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Ændringsforslag 298
Sorin Moisă

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. EFSI-aftalen skal indeholde 
bestemmelse om, at EFSI skal ledes af et 
Styringsråd, som fastlægger den 
overordnede strategi, de strategiske 
politikker og procedurer for aktivallokering 
og drift, herunder investeringspolitikken 
for projekter, som kan støttes af EFSI, og 
EFSI's risikoprofil, i overensstemmelse 
med de i artikel 5, stk. 2, fastsatte mål. 
Styringsrådet skal vælge et medlem af sin 
midte til formand.

1. EFSI-aftalen skal indeholde 
bestemmelse om, at EFSI skal ledes af et 
Styringsråd, som fastlægger den 
overordnede strategi, de strategiske 
politikker og procedurer for aktivallokering 
og drift, herunder investeringspolitikken 
for projekter, som kan støttes af EFSI, og 
EFSI's risikoprofil, i overensstemmelse 
med de i artikel 5, stk. 2, fastsatte mål.
Styringsrådet opstiller gennemsigtige 
kriterier for udarbejdelsen af 
projektporteføljen og den efterfølgende 
udvælgelse af projekter til finansiering.
Styringsrådet skal vælge et medlem af sin 
midte til formand.

Or. ro

Ændringsforslag 299
David Borrelli, Dario Tamburrano

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. EFSI-aftalen skal indeholde 
bestemmelse om, at EFSI skal ledes af et 
Styringsråd, som fastlægger den 
overordnede strategi, de strategiske 
politikker og procedurer for aktivallokering 
og drift, herunder investeringspolitikken 
for projekter, som kan støttes af EFSI, og 
EFSI's risikoprofil, i overensstemmelse 
med de i artikel 5, stk. 2, fastsatte mål. 

1. EFSI-aftalen skal indeholde 
bestemmelse om, at EFSI skal ledes af et 
Styringsråd, som fastlægger den 
overordnede strategi, de strategiske 
politikker og procedurer for aktivallokering 
og drift, herunder investeringspolitikken 
for projekter, som kan støttes af EFSI, og 
EFSI's risikoprofil, i overensstemmelse 
med de i artikel 5, stk. 2, fastsatte mål. 
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Styringsrådet skal vælge et medlem af sin 
midte til formand.

Styringsrådet skal vælge et medlem af sin 
midte til formand og skal utvetydigt 
opretholde principperne om 
gennemsigtighed, uafhængighed og 
demokrati.

Or. it

Ændringsforslag 300
Christian Ehler

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. EFSI-aftalen skal indeholde 
bestemmelse om, at EFSI skal ledes af et 
Styringsråd, som fastlægger den 
overordnede strategi, de strategiske 
politikker og procedurer for 
aktivallokering og drift, herunder 
investeringspolitikken for projekter, som 
kan støttes af EFSI, og EFSI's 
risikoprofil, i overensstemmelse med de i 
artikel 5, stk. 2, fastsatte mål. 
Styringsrådet skal vælge et medlem af sin 
midte til formand.

1. EFSI-aftalen skal indeholde 
bestemmelse om, at EFSI skal ledes af et 
Styringsråd.

1a. Styringsrådet fastlægger den 
overordnede strategi, de strategiske 
politikker og procedurer for 
aktivallokering og drift, herunder 
investeringspolitikken for projekter, som 
kan støttes af EFSI, og EFSI's 
risikoprofil, i overensstemmelse med 
denne forordning og udarbejder til dette 
formål retningslinjer for investering til 
brug for investeringskomiteens 
gennemførelse af EU-garantien.

Or. en

Begrundelse

Retningslinjerne for investering vil indeholde elementer, der er væsentlige og afgørende for 
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gennemførelsen af EFSI, og bør derfor nævnes i denne forordning. Lovgivers tilsyn bør sikres 
gennem vedtagelse af retningslinjerne i en delegeret retsakt.

Ændringsforslag 301
Gunnar Hökmark

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. Styringsrådet har ansvaret for at 
udvælge investeringer, som kan give 
afkast og skabe økonomisk vækst ved at 
tiltrække flere investeringer.

Or. en

Ændringsforslag 302
Christian Ehler

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 1 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1b. Kommissionen tillægges beføjelser til 
at vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 17 
vedrørende retningslinjer for investering.

Or. en

Begrundelse

Retningslinjerne for investering vil indeholde elementer, der er væsentlige og afgørende for 
gennemførelsen af EFSI. Lovgivers overvågning bør derfor sikres gennem vedtagelse af 
retningslinjerne i en delegeret retsakt.

Ændringsforslag 303
Philippe De Backer, Kaja Kallas, Angelika Mlinar, Cora van Nieuwenhuizen, Fredrick
Federley, Pavel Telička
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Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Så længe de eneste bidragydere til 
EFSI er Unionen og EIB, skal antallet af 
medlemmer og stemmerettigheder i 
Styringsrådet fastlægges i forhold til den 
respektive størrelse af bidragydernes 
bidrag i form af kontantbidrag eller 
garantier.

udgår

Styringsrådet skal træffe sine afgørelser 
ved konsensus.

Or. en

Ændringsforslag 304
Christian Ehler

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Styringsrådet består af kommissærer. 
Kommissæren for forskning, innovation 
og videnskab sidder i Styringsrådet.

Or. en

Ændringsforslag 305
Christian Ehler

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Styringsrådet skal vælge et medlem af sin 
midte til formand.
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Or. en

Begrundelse

Slettet ovenfor, i stedet indsat her.

Ændringsforslag 306
Philippe De Backer, Kaja Kallas, Angelika Mlinar, Cora van Nieuwenhuizen, Fredrick 
Federley

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Når andre parter har tiltrådt EFSI-
aftalen, jf. artikel 1, stk. 2, skal antallet af 
medlemmer og stemmer i Styringsrådet 
fastlægges ud fra den respektive størrelse 
af bidragydernes bidrag i form af 
kontantbidrag eller garantier. Det i stk. 2 
fastsatte antal af Kommissionens og EIB's 
repræsentanter og stemmer ændres i 
overensstemmelse hermed.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 307
Pavel Telička

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Når andre parter har tiltrådt EFSI-aftalen, 
jf. artikel 1, stk. 2, skal antallet af 
medlemmer og stemmer i Styringsrådet 
fastlægges ud fra den respektive størrelse 
af bidragydernes bidrag i form af 
kontantbidrag eller garantier. Det i stk. 2 
fastsatte antal af Kommissionens og EIB's 
repræsentanter og stemmer ændres i 

Når andre parter har tiltrådt EFSI-aftalen, 
jf. artikel 1, stk. 2, skal antallet af 
medlemmer og stemmer i Styringsrådet 
fastlægges ud fra den respektive størrelse 
af bidragydernes bidrag i form af 
kontantbidrag eller garantier. Det i stk. 2 
fastsatte antal af Kommissionens og EIB's 
repræsentanter og stemmer ændres i 
overensstemmelse hermed, men 



PE551.908v01-00 8/112 AM\1053527DA.doc

DA

overensstemmelse hermed. Kommissionen og EIB har til hver en tid 
mindst halvdelen af pladserne og 
stemmerne til sammen.

