater inom en sektor). 

(c) additionalitet: stöd från Efsi till 
transaktioner för att komma till rätta med 
marknadsmisslyckanden eller 
investeringsklyftor och som inte skulle ha 
kunnat genomföras under denna period 
inom ramen för gängse EIB-instrument 
utan stöd från Efsi eller i samma 
utsträckning under denna period inom 
ramen för EIF och EU-instrument. De 
projekt som stöds av Efsi ska, förutom att 
sträva efter att skapa sysselsättning och 
tillväxt, normalt ha en högre riskprofil än 
projekt som stöds av EIB:s normala 
verksamheter.

Or. en

Motivering

Syftet med ändringsförslaget är att precisera begreppet additionalitet och se till att det även 
återspeglar initiativets ursprungliga makroekonomiska inriktning och omfattar alla slags 
marknadsmisslyckanden. Följaktligen bör man vid fördelningen av lån även ta hänsyn till 
konjunkturförhållanden och investeringsklyftor, var dessa än förekommer i Europa.

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

Förslag till förordning
Artikel 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 1a

Definitioner

I denna förordning gäller följande 
definitioner:
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(a) nationella utvecklingsbanker eller 
institutioner: juridiska personer som 
yrkesmässigt bedriver finansiell 
verksamhet och som har fått ett uppdrag 
av en medlemsstat, antingen på central, 
regional eller lokal nivå, att bedriva 
offentlig utveckling eller främjande 
verksamhet.

(b) investeringsplattformar: företag för 
särskilda ändamål, s.k. managed 
accounts, avtalsgrundade 
medfinansierings- eller 
riskdelningsarrangemang eller andra 
typer av arrangemang genom vilka 
enheter kanaliserar ett finansiellt bidrag 
för att finansiera ett antal 
investeringsprojekt.

(c) små och medelstora företag: 
mikroföretag samt små och medelstora 
företag enligt definitionen i 
rekommendation 2003/361/EG.

(d) medelstora börsnoterade företag: 
juridiska personer med upp till 3 000 
anställda som inte är små och medelstora 
företag.

(e) Efsi-avtalet: det rättsliga instrument 
genom vilket kommissionen och EIB 
närmare anger de villkor som fastställs i 
denna förordning för förvaltningen av 
Efsi.

(f) EIAH-avtalet: det rättsliga instrument 
genom vilket kommissionen och EIB 
närmare anger de villkor som fastställs i 
denna förordning för inrättandet av 
Europeiskt centrum för 
investeringsrådgivning (EIAH).

(g) additionalitet: stöd från Efsi till 
transaktioner för att komma till rätta med 
marknadsmisslyckanden eller 
suboptimala investeringssituationer och 
som inte skulle ha kunnat genomföras 
under denna period inom ramen för 
gängse EIB-instrument utan stöd från 
Efsi eller i samma utsträckning under 
denna period inom ramen för EIF och 
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EU-instrument. De projekt som stöds av 
Efsi ska i normalfallet ha en högre 
riskprofil än projekt som stöds av 
ordinarie EIB-transaktioner samtidigt 
som man strävar efter att söka 
sysselsättning och tillväxt, och Efsi-
portföljen ska generellt ha en högre 
riskprofil än den nuvarande portföljen 
med investeringar som stöds av EIB inom 
ramen för dess gängse 
investeringsstrategi.

Or. en

Ändringsförslag 262
Christian Ehler

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Kommissionen ska ingå ett avtal med 
Europeiska investeringsbanken (EIB) om 
inrättandet av en europeisk fond för 
strategiska investeringar (nedan kallad 
Efsi) i enlighet med kraven i denna 
förordning.

Or. en

Ändringsförslag 263
Christian Ehler

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Kommissionen ska ges befogenhet att 
ingå Efsi-avtalet på unionens vägnar på 
grundval av en delegerad akt i enlighet 
med artikel 17, förutsatt att Efsi-avtalet 
uppfyller kraven i denna förordning.
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Or. en

Motivering

Efsi-avtalen bör vara av rent administrativ beskaffenhet så att de väsentliga delarna överlåts 
till lagstiftarens initiativ. Avtalet bör genomföra dessa beslut. Efsi-avtalet bör antas genom en 
delegerad akt för att medge tillräcklig kontroll av lagstiftaren. Detta gäller också ändringar.