Or. en

Ændringsforslag 308
Edouard Martin

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Styringsrådet kan ikke træffe en afgørelse, 
hvis Kommissionen eller EIB har stemt 
imod den.

Styringsrådet kan ikke træffe en afgørelse, 
hvis Kommissionen, EIB eller Europa-
Parlamentet har stemt imod den.

Or. fr

Ændringsforslag 309
Philippe De Backer, Kaja Kallas, Angelika Mlinar, Cora van Nieuwenhuizen, Fredrick 
Federley, Pavel Telička

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 4 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Den administrerende direktør skal hvert 
kvartal rapportere til Styringsrådet om 
EFSI's aktiviteter.

Den administrerende direktør skal hvert 
kvartal rapportere til styringsrådet og 
Europa-Parlamentet om EFSI's aktiviteter.

Or. en

Ændringsforslag 310
Aldo Patriciello

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 4 – afsnit 3
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

Den administrerende direktør og 
vicedirektøren ansættes af Styringsrådet 
efter fælles indstilling fra Kommissionen 
og EIB for en periode på tre år, som kan 
fornys.

Den administrerende direktør og 
vicedirektøren ansættes af Styringsrådet 
efter fælles indstilling fra Kommissionen 
og EIB for en periode på tre år, som kan 
fornys højst tre gange.

Or. it

Ændringsforslag 311
David Borrelli, Dario Tamburrano

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 4 – afsnit 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Den administrerende direktør og 
vicedirektøren ansættes af Styringsrådet 
efter fælles indstilling fra Kommissionen 
og EIB for en periode på tre år, som kan 
fornys.

Den administrerende direktør og 
vicedirektøren ansættes af Styringsrådet 
efter fælles indstilling fra Kommissionen 
og EIB og efter en forudgående bindende 
udtalelse fra Europa-Parlamentet på basis 
af principperne om gennemsigtighed, 
uafhængighed og demokrati for en 
periode på tre år, som kan fornys.

Or. it

Ændringsforslag 312
Antonio Tajani, Fulvio Martusciello

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 5 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

EFSI-aftalen skal indeholde bestemmelser 
om, at EFSI skal have en 
investeringskomité, med ansvar for at 
undersøge potentielle transaktioner i 
forhold til EFSI's investeringspolitik og 
godkende støtte fra EU-garantien til 

EFSI-aftalen skal indeholde bestemmelser 
om, at EFSI skal have en 
investeringskomité, med ansvar for at 
undersøge potentielle transaktioner i 
forhold til EFSI's investeringspolitik og 
godkende støtte fra EU-garantien til 
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projekter, jf. artikel 5, uanset disse 
geografiske lokaliseringer.

projekter, jf. artikel 5, uanset disse 
geografiske lokaliseringer.
Investeringskomiteens udtalelse er ikke 
bindende, hvad angår godkendelse af de 
udvalgte projekter.

Or. en

Begrundelse

Eftersom Den Europæiske Investeringsbank allerede har fået ansvaret for udvælgelsen af 
projekterne og proceduren for tilvejebringelse af finansiel støtte, bør investeringskomiteens 
ansvarsområde og analysen af projekterne klarlægges med henblik på at undgå unødigt 
dobbeltarbejde i EIB og investeringskomiteen.

Ændringsforslag 313
Claude Turmes
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 5 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

EFSI-aftalen skal indeholde bestemmelser 
om, at EFSI skal have en 
investeringskomité, med ansvar for at 
undersøge potentielle transaktioner i 
forhold til EFSI's investeringspolitik og 
godkende støtte fra EU-garantien til 
projekter, jf. artikel 5, uanset disse 
geografiske lokaliseringer.

EFSI-aftalen skal indeholde bestemmelser 
om, at EFSI skal have en 
investeringskomité, med ansvar for at 
undersøge potentielle transaktioner i 
forhold til EFSI's investeringspolitik og 
godkende støtte fra EU-garantien til 
projekter, som er i fuld overensstemmelse 
med de mål og kriterier, der er fastlagt i
artikel 5.

Or. en

Ændringsforslag 314
Martina Werner, Theresa Griffin, Jeppe Kofod, Jude Kirton-Darling

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 5 – afsnit 1
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

EFSI-aftalen skal indeholde bestemmelser 
om, at EFSI skal have en 
investeringskomité, med ansvar for at
undersøge potentielle transaktioner i 
forhold til EFSI's investeringspolitik og 
godkende støtte fra EU-garantien til 
projekter, jf. artikel 5, uanset disse 
geografiske lokaliseringer.

EFSI-aftalen skal indeholde bestemmelser 
om, at EFSI skal have en 
investeringskomité, med ansvar for at 
undersøge potentielle transaktioner i 
forhold til EFSI's investeringspolitik og 
godkende støtte fra EU-garantien til 
projekter:

a) jf. artikel 5

b) i overensstemmelse med EU's klima- og 
energimål for 2020, 2030 og 2050 for at 
undgå at bringe disse mål i fare eller 
skabe fastlåsninger i teknologier, 
produktionsprocesser eller 
infrastrukturer, som er i risiko for at 
strande

c) med en påviselig økonomisk, 
samfundsmæssig og bæredygtig 
merværdi, der fremmer EU's innovation,
kvalifikationer, arbejdspladser og 
konkurrenceevne, og

d) uanset disse geografiske lokaliseringer.

Or. en

Ændringsforslag 315
David Borrelli, Dario Tamburrano

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 5 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

EFSI-aftalen skal indeholde bestemmelser 
om, at EFSI skal have en 
investeringskomité, med ansvar for at 
undersøge potentielle transaktioner i 
forhold til EFSI's investeringspolitik og 
godkende støtte fra EU-garantien til 
projekter, jf. artikel 5, uanset disse 
geografiske lokaliseringer.

EFSI-aftalen skal indeholde bestemmelser 
om, at EFSI skal have en 
investeringskomité, med ansvar for at 
undersøge potentielle transaktioner i 
forhold til EFSI's investeringspolitik og 
godkende støtte fra EU-garantien til 
projekter, jf. artikel 5, uanset disse 
geografiske lokaliseringer, dog med 
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prioritet til de områder i medlemsstaterne, 
der er særligt berørt af krisen.