Ändringsförslag 264
Christian Ehler

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Kommissionen ska ges befogenhet att 
godkänna senare ändringar av Efsi-
avtalet på grundval av delegerade akter i 
enlighet med artikel 17, förutsatt att Efsi-
avtalet uppfyller kraven i denna 
förordning.

Or. en

Motivering

Efsi-avtalen bör vara av rent administrativ beskaffenhet så att de väsentliga delarna överlåts 
till lagstiftarens initiativ. Avtalet bör genomföra dessa beslut. Efsi-avtalet bör antas genom en 
delegerad akt för att medge tillräcklig kontroll av lagstiftaren.

Ändringsförslag 265
Christian Ehler

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) Bestämmelser om inrättande av Efsi 
som ett tydligt, klart identifierbart och 
överskådligt garantiinstrument och som 
ett separat konto förvaltat av EIB.

(a) Arrangemang för inrättande av Efsi
och beloppet på och villkoren för det 
finansiella bidrag som EIB ska 
tillhandahålla, bland annat följande:
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i) Bestämmelser om inrättande av Efsi 
som ett tydligt, klart identifierbart och 
överskådligt garantiinstrument med ett 
separat konto förvaltat av EIB, vars 
verksamhet tydligt kan särskiljas från 
EIB:s övriga verksamhet.

ii) Beloppet på och villkoren för det 
finansiella bidrag som EIB ska 
tillhandahålla genom Efsi, vilket inte får 
understiga 5 000 000 000 euro i garantier 
eller kontanta medel.

iii) Villkoren för den finansiering eller de 
garantier som EIB ska tillhandahålla 
genom Efsi till Europeiska 
investeringsfonden (EIF), som inte får 
understiga 5 500 000 000 euro.

iv) Bestämmelser om att prissättningen 
för transaktioner inom ramen för EU-
garantin ska överensstämma med EIB:s 
allmänna prispolitik.

Or. en

Motivering

Efsi-avtalen bör vara av rent administrativ beskaffenhet så att de väsentliga delarna överlåts 
till lagstiftarens initiativ. De berörda bestämmelserna bör därför ingå i förordningen, snarare 
än i Efsi-avtalet. Detaljerade bestämmelser har införts i överensstämmelse härmed.

Ändringsförslag 266
Christian Ehler

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) Beloppet på och villkoren för det 
finansiella bidrag som EIB ska 
tillhandahålla genom Efsi.

(b) Förvaltningsarrangemangen för Efsi i 
enlighet med artikel 3, utan att det 
påverkar Europeiska investeringsbankens 
stadga, inbegripet följande:

i) Sammansättningen och antalet 
ledamöter i styrelsen i enlighet med 
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artikel 3 i denna förordning.

ii) Förfarandet för utnämning av den 
verkställande direktören och biträdande 
verkställande direktören, deras lön och 
arbetsvillkor, som ska följa 
bestämmelserna för EIB:s personal, 
reglerna och förfarandena för 
hans/hennes ersättare i hans/hennes 
funktion och om ansvarsskyldighet.

iii) Förfarandet för utnämning och 
entledigande av ledamöter i 
investeringskommittén, deras ersättning 
och arbetsvillkor, omröstningsförfarandet 
inom investeringskommittén, med uppgift 
om beslutsförhet och tilldelningen av 
röster till varje ledamot samt 
bestämmelser för att förhindra 
intressekonflikter för ledamöterna i 
investeringskommittén.

iv) Krav på att styrelsen och 
investeringskommittén själva ska anta sin 
arbetsordning.

Or. en

Motivering

Efsi-avtalen bör vara av rent administrativ beskaffenhet så att de väsentliga delarna överlåts 
till lagstiftarens initiativ. De berörda bestämmelserna bör därför ingå i förordningen, snarare 
än i Efsi-avtalet. Detaljerade bestämmelser har införts i överensstämmelse härmed.

Ändringsförslag 267
Christian Ehler

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 1 – stycke 1 – led c 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(c) Villkoren för den finansiering som 
EIB ska tillhandahålla genom Efsi till 
Europeiska investeringsfonden (EIF).

(c) Förfaranden när det gäller EU-
garantin som ska vara ovillkorlig, 
oåterkallelig och en garanti till förmån 
för EIB som ska infrias vid anfordran, 
bland annat följande:
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i) Närmare regler för tillhandahållandet 
av EU-garantin i enlighet med artikel 7, 
inbegripet dess villkor för täckning, dess 
definierade täckning av portföljer av 
särskilda typer av instrument.

ii) Krav på att ersättning för risktagande 
ska fördelas bland bidragsgivarna i 
förhållande till deras respektive andel i 
risktagande.

iii) Ersättning till unionen och 
betalningar avseende EU-garantin ska 
lämnas i god tid och endast göras en gång 
per år efter det att ersättningar och 
förluster från transaktioner har kvittats 
mot varandra.

iv) Krav för användningen av EU-
garantin i enlighet med artikel 5 i denna 
förordning, däribland betalningsvillkor, 
t.ex. särskilda tidsramar, räntor på 
utestående belopp och nödvändiga 
likviditetsarrangemang.

v) Bestämmelser och förfaranden för 
indrivning av fordringar som ska 
anförtros åt EIB, i enlighet med 
artikel 7.4.

Or. en

Motivering

Efsi-avtalen bör vara av rent administrativ beskaffenhet så att de väsentliga delarna överlåts 
till lagstiftarens initiativ. De berörda bestämmelserna bör därför ingå i förordningen, snarare 
än i Efsi-avtalet. Detaljerade bestämmelser har införts i överensstämmelse härmed.

Ändringsförslag 268
Claude Turmes
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 1 – stycke 1 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(c) Villkoren för den finansiering som EIB (c) Villkoren för den finansiering eller de 
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ska tillhandahålla genom Efsi till 
Europeiska investeringsfonden (EIF).

garantier som EIB ska tillhandahålla 
genom Efsi till Europeiska 
investeringsfonden (EIF), som inte får 
understiga 5 miljarder euro.

Or. en

Ändringsförslag 269
Christian Ehler

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(d) Förvaltningsarrangemangen för Efsi i 
enlighet med artikel 3, utan att det 
påverkar Europeiska investeringsbankens 
stadga.

(d) Villkoren för investeringskommitténs 
godkännande av användningen av EU-
garantin för enskilda projekt i enlighet 
med denna förordning, särskilt artikel 2a.

Or. en

Motivering

Efsi-avtalen bör vara av rent administrativ beskaffenhet så att de väsentliga delarna överlåts 
till lagstiftarens initiativ. De berörda bestämmelserna bör därför ingå i förordningen, snarare 
än i Efsi-avtalet. Detaljerade bestämmelser har införts i överensstämmelse härmed.

Ändringsförslag 270
Christian Ehler

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(e) Närmare regler för tillhandahållandet
av EU-garantin i enlighet med artikel 7, 
inbegripet dess begränsade täckning av 
portföljer av särskilda typer av 
instrument, anspråk på EU-garantin som 
– med undantag för möjliga förluster på 
aktiekapitalinvesteringar – endast ska 

(e) Förfaranden för inlämning av förslag 
till investeringar och godkännande av 
förslag till användning av EU-garantin,
bland annat följande:
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göras en gång per år efter det att vinster 
och förluster från transaktioner har 
kvittats mot varandra, och ersättningen 
för denna samt kravet på att ersättning för 
risktagande ska fördelas bland 
bidragsgivarna i förhållande till deras 
respektive riskandel.

i) Förfarandet för överlämnandet av 
projekt till investeringskommittén.

ii) Kraven att förfarandet för inlämning 
och godkännande av förslag för 
användningen av EU-garantin inte 
inverkar på EIB:s beslutsregler som 
fastställs i Europeiska 
investeringsbankens stadga.

iii) De regler som ytterligare specificerar 
övergångsbestämmelserna i artikel 20 och 
särskilt det sätt på vilket transaktioner 
som EIB undertecknat under den period 
som avses i artikel 20 kommer att kunna 
täckas av EU-garantin.