Or. it

Ændringsforslag 316
Paloma López Bermejo, Marisa Matias, Neoklis Sylikiotis, Miloslav Ransdorf, João 
Ferreira

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 5 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

EFSI-aftalen skal indeholde bestemmelser 
om, at EFSI skal have en 
investeringskomité, med ansvar for at 
undersøge potentielle transaktioner i 
forhold til EFSI's investeringspolitik og 
godkende støtte fra EU-garantien til 
projekter, jf. artikel 5, uanset disse
geografiske lokaliseringer.

EFSI-aftalen skal indeholde bestemmelser 
om, at EFSI skal have en 
investeringskomité, med ansvar for at 
undersøge potentielle transaktioner i 
forhold til EFSI's investeringspolitik og 
godkende støtte fra EU-garantien til 
projekter, jf. artikel 5, på en fuldt ud 
gennemsigtig og ansvarlig måde uanset
disses geografiske placering, med 
passende inddragelse af arbejdsmarkedets 
parter i beslutningsprocessen.

Or. en

Ændringsforslag 317
Patrizia Toia, Simona Bonafè, Renato Soru, Flavio Zanonato

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 5 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

EFSI-aftalen skal indeholde bestemmelser 
om, at EFSI skal have en 
investeringskomité, med ansvar for at 
undersøge potentielle transaktioner i 
forhold til EFSI's investeringspolitik og 
godkende støtte fra EU-garantien til 
projekter, jf. artikel 5, uanset disse
geografiske lokaliseringer.

EFSI-aftalen skal indeholde bestemmelser 
om, at EFSI skal have en 
investeringskomité, med ansvar for at 
undersøge potentielle transaktioner i 
forhold til EFSI's investeringspolitik og 
godkende støtte fra EU-garantien til 
projekter, jf. artikel 5, på en fuldt ud 
gennemsigtig og ansvarlig måde uanset
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disses geografiske placering, og under 
hensyntagen til princippet om en generel 
harmonisk udvikling i alle egne af 
Unionen.

Or. en

Ændringsforslag 318
Antonio Tajani, Fulvio Martusciello

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Begrundelse

Behovet for en sådan investeringskomité står ikke klart, og der er ikke en potentiel risiko for, 
at denne struktur vil sinke hele processen med godkendelse af projekter, der er omfattet af 
EFSI. Det forekommer derfor passende at nedsætte antallet af eksperter, som indgår i 
investeringskomiteen.

Ændringsforslag 319
Claude Turmes
for Verts/ALE-Gruppen

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

uafhængige sagkyndige og den 
administrerende direktør. De uafhængige 
sagkyndige skal besidde omfattende 
relevant markedserfaring med 
projektfinansiering på de prioriterede 
områder, der er defineret i artikel 5, stk. 2,
og udpeges af Styringsrådet for en periode 
på tre år, som kan fornys.

Or. en

Ændringsforslag 320
Krišjānis Kariņš

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Investeringskomiteens afgørelser skal 
holdes fri for utidig indblanding.

Or. en

Ændringsforslag 321
Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Investeringskomiteen skal bestå af seks 
uafhængige sagkyndige og den 

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

administrerende direktør. De uafhængige 
sagkyndige skal besidde omfattende 
relevant markedserfaring med 
projektfinansiering og udpeges af 
Styringsrådet for en periode på tre år, som 
kan fornys. Tre af disse sagkyndige skal 
have en væsentlig erfaring fra en national 
udviklingsbank.

Or. fr

Ændringsforslag 322
Soledad Cabezón Ruiz, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, José Blanco López

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Investeringskomiteen skal bestå af mindst
seks uafhængige sagkyndige og den 
administrerende direktør. De uafhængige 
sagkyndige skal besidde omfattende 
relevant markedserfaring med 
projektfinansiering inden for 
investeringsprojektområder, jf. artikel 5, 
stk. 2, og være meget bevidst om disse 
områders udfordringer, hvad angår 
forskning og innovation.

Investeringskomiteen udpeges af 
Styringsrådet for en periode på tre år, som
kan fornys.

Or. en

Begrundelse

For at fremme overgangen til en intelligent, bæredygtig og kulstoffattig økonomi skal 
projekterne have en betydelig forsknings- og innovationskomponent. De sagkyndige skal være 
bevidste om udfordringerne på de pågældende områder og deres potentiale til yderligere 
vækst.



PE551.908v01-00 16/112 AM\1053527DA.doc

DA

Ændringsforslag 323
Michał Boni, Lambert van Nistelrooij, Danuta Maria Hübner, Jerzy Buzek, Markus 
Pieper, Seán Kelly

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Investeringskomiteen skal bestå af 12
uafhængige sagkyndige og den 
administrerende direktør. De uafhængige 
sagkyndige skal besidde omfattende 
relevant markedserfaring med 
projektfinansiering inden for de 
investeringsprojektområder, der nævnes i
artikel 5, stk. 2, og geografiske markeder i 
Unionen.

Investeringskomiteen udpeges af 
Styringsrådet for en periode på tre år, som 
kan fornys.

Or. en

Begrundelse

Der er behov for at tilpasse antal medlemmer i investeringskomiteen for at sikre organets 
korrekte funktion. En forøgelse af antallet af medlemmer til 12 ville absolut gøre komiteens 
arbejde mere effektivt. Desuden ville det muliggøre udnyttelsen af et endnu større intellektuelt 
potentiale blandt medlemmerne, idet forøgelsen af medlemstallet kan sikre dækning af et øget 
antal områder og en større sum af viden om forskellige markeder, sektorer og specifikke 
omstændigheder i en given medlemsstat.

Ændringsforslag 324
Edouard Martin

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Investeringskomiteen skal bestå af seks 
uafhængige sagkyndige og den 
administrerende direktør. De uafhængige 

Investeringskomiteen skal bestå af seks 
uafhængige sagkyndige og den 
administrerende direktør. De uafhængige 



AM\1053527DA.doc 17/112 PE551.908v01-00

DA

sagkyndige skal besidde omfattende 
relevant markedserfaring med 
projektfinansiering og udpeges af 
Styringsrådet for en periode på tre år, som 
kan fornys.

sagkyndige skal besidde omfattende 
relevant markedserfaring med 
projektfinansiering og inden for en eller 
flere af de i artikel 5, stk. 2, i denne 
forordning opstillede sektorer; de udpeges 
af Styringsrådet for en periode på tre år, 
som kan fornys.