Or. en

Motivering

Efsi-avtalen bör vara av rent administrativ beskaffenhet så att de väsentliga delarna överlåts 
till lagstiftarens initiativ. De berörda bestämmelserna bör därför ingå i förordningen, snarare 
än i Efsi-avtalet. Detaljerade bestämmelser har införts i överensstämmelse härmed.

Ändringsförslag 271
Christian Ehler

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 1 – stycke 1 – led f 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(f) Bestämmelser och förfaranden för
indrivning av fordringar.

(f) Förfaranden för inlämning av förslag 
till investeringar och godkännande av 
förslag till användning av EU-garantin, 
bland annat följande:

i) Förfarandet för överlämnandet av 
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projekt till investeringskommittén.

ii) Kraven att förfarandet för inlämning 
och godkännande av förslag för 
användningen av EU-garantin inte 
inverkar på EIB:s beslutsregler som 
fastställs i Europeiska 
investeringsbankens stadga.

iii) De regler som ytterligare specificerar 
övergångsbestämmelserna i artikel 20 och 
särskilt det sätt på vilket transaktioner 
som EIB undertecknat under den period 
som avses i artikel 20 kommer att kunna 
täckas av EU-garantin.

Or. en

Motivering

Efsi-avtalen bör vara av rent administrativ beskaffenhet så att de väsentliga delarna överlåts 
till lagstiftarens initiativ. De berörda bestämmelserna bör därför ingå i förordningen, snarare 
än i Efsi-avtalet. Detaljerade bestämmelser har införts i överensstämmelse härmed.

Ändringsförslag 272
Christian Ehler

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 1 – stycke 1 – led g

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(g) Krav för användningen av EU-
garantin, inbegripet inom särskilda 
tidsramar och centrala 
resultatindikatorer.

utgår

Or. en

Motivering

Närmare bestämmelser om denna aspekt har infogats ovan.
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Ändringsförslag 273
Soledad Cabezón Ruiz, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, José Blanco López, 
Carlos Zorrinho

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 1 – stycke 1 – led g

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(g) Krav för användningen av EU-garantin,
inbegripet inom särskilda tidsramar och 
centrala resultatindikatorer.

(g) Krav för användningen av EU-garantin,
t.ex. överensstämmelsen med de mål och 
kriterier för stödberättigande som anges i 
artikel 5.2 och 5.2a, såväl som särskilda 
tidsramar och centrala resultatindikatorer, 
inbegripet direkt sysselsättningsskapande 
och deltagande av små och medelstora 
företag.

Or. en

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

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 1 – stycke 1 – led g

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(g) Krav för användningen av EU-garantin, 
inbegripet inom särskilda tidsramar och 
centrala resultatindikatorer.

(g) Krav för användningen av EU-garantin, 
inbegripet inom särskilda tidsramar, 
nyckelprojekt och områden för 
finansiering enligt artikel 5.2 samt
centrala resultatindikatorer.

Or. en

Ändringsförslag 275
Claude Turmes
för Verts/ALE-gruppen

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

(h) Bestämmelser om den finansiering som 
krävs för Europeiskt centrum för 
investeringsrådgivning i enlighet med 
punkt 2 tredje stycket.

(h) Bestämmelser om den finansiering som 
krävs för inrättandet och driften av
Europeiskt centrum för 
investeringsrådgivning i enlighet med 
punkterna 2, 2a, 2b och 2c.

Or. en

Ändringsförslag 276
Christian Ehler

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 1 – stycke 1 – led j

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(j) Villkoren för EU-garantins täckning. utgår

Or. en

Motivering

Närmare bestämmelser om denna aspekt har infogats ovan.

Ändringsförslag 277
Christian Ehler

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ja) Alla andra villkor av administrativ 
eller organisatorisk karaktär som krävs 
för förvaltningen av Efsi.

Or. en
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Ändringsförslag 278
Christian Ehler

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 1 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Efsi-avtalet ska föreskriva att en tydlig 
skillnad görs mellan transaktioner som 
genomförs med stöd av Efsi och EIB:s 
övriga transaktioner.

utgår

Or. en

Motivering

Närmare bestämmelser om denna aspekt har infogats ovan.

Ändringsförslag 279
Claude Turmes
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 1 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Efsi-avtalet ska föreskriva att en tydlig 
skillnad görs mellan transaktioner som 
genomförs med stöd av Efsi och EIB:s 
övriga transaktioner.

Efsi-avtalet ska föreskriva att en tydlig 
skillnad görs mellan transaktioner som 
genomförs med stöd av Efsi och EIB:s 
övriga transaktioner.
Investeringsriktlinjerna och de kriterier 
som antogs av EIB den 23 juli 2013 ska 
dock gälla.

Or. en

Ändringsförslag 280
Christian Ehler

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 1 – stycke 3



AM\1053517SV.doc 159/170 PE551.907v01-00

SV

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Efsi-avtalet ska föreskriva att den 
verksamhet inom Efsi som bedrivs av EIF 
ska regleras av EIF:s styrande organ.

Efsi-avtalet ska även föreskriva följande:

(a) Den verksamhet inom Efsi som 
bedrivs av EIF ska regleras av EIF:s 
styrande organ.

(b) Ersättning som är hänförlig till 
unionen från Efsi-stödda verksamheter 
ska föras in i unionens allmänna budget 
efter avdrag av de betalningar som beror 
på anspråk på EU-garantin och ska 
utgöra inkomst som är avsatt för särskilda 
ändamål som ska omfördelas 
proportionellt till de program vars anslag 
minskades för att inrätta Efsi-
garantifonden.

Or. en

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

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 1 – stycke 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Efsi-avtalet ska föreskriva att den 
verksamhet inom Efsi som bedrivs av EIF 
ska regleras av EIF:s styrande organ.

Efsi-avtalet ska föreskriva att den 
verksamhet inom Efsi som bedrivs av EIF 
ska regleras av EIF:s styrande organ i 
enlighet med bestämmelserna i denna 
förordning, särskilt artikel 5.

Or. en

Ändringsförslag 282
Christian Ehler

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 1 – stycke 4
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

utgår 

Or. en

Motivering

Överskottsåterflöden och inkomster som överskrider målbeloppet för EU-garantin bör 
återinföras i unionens allmänna budget och omfördelas till de budgetrubriker som 
ursprungligen bidrog till garantifonden.

Ändringsförslag 283
Claude Turmes
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 2 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

Genom Efsi-avtalet ska det inrättas ett 
Europeiskt centrum för 
investeringsrådgivning inom EIB för att 
tillhandahålla allt nödvändigt stöd för 
utveckling av investeringsprojekt i 
enlighet med artikel 5. Detta centrum ska 
bygga på EIB:s och kommissionens 
befintliga rådgivningstjänster i syfte att 
tillhandahålla rådgivningsstöd för 
identifiering, förberedelse och utarbetande 
av investeringsprojekt samt fungera som ett 
tekniskt rådgivningscentrum för 
projektfinansiering i unionen. Vid 
tillhandahållandet av stödet ska 
centrumet ägna särskild uppmärksamhet 
åt de behov som små projekt och projekt 
som främjas av städer och kommuner har.
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rör EU-lagstiftningen. Detta ska inbegripa stöd när det gäller 
användningen av tekniskt bistånd till 
projektstrukturering, användningen av 
innovativa finansieringsinstrument, 
användning av offentlig-privata 
partnerskap och, vid behov, rådgivning om 
relevanta frågor som rör EU-lagstiftningen.

Or. en

Ändringsförslag 284
Kaja Kallas

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 2 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 285
András Gyürk
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Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 2 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 286
Krišjānis Kariņš, Christian Ehler

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 2 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

investeringsprojekt samt fungera som ett 
gemensamt tekniskt rådgivningscentrum 
för projektfinansiering i unionen. Detta ska 
inbegripa stöd när det gäller användningen 
av tekniskt bistånd till projektstrukturering, 
användningen av innovativa 
finansieringsinstrument, användning av 
offentlig-privata partnerskap och, vid 
behov, rådgivning om relevanta frågor som 
rör EU-lagstiftningen genom att beakta 
skillnader mellan medlemsstaterna, 
särskilt för dem som har mindre 
utvecklade kapitalmarknader.