Or. fr

Ændringsforslag 325
Kaja Kallas

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Investeringskomiteen skal bestå af seks 
uafhængige sagkyndige og den 
administrerende direktør. De uafhængige 
sagkyndige skal besidde omfattende 
relevant markedserfaring med
projektstrukturering og
projektfinansiering. Investeringskomiteens 
medlemmer skal være sagkyndige i 
forskellige sektorer med særligt fokus på 
forskning og udvikling, energi, IKT og 
transport. Den udpeges af Styringsrådet 
for en periode på tre år, som kan fornys.

Or. en

Ændringsforslag 326
Evžen Tošenovský, Marek Józef Gróbarczyk, Morten Messerschmidt

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Investeringskomiteen skal bestå af seks
uafhængige sagkyndige og den 
administrerende direktør. De uafhængige 

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

sagkyndige skal besidde omfattende 
relevant markedserfaring med 
projektfinansiering generelt og om muligt 
også specifikt på de politikområder, der 
nævnes i artikel 5, stk. 2, litra a). De
udpeges af Styringsrådet for en periode på
op til tre år, som kan fornys, og som ikke 
må overstige seks år i alt.

Or. en

Ændringsforslag 327
András Gyürk

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Investeringskomiteen skal bestå af 12
uafhængige sagkyndige og den 
administrerende direktør, som udvælges i 
en åben og gennemsigtig 
udvælgelsesprocedure. De uafhængige 
sagkyndige skal besidde omfattende 
relevant markedserfaring med 
projektfinansiering, omfattende viden om 
sektorerne og de geografiske markeder i 
Unionen og udpeges af Styringsrådet for 
en periode på tre år, som kan fornys.

Or. en

Ændringsforslag 328
Paloma López Bermejo, Marisa Matias, Neoklis Sylikiotis, Miloslav Ransdorf

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Investeringskomiteen skal bestå af seks
uafhængige sagkyndige og den 
administrerende direktør. De uafhængige

Investeringskomiteen skal bestå af seks 
sagkyndige og den administrerende 
direktør. De sagkyndige skal udvælges på 



AM\1053527DA.doc 19/112 PE551.908v01-00

DA

sagkyndige skal besidde omfattende
relevant markedserfaring med 
projektfinansiering og udpeges af 
Styringsrådet for en periode på tre år, som 
kan fornys.

grundlag af relevant viden og erfaring
med forvaltning af projektfinansiering og
emnerne beskæftigelsespolitik, 
industripolitik, energi og forskning og 
innovation. De udpeges af Styringsrådet 
for en periode på tre år, som kan fornys.

Or. en

Ændringsforslag 329
David Borrelli, Dario Tamburrano

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Investeringskomiteen skal bestå af seks 
uafhængige sagkyndige, der udvælges på 
grundlag af deres omfattende og relevant 
kendskab til og markedserfaring med 
projektfinansiering og de sektorspecifikke 
områder, der er omfattet af denne 
forordning, og en administrerende 
direktør. De uafhængige sagkyndige 
udpeges af Styringsrådet efter godkendelse 
fra Europa-Parlamentets kompetente 
udvalg for en periode på tre år.

Or. it

Ændringsforslag 330
João Ferreira

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Investeringskomiteen skal bestå af seks 
uafhængige sagkyndige og den 
administrerende direktør. De uafhængige 
sagkyndige skal besidde omfattende
relevant markedserfaring med 

Investeringskomiteen skal bestå af seks 
uafhængige sagkyndige på bl.a. 
områderne beskæftigelse og sociale 
anliggender og miljø, herunder 
repræsentanter fra det videnskabelige 
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projektfinansiering og udpeges af 
Styringsrådet for en periode på tre år, som 
kan fornys.

samfund, og den administrerende direktør.
De uafhængige sagkyndige skal besidde 
omfattende erfaring med 
projektfinansiering på bl.a. områderne 
beskæftigelse og sociale anliggender og 
miljø, herunder repræsentanter fra det 
videnskabelige samfund, og udpeges af 
Styringsrådet for en periode på tre år, som 
kan fornys.

Or. pt

Ændringsforslag 331
Patrizia Toia, Simona Bonafè, Renato Soru, Flavio Zanonato

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 332
Philippe De Backer, Angelika Mlinar, Cora van Nieuwenhuizen, Fredrick Federley, 
Pavel Telička

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 5 – afsnit 2 a, 2 b og 2 c (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

De sagkyndige i investeringskomiteen 
udnævnes efter en åben og gennemsigtig 
udvælgelsesprocedure. Styringsrådet skal 
i forbindelse med udnævnelsen af 
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sagkyndige til investeringskomiteen sørge 
for, at sammensætningen af 
investeringskomiteen er varieret, så det 
sikres, at den har et bredt kendskab til de 
sektorer, der er omhandlet i artikel 2a, og 
de geografiske markeder i Unionen.

Styringsrådet for EFSI skal føre tilsyn 
med opfyldelsen af EFSI's mål.

Når investeringskomiteens medlemmer 
deltager i komiteens aktiviteter, skal de 
udføre deres opgaver upartisk og i EFSI's 
interesse. Når de gennemfører de 
retningslinjer, som styringsrådet har 
vedtaget, og træffer afgørelser om 
anvendelse af EU-garantien, må de 
hverken søge eller modtage instrukser fra 
EIB, EU-institutionerne, medlemsstaterne 
eller noget andet offentligt eller privat 
organ. Der skal være indført passende 
organisatoriske ordninger for at sikre 
investeringskomiteens operationelle 
uafhængighed, uden at dette berører 
ydelsen af analytisk, logistisk og 
administrativ støtte fra EIB's ansatte til 
investeringskomiteen.

Or. en

Ændringsforslag 333
Claude Turmes
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 5 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5a. I EFSI-aftalen skal det bestemmes, at 
der skal skabes en civilsamfundsplatform 
til fremme af investeringer med samme 
struktur som investeringskomiteen. Den 
skal have ansvaret for at føre tilsyn med 
EFSI's finansieringstransaktioner, 
navnlig for så vidt angår overholdelsen af 
artikel 1 og 5, og udstede anbefalinger til 
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investeringskomiteen.

Or. en

Ændringsforslag 334
Christian Ehler

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

EU stiller en garanti til EIB til finansiering 
af investeringstransaktioner gennemført 
inden for Unionen i overensstemmelse med 
denne forordning ("EU-garanti"). EU-
garantien stilles som en anfordringsgaranti 
for de i artikel 6 omhandlede instrumenter.

EU stiller en garanti til EIB til finansiering 
af investeringstransaktioner gennemført 
inden for Unionen i overensstemmelse med 
denne forordning ("EU-garanti"). EU-
garantien skal være en ubetinget, 
uigenkaldelig anfordringsgaranti til 
fordel for EIB. EU-garantien stilles som 
en anfordringsgaranti for de i artikel 6 
omhandlede instrumenter.

Or. en

Ændringsforslag 335
Simona Bonafè, Renato Soru, Patrizia Toia, Flavio Zanonato

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

EU stiller en garanti til EIB til 
finansiering af investeringstransaktioner 
gennemført inden for Unionen i 
overensstemmelse med denne forordning
("EU-garanti"). EU-garantien stilles som 
en anfordringsgaranti for de i artikel 6 
omhandlede instrumenter.

EU stiller en uigenkaldelig og ubetinget
garanti til finansierings- eller
investeringstransaktioner gennemført inden 
for Unionen eller foranstaltninger mellem 
en medlemsstat og et land, der er omfattet 
af den europæiske naboskabspolitik, 
herunder det strategiske partnerskab, 
udvidelsespolitikken og Det Europæiske 
Økonomiske Samarbejdsområde eller Den 
Europæiske Frihandelssammenslutning, 
eller mellem en medlemsstat og et 
oversøisk land eller territorium, jf. bilag 
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II til traktaten om Den Europæiske 
Unions funktionsmåde, i 
overensstemmelse med denne forordning
("EU-garanti"). EU-garantien stilles som 
en anfordringsgaranti for de i artikel 6 
omhandlede instrumenter.

Or. en

Ændringsforslag 336
Christian Ehler

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. EU-garantien kan gives til EIB's 
finansierings- og 
investeringstransaktioner, som EIB eller 
EIF og støttemodtageren eller den 
finansielle formidler har indgået aftale 
om inden …

_________

* EUT: Indsæt venligst datoen: tre år fra 
datoen for denne forordnings 
ikrafttræden.

Or. en

Begrundelse

I overensstemmelse med tidligere ændringsforslag til EFSI's begrænsede periode for 
indgåelse af aftaler.

Ændringsforslag 337
Claude Turmes
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 2 – indledning
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

EU-garantien stilles som garanti for EIB-
finansierings- og investeringstransaktioner
godkendt af den i artikel 3, stk. 5, 
omhandlede investeringskomité eller for 
finansiering til EIF med henblik på EIB-
finansierings- og investeringstransaktioner 
i henhold til artikel 7, stk. 2. De 
pågældende transaktioner skal stemme 
overens med Unionens politikker og støtte 
et eller flere af følgende generelle mål:

EU-garantien stilles som garanti for EIB-
finansierings- og investeringstransaktioner 
godkendt af den i artikel 3, stk. 5, 
omhandlede investeringskomité eller for 
finansiering til EIF med henblik på EIB-
finansierings- og investeringstransaktioner 
i henhold til artikel 7, stk. 2. De 
pågældende transaktioner skal:

a) stemme overens med traktaten om Den 
Europæiske Unions funktionsmåde og 
EU 2020-målene

b) være økonomisk og teknisk levedygtige

c) sikre additionalitet og

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

Or. en

Ændringsforslag 338
Marek Józef Gróbarczyk, Evžen Tošenovský

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 2 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

EU-garantien stilles som garanti for EIB-
finansierings- og investeringstransaktioner 
godkendt af den i artikel 3, stk. 5, 
omhandlede investeringskomité eller for 
finansiering til EIF med henblik på EIB-
finansierings- og investeringstransaktioner 
i henhold til artikel 7, stk. 2. De 
pågældende transaktioner skal stemme 
overens med Unionens politikker og støtte 
et eller flere af følgende generelle mål:

EU-garantien stilles som garanti for EIB-
finansierings- og investeringstransaktioner 
godkendt af den i artikel 3, stk. 5, 
omhandlede investeringskomité eller for 
finansiering til EIF med henblik på EIB-
finansierings- og investeringstransaktioner 
i henhold til artikel 7, stk. 2. De 
pågældende transaktioner skal stemme 
overens med Unionens politikker, 
herunder samhørighedspolitikken, og 
støtte et eller flere af følgende generelle 
mål:
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Or. en

Ændringsforslag 339
Renato Soru

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 2 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

EU-garantien stilles som garanti for EIB-
finansierings- og investeringstransaktioner 
godkendt af den i artikel 3, stk. 5, 
omhandlede investeringskomité eller for 
finansiering til EIF med henblik på EIB-
finansierings- og investeringstransaktioner 
i henhold til artikel 7, stk. 2. De 
pågældende transaktioner skal stemme 
overens med Unionens politikker og støtte 
et eller flere af følgende generelle mål:

EU-garantien stilles som garanti for EIB-
finansierings- og investeringstransaktioner, 
der har fokus på at fremme overgangen til 
en intelligent, bæredygtig og kulstoffattig 
økonomi og til en digital økonomi på 
grundlag af intelligent brug af nye 
tilgængelige teknologier og er godkendt af 
den i artikel 3, stk. 5, omhandlede 
investeringskomité eller for finansiering til 
EIF med henblik på EIB-finansierings- og 
investeringstransaktioner i henhold til 
artikel 7, stk. 2. De pågældende 
transaktioner skal stemme overens med 
Unionens politikker og støtte et eller flere 
af følgende generelle mål:

Or. en

Ændringsforslag 340
Kaja Kallas

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 2 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

EU-garantien stilles som garanti for EIB-
finansierings- og investeringstransaktioner 
godkendt af den i artikel 3, stk. 5, 
omhandlede investeringskomité eller for 
finansiering til EIF med henblik på EIB-
finansierings- og investeringstransaktioner 
i henhold til artikel 7, stk. 2. De 
pågældende transaktioner skal stemme 

EU-garantien stilles som garanti for EIB-
finansierings- og investeringstransaktioner 
godkendt af den i artikel 3, stk. 5, 
omhandlede investeringskomité eller for 
finansiering til EIF med henblik på EIB-
finansierings- og investeringstransaktioner 
i henhold til artikel 7, stk. 2. EFSI skal 
målrette sin finansiering mod projekter 
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overens med Unionens politikker og støtte 
et eller flere af følgende generelle mål:

med en højere risikoprofil end de
eksisterende EIB- og Unionsinstrumenter 
eller -programmer for således at sikre 
additionalitet i forhold til allerede 
eksisterende instrumenter. De pågældende 
transaktioner skal stemme overens med 
Unionens politikker og støtte et eller flere 
af følgende generelle mål:

Or. en

Ændringsforslag 341
Evžen Tošenovský, Marek Józef Gróbarczyk, Morten Messerschmidt

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 2 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

EU-garantien stilles som garanti for EIB-
finansierings- og investeringstransaktioner 
godkendt af den i artikel 3, stk. 5, 
omhandlede investeringskomité eller for 
finansiering til EIF med henblik på EIB-
finansierings- og investeringstransaktioner 
i henhold til artikel 7, stk. 2. De 
pågældende transaktioner skal stemme 
overens med Unionens politikker og støtte 
et eller flere af følgende generelle mål:

EU-garantien stilles som garanti for EIB-
finansierings- og investeringstransaktioner 
godkendt af den i artikel 3, stk. 5, 
omhandlede investeringskomité eller for 
finansiering til EIF med henblik på EIB-
finansierings- og investeringstransaktioner 
i henhold til artikel 7, stk. 2.