Or. en

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

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 2 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

Genom Efsi-avtalet ska det inrättas ett 
Europeiskt centrum för 
investeringsrådgivning inom EIB. Detta 
centrum ska ha som syfte att bygga på 
EIB:s och kommissionens befintliga 
rådgivningstjänster i syfte att tillhandahålla 
rådgivningsstöd för identifiering, 
förberedelse och utarbetande av 
investeringsprojekt samt fungera som ett 
gemensamt tekniskt rådgivningscentrum 
för projektfinansiering i unionen. Detta ska 
inbegripa stöd när det gäller användningen 
av tekniskt bistånd till projektstrukturering, 
användningen av innovativa 
finansieringsinstrument, användning av 
offentlig-privata partnerskap och, vid 
behov, rådgivning som rör områden i EU-
lagstiftningen och politik av särskild 
betydelse för de mål som fastställs i 
artikel 5.2.

Europeiskt centrum för 
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investeringsrådgivning ska tillhandahålla 
riktat stöd inom dessa områden och 
särskilt beakta behovet av tekniskt bistånd 
och luckor i kapacitetsuppbyggnaden 
närhelst de dyker upp någonstans i 
Europa, oavsett den geografiska platsen. 

Or. en

Motivering

Rådgivande tjänster som tillhandahålls av Europeiskt centrum för investeringsrådgivning ska 
helt förbli icke-öronmärkta: Centrumet anlitas för att ta itu med luckor i den institutionella 
kapaciteten och krav på tekniskt bistånd för utveckling och förberedelse av projekt när 
sådana behov uppkommer i Europa. 

Ändringsförslag 288
Claude Turmes
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 2 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

utgår

Or. en

Motivering

Flyttat till punkt 2a.

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

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

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

För att uppnå detta mål ska centrumet 
utnyttja sakkunskap hos EIB, 
kommissionen, nationella 
utvecklingsbanker och de europeiska 
struktur- och investeringsfondernas 
förvaltningsmyndigheter samt 
partnermedverkan enligt artikel 5 i 
förordning (EU) nr 1303/2013. Centrumet 
ska särskilt bygga på goda rutiner i 
program som t.ex. Elena (Europeiskt 
lokalt energistöd), InnovFin (EU-
finansiering för innovationer) och EEEF
(Europeiska fonden för energieffektivitet).

Or. en

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

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 2 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 291
Claude Turmes
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 2a (ny)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. De tjänster som tillhandahålls ska 
omfatta följande:

(a) Tillhandahållande av en enda 
kontaktpunkt för tekniskt bistånd till
myndigheter och projektansvariga.

(b) Bistånd till projektansvariga, där så är 
lämpligt, med utveckling av projekten för 
att uppfylla kriterierna för 
stödberättigande enligt denna förordning.

(c) Funktion som hävstång för lokala 
kunskaper för att underlätta stöd från 
Efsi i hela unionen.

(d) Tillhandahållande av en plattform för 
utbyten mellan motparter och för delad 
sakkunskap avseende projektutveckling.

(e) Tillhandahållande av en 
decentraliserad plattform för tekniskt 
bistånd för aggregering av små projekt, 
särskilt sådana som drivs av städer och 
små och medelstora företag på området 
energieffektivitet, till större lönsamma 
projekt.

(f) Bistånd vid inrättandet av 
makroregionala, nationella eller lokala 
energieffektivitetsfonder.

(g) Tillhandahållande av decentraliserade 
plattformar för tekniskt bistånd för att 
stödja små och medelstora företags 
projektutveckling, inbegripet nystartade 
företag och spin-off-företag, samt deras 
samarbete med universitet och 
forskningsorganisationer.