Or. en

Ændringsforslag 342
David Borrelli, Dario Tamburrano

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 2 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

EU-garantien stilles som garanti for EIB-
finansierings- og investeringstransaktioner 
godkendt af den i artikel 3, stk. 5, 
omhandlede investeringskomité eller for 

EU-garantien stilles som garanti for EIB-
finansierings- og investeringstransaktioner, 
som har til formål at øge Unionens 
robusthed og fremskynde overgangen til 
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finansiering til EIF med henblik på EIB-
finansierings- og investeringstransaktioner 
i henhold til artikel 7, stk. 2. De 
pågældende transaktioner skal stemme 
overens med Unionens politikker og støtte 
et eller flere af følgende generelle mål:

en kulstoffattig, cirkulær og delt økonomi, 
og som er godkendt af den i artikel 3, stk. 
5, omhandlede investeringskomité eller for 
finansiering til EIF med henblik på EIB-
finansierings- og investeringstransaktioner 
i henhold til artikel 7, stk. 2. De 
pågældende transaktioner skal stemme 
overens med Unionens politikker og støtte 
et eller flere af følgende generelle mål:

Or. it

Ændringsforslag 343
Christian Ehler

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 2 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

EU-garantien stilles som garanti for EIB-
finansierings- og investeringstransaktioner 
godkendt af den i artikel 3, stk. 5, 
omhandlede investeringskomité eller for 
finansiering til EIF med henblik på EIB-
finansierings- og investeringstransaktioner 
i henhold til artikel 7, stk. 2. De 
pågældende transaktioner skal stemme 
overens med Unionens politikker og støtte 
et eller flere af følgende generelle mål:

EU-garantien stilles som garanti for EIB-
finansierings- og investeringstransaktioner 
godkendt af den i artikel 3, stk. 5, 
omhandlede investeringskomité eller for 
finansiering til EIF med henblik på EIB-
finansierings- og investeringstransaktioner 
i henhold til artikel 7, stk. 2.

Or. en

Begrundelse

Forslagene er blevet flyttet til artikel 2 a.

Ændringsforslag 344
Edouard Martin, Isabelle Thomas, Sylvie Guillaume

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 2 – indledning



PE551.908v01-00 28/112 AM\1053527DA.doc

DA

Kommissionens forslag Ændringsforslag

EU-garantien stilles som garanti for EIB-
finansierings- og investeringstransaktioner 
godkendt af den i artikel 3, stk. 5, 
omhandlede investeringskomité eller for 
finansiering til EIF med henblik på EIB-
finansierings- og investeringstransaktioner 
i henhold til artikel 7, stk. 2. De 
pågældende transaktioner skal stemme 
overens med Unionens politikker og støtte 
et eller flere af følgende generelle mål:

EU-garantien stilles som garanti for EIB-
finansierings- og investeringstransaktioner 
godkendt af den i artikel 3, stk. 5, 
omhandlede investeringskomité eller for 
finansiering til EIF med henblik på EIB-
finansierings- og investeringstransaktioner 
i henhold til artikel 7, stk. 2. De 
pågældende transaktioner skal stemme 
overens med Unionens politikker og støtte 
et eller flere af følgende generelle mål og 
prioriteres i forhold til deres positive 
virkninger (ikke blot investeringsafkast 
for selve projektansøgeren, men også 
skabelse af job og mere generelt gevinster 
for den sociale og geografiske struktur, 
denne fungerer i):

Or. fr

Ændringsforslag 345
Evžen Tošenovský, Marek Józef Gróbarczyk, Morten Messerschmidt

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 2 – afsnit 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) udvikling af infrastruktur, bl. a. i 
transportsektoren, i særdeleshed i 
industricentre, energi, især 
sammenkoblede energiforbindelser, og 
digital infrastruktur 

udgår

Or. en

Ændringsforslag 346
Christian Ehler

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 2 – afsnit 1 – litra a
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) udvikling af infrastruktur, bl. a. i 
transportsektoren, i særdeleshed i 
industricentre, energi, især 
sammenkoblede energiforbindelser, og 
digital infrastruktur 

udgår

Or. en

Begrundelse

Forslagene er blevet flyttet til artikel 2 a.

Ændringsforslag 347
Csaba Molnár

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 2 – afsnit 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) udvikling af infrastruktur, bl. a. i 
transportsektoren, i særdeleshed i 
industricentre, energi, især sammenkoblede 
energiforbindelser, og digital infrastruktur

a) udvikling af infrastruktur, bl.a. i 
transportsektoren, i særdeleshed i 
industricentre, energi, især sammenkoblede 
energiforbindelser med henblik på at opnå 
et fuldt integreret indre marked for 
energi, og digital infrastruktur

Or. en

Ændringsforslag 348
Ivan Jakovčić

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 2 – afsnit 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) udvikling af infrastruktur, bl. a. i 
transportsektoren, i særdeleshed i
industricentre, energi, især 
sammenkoblede energiforbindelser, og 

a) udvikling af infrastruktur, bl.a. i 
transportsektoren, i særdeleshed i industri-
og turistcentre, energi, især 
sammenkoblede energiforbindelser, og 
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digital infrastruktur digital infrastruktur

Or. hr

Ændringsforslag 349
José Blanco López, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Soledad Cabezón Ruiz

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 2 – afsnit 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) udvikling af infrastruktur, bl. a. i 
transportsektoren, i særdeleshed i 
industricentre, energi, især sammenkoblede 
energiforbindelser, og digital infrastruktur

a) udvikling af infrastruktur, bl.a. i 
transportsektoren, i særdeleshed i 
industricentre, energi, især sammenkoblede 
energiforbindelser, og digital infrastruktur, 
især udbredelse af bredbåndsnet

Or. es

Ændringsforslag 350
Claude Turmes
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 2 – afsnit 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) udvikling af infrastruktur, bl. a. i 
transportsektoren, i særdeleshed i 
industricentre, energi, især 
sammenkoblede energiforbindelser, og 
digital infrastruktur 

a) udvikling af infrastruktur på de 
transportområder, der er i synergi med 
dem, der er bestemt i forordning (EU) nr. 
1316/2013

Or. en

Ændringsforslag 351
Martina Werner, Bernd Lange

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 2 – afsnit 1 – litra a
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) udvikling af infrastruktur, bl. a. i 
transportsektoren, i særdeleshed i 
industricentre, energi, især 
sammenkoblede energiforbindelser, og 
digital infrastruktur 

a) udvikling af infrastruktur i 
transportsektoren, i særdeleshed i 
industricentre

Or. de

Ændringsforslag 352
Seán Kelly, Bendt Bendtsen

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 2 – afsnit 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) udvikling af infrastruktur, bl. a. i 
transportsektoren, i særdeleshed i 
industricentre, energi, især
sammenkoblede energiforbindelser, og 
digital infrastruktur

a) udvikling af infrastruktur, bl.a. i 
transportsektoren, i særdeleshed i 
industricentre, energi, især el- og 
gasforbindelser, fjernvarmesystemer og
energieffektivitetsprojekter, og digital 
infrastruktur

Or. en

Begrundelse

The Commission's Communication COM(2015)80 outlined that the right infrastructure is a 
precondition for completing the internal energy market. For this reason, emphasis should be 
put on increasing electricity and gas interconnections to achieve the electricity 
interconnection target of 10% and improving the security of gas supply to each MS. However, 
the internal energy market cannot be completed if only based on electricity and gas and so a 
true internal energy market should cover heating as well. District heating systems can supply 
heat to consumers that would otherwise be wasted and can provide an infrastructure to help 
increase the share of renewables in our energy mix. Communication COM(2015)80 also 
highlights the importance of energy efficiency and the need to treat it as an energy source in 
its own right, representing the value of the energy saved.

Ændringsforslag 353
András Gyürk
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Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 2 – afsnit 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) udvikling af infrastruktur, bl. a. i 
transportsektoren, i særdeleshed i 
industricentre, energi, især 
sammenkoblede energiforbindelser, og 
digital infrastruktur 

a) udvikling af infrastruktur

Or. en

Ændringsforslag 354
Christian Ehler, Neena Gill, Pervenche Berès, Martina Dlabajová, Helga Trüpel

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 2 – afsnit 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) udvikling af infrastruktur, bl. a. i 
transportsektoren, i særdeleshed i 
industricentre, energi, især sammenkoblede 
energiforbindelser, og digital infrastruktur

a) udvikling af infrastruktur, bl.a. i 
transportsektoren, i særdeleshed i 
industricentre, energi, især sammenkoblede 
energiforbindelser, og digital infrastruktur, 
i særdeleshed bredbånd og digital 
infrastruktur til kulturelle og kreative 
brancher

Or. en

Ændringsforslag 355
Krišjānis Kariņš, Christian Ehler

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 2 – afsnit 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) udvikling af infrastruktur, bl. a. i 
transportsektoren, i særdeleshed i 
industricentre, energi, især sammenkoblede 
energiforbindelser, og digital infrastruktur

a) udvikling af infrastruktur, bl.a. i 
transportsektoren, i særdeleshed i 
industricentre, energi, især sammenkoblede 
energiforbindelser og andre projekter i 



AM\1053527DA.doc 33/112 PE551.908v01-00

DA

tråd med prioriteterne for den europæiske 
energiunion, og digital infrastruktur

Or. en

Ændringsforslag 356
Kaja Kallas

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 2 – afsnit 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) udvikling af infrastruktur, bl. a. i 
transportsektoren, i særdeleshed i 
industricentre, energi, især sammenkoblede 
energiforbindelser, og digital infrastruktur 

a) udvikling af infrastruktur, bl.a. i 
transportsektoren, i særdeleshed i 
industricentre, energi, især sammenkoblede 
energiforbindelser, og synkronisering af 
energinet 

Or. en

Begrundelse

Synkronisering af elsystemer i medlemsstater, der er "energiøer" i forhold til resten af EU, 
skal prioriteres for at fremme en velfungerende energiunion.

Ændringsforslag 357
David Borrelli, Dario Tamburrano

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 2 – afsnit 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) udvikling af infrastruktur, bl. a. i 
transportsektoren, i særdeleshed i
industricentre, energi, især 
sammenkoblede energiforbindelser, og 
digital infrastruktur 

a) udvikling af transportsektoren med 
fremme af intermodalitet, effektivitet og 
bæredygtighed med særlig fokus på
industricentre

Or. it
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Ændringsforslag 358
Jerzy Buzek, Christian Ehler

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 2 – afsnit 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) udvikling af infrastruktur, bl. a. i
transportsektoren, i særdeleshed i 
industricentre, energi, især 
sammenkoblede energiforbindelser, og 
digital infrastruktur 

a) udvikling af transportinfrastruktur, i
særdeleshed i industricentre

Or. en

Ændringsforslag 359
Anne Sander

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 2 – afsnit 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) udvikling af infrastruktur, bl. a. i 
transportsektoren, i særdeleshed i 
industricentre, energi, især 
sammenkoblede energiforbindelser, og 
digital infrastruktur 

a) udvikling af transportinfrastruktur, 
bl.a. i transportsektoren, i særdeleshed i 
industricentre

Or. fr

Ændringsforslag 360
Fredrick Federley, Philippe De Backer

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 2 – afsnit 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) udvikling af infrastruktur, bl. a. i 
transportsektoren, i særdeleshed i 
industricentre, energi, især sammenkoblede
energiforbindelser, og digital infrastruktur

a) udvikling af infrastruktur, bl.a. i 
transportsektoren, i særdeleshed i 
industricentre, energi, især sammenkoblede 
energiforbindelser, og digital infrastruktur
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og telekommunikationsinfrastruktur

Or. en

Ændringsforslag 361
Martina Werner, Bernd Lange

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

aa) udvikling af digital infrastruktur -
navnlig i landdistrikterne - informations-
og kommunikationsteknologi og 
innovation, især hvad angår 
digitaliseringen af den industrielle 
værdiskabelseskæde

Or. de

Begrundelse

En bæredygtig reindustrialisering af EU i overensstemmelse med Kommissionens målsætning 
om at øge industriens bidrag til BNP til 20 % i 2020 kan kun opnås, hvis europæiske 
virksomheder er førende på det teknologiske område. Digitaliseringen af 
værdiskabelseskæden - den "fjerde industrielle revolution" - stiller os over for store 
udfordringer i denne forbindelse. Den Europæiske Fond for Strategiske Investeringer (EFSI) 
bør især støtte SMV'er i denne forandringsproces.