Or. en

Ändringsförslag 292
Claude Turmes
för Verts/ALE-gruppen
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Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 2b (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2b. För att uppnå det mål som anges i 
punkterna 1 och 2a ska Europeiskt 
centrum för investeringsrådgivning 
utnyttja sakkunskap hos EIB, 
kommissionen, nationella 
utvecklingsbanker och de europeiska 
struktur- och investeringsfondernas 
förvaltningsmyndigheter. Centrumet ska i 
tillämpliga fall hänvisa projektansvariga 
till dessa enheter och kanalisera 
tillhandahållandet av tekniskt bistånd till 
dessa enheter. 

Or. en

Ändringsförslag 293
Claude Turmes
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 2c (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2c. För varje garanti som Efsi erbjuder 
till en investeringsplattform ska Efsi se till 
att medlen läggs samman för att erbjuda 
tekniskt bistånd som uppgår till minst 3 % 
av garantin.

Or. en

Ändringsförslag 294
Pavel Telička

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 3
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

3. De medlemsstater som blir parter i Efsi-
avtalet ska kunna lämna sina bidrag i form 
av kontanta medel eller en garanti som EIB 
kan godta. Andra tredje parter ska endast 
kunna lämna sina bidrag i form av kontanta 
medel. Platserna i styrelsen ska fördelas 
mellan kommissionen och EIB i enlighet 
med principen om jämlikhet. 

Or. en

Ändringsförslag 295
Gunnar Hökmark

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Nationella bidrag till Efsi ska följa 
samma bestämmelser som övriga 
offentliga utgifter och investeringar, 
måste vara prioriterade i budgetpolitiken 
och får inte undergräva bestämmelserna i 
stabilitetspakten.

Or. en

Ändringsförslag 296
Christian Ehler

Förslag till förordning
Artikel 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 2a

Kriterier för att vara berättigad att 
utnyttja EU-garantin

I Efsi-avtalet ska det föreskrivas att Efsi 
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ska stödja projekt som

(a) överensstämmer med unionens politik 
och är viktiga för att omvandla EU:s 
ekonomi mot en smart och hållbar tillväxt 
för alla,

(b) är ekonomiskt och tekniskt 
bärkraftiga,

(c) ger additionalitet, och

(d) maximerar mobiliseringen av kapital 
från den privata sektorn.

2. Dessutom ska Efsi-avtalet föreskriva att 
Efsi ska stödja projekt med något av 
följande allmänna mål:

(a) Forskning, utveckling och innovation, 
bland annat genom ekonomiskt stöd till 
forskningsinfrastruktur, pilot- och 
demonstrationsanläggningar, samarbete 
mellan den akademiska världen och 
näringslivet, forskningsresultats 
utnyttjande och marknadspenetration, 
patentering och tekniköverföring.

(b) Utveckling av infrastruktur, bland 
annat på transportområdet, särskilt i 
industriområden, infrastrukturprojekt på 
miljöområdet och det sociala området 
samt när det gäller naturresurser och 
stadsutveckling.

(c) Informations- och
kommunikationsteknik, inbegripet digital 
infrastruktur, särskilt bredband och 
digital infrastruktur för kulturindustrin 
och den kreativa industrin.

(d) Utveckling av energisektorn, 
inbegripet energiinfrastruktur, särskilt 
sammankopplingar av energinät, 
utbyggnad av förnybar energi samt 
energi- och resurseffektivitet.

(e) Tillhandahållande av finansiellt stöd 
till företag samt andra enheter som har 
upp till 3 000 anställda med särskild 
inriktning på små och medelstora företag.

(f) Investeringar i utbildning och 
fortbildning, hälso- och sjukvård, 
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innovation, kreativitet och kultur.

Or. en

Motivering

Tydliga kriterier för stödberättigande bör föreskrivas i förordningen. Att bidra till angivna 
mål bör vara en del av processen att fastställa projektförslags berättigande. Efsis mål har 
därför också flyttats till den här artikeln. 

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

Förslag till förordning
Artikel 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 2a

Kriterier för att vara berättigad att 
utnyttja EU-garantin

I Efsi-avtalet ska det föreskrivas att Efsi 
ska stödja projekt som

(a) är förenliga med unionens politik,

(b) är ekonomiskt och tekniskt 
bärkraftiga,

(c) ger additionalitet, och

(d) där så är möjligt maximerar 
mobiliseringen av kapital från den privata 
sektorn.

Or. en