Ændringsforslag 362
Jeppe Kofod, Theresa Griffin, Martina Werner, Jude Kirton-Darling

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

aa) udvikling af bæredygtig 
energiinfrastruktur, især inden for 
elforbindelser og intelligente net på 
distributionsniveauet og inden for 
energilagring
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Or. en

Ændringsforslag 363
Kaja Kallas

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

aa) udvikling af 
telekommunikationsinfrastruktur, i 
særdeleshed bredbåndsnet og 
digitaltjenesteinfrastruktur

Or. en

Begrundelse

Der findes ingen definition på digital infrastruktur i EU's programmer, hvorfor det er klarere 
i denne forordning at bruge den definition, der er fastlagt i Connecting Europe-facilitetens 
telekommunikationsretningslinjer.

Ændringsforslag 364
Renato Soru, Patrizia Toia, Simona Bonafè, Flavio Zanonato

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

aa) udvikling af centre for viden og 
uddannelse med en stærk koncentration 
af både digitale kompetencer og 
iværksætterevner til at starte en god cirkel 
med udvikling af stærke innovative 
virksomheder i nye højteknologiske 
sektorer

Or. en
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Ændringsforslag 365
Jerzy Buzek, Christian Ehler, Krišjānis Kariņš

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

aa) udvikling og modernisering af 
energisektoren og skærpelse af dens 
konkurrenceevne og 
energiforsyningssikkerheden, herunder 
fuld udnyttelse af indenlandske 
energikilder; udvikling i tråd med 
Unionens klimamål af 
lavemissionsteknologier, herunder rene 
kulteknologier

Or. en

Ændringsforslag 366
Isabelle Thomas

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

aa) jobskabelse

Or. fr

Ændringsforslag 367
Martina Werner, Bernd Lange

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ab) udvikling af bæredygtig 
energiinfrastruktur, især inden for 
interkonnektorer, intelligente net til 
distribution af energi og energilagring
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Or. de

Ændringsforslag 368
Evžen Tošenovský, Marek Józef Gróbarczyk, Morten Messerschmidt

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 2 – afsnit 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) investeringer i uddannelse, sundhed, 
forskning og udvikling, informations- og 
kommunikationsteknologi samt 
innovation

udgår

Or. en

Ændringsforslag 369
Christian Ehler

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 2 – afsnit 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) investeringer i uddannelse, sundhed, 
forskning og udvikling, informations- og 
kommunikationsteknologi samt 
innovation

udgår

Or. en

Begrundelse

Forslagene er blevet flyttet til artikel 2 a.

Ændringsforslag 370
Claude Turmes
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 2 – afsnit 1 – litra b
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) investeringer i uddannelse, sundhed, 
forskning og udvikling, informations- og 
kommunikationsteknologi samt 
innovation

b) investeringer i uddannelse, kreativitet og 
kultur og levering af offentlige 
sundhedsydelser

Or. en

Ændringsforslag 371
Martina Werner, Bernd Lange

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 2 – afsnit 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) investeringer i uddannelse, sundhed, 
forskning og udvikling, informations- og 
kommunikationsteknologi samt 
innovation

b) investeringer i uddannelse, sundhed, 
forskning og udvikling

Or. de

Ændringsforslag 372
András Gyürk

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 2 – afsnit 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) investeringer i uddannelse, sundhed,
forskning og udvikling, informations- og 
kommunikationsteknologi samt innovation

b) forskning og udvikling samt innovation

Or. en

Ændringsforslag 373
Christian Ehler, Neena Gill, Pervenche Berès, Martina Dlabajová, Helga Trüpel
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Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 2 – afsnit 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) investeringer i uddannelse, sundhed, 
forskning og udvikling, informations- og 
kommunikationsteknologi samt innovation

b) investeringer i uddannelse, sundhed, 
forskning og udvikling, informations- og 
kommunikationsteknologi samt innovation, 
kreativitet og kultur

Or. en

Ændringsforslag 374
Miapetra Kumpula-Natri

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 2 – afsnit 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) investeringer i uddannelse, sundhed, 
forskning og udvikling, informations- og 
kommunikationsteknologi samt innovation

b) investeringer i uddannelse, sundhed, 
forskning og udvikling, digitalisering, 
innovative pilotprojekter samt innovation

Or. en

Ændringsforslag 375
David Borrelli, Dario Tamburrano

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 2 – afsnit 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) investeringer i uddannelse, sundhed, 
forskning og udvikling, informations- og 
kommunikationsteknologi samt innovation

b) investeringer i uddannelse,
jobkvalificering, sundhed, forskning og 
udvikling af bæredygtige teknologier,
varer og tjenester, informations- og 
kommunikationsteknologi samt innovation
for at nå de europæiske mål i forbindelse 
med energi og miljø for 2020, 2030 og 
2050 med henblik på at fremskynde 
overgangen til en kulstoffattig, cirkulær 
og delt økonomi



AM\1053527DA.doc 41/112 PE551.908v01-00

DA

Or. it

Ændringsforslag 376
Philippe De Backer, Kaja Kallas, Angelika Mlinar, Cora van Nieuwenhuizen, Fredrick 
Federley, Pavel Telička

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 2 – afsnit 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) investeringer i uddannelse, sundhed, 
forskning og udvikling, informations- og 
kommunikationsteknologi samt innovation

b) investeringer i uddannelse, sundhed, 
forskning og udvikling, informations- og 
kommunikationsteknologi samt innovation, 
kreativitet og kultur

Or. en

Ændringsforslag 377
Patrizia Toia

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 2 – afsnit 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) investeringer i uddannelse, sundhed, 
forskning og udvikling, informations- og 
kommunikationsteknologi samt innovation

b) investeringer i uddannelse, digitale 
færdigheder, uddannelser og 
kompetencer, kultur, sundhed, forskning 
og udvikling, informations- og 
kommunikationsteknologi samt innovation

Or. en

Ændringsforslag 378
Claude Turmes
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 2 – afsnit 1 – litra b a (nyt)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

ba) investering i forskning, udvikling og 
innovation i overensstemmelse med
specifikke målsætninger i forordning 
(EU) nr. 1291/2013

Or. en

Ændringsforslag 379
Michał Boni, Lambert van Nistelrooij, Danuta Maria Hübner, Carlos Zorrinho, Pilar 
del Castillo Vera, Jerzy Buzek, Markus Pieper, Krišjānis Kariņš

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ba) forbedring og fremme af intelligent 
brug af IKT og integration af SMV'er i de 
digitale værdikæder

Or. en

Ændringsforslag 380
Evžen Tošenovský, Marek Józef Gróbarczyk, Morten Messerschmidt

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 2 – afsnit 1 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) fremme af vedvarende energi og 
energi- og ressourceeffektivitet

udgår

Or. en

Ændringsforslag 381
Christian Ehler
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Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 2 – afsnit 1 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) fremme af vedvarende energi og 
energi- og ressourceeffektivitet

udgår

Or. en

Begrundelse

Forslagene er blevet flyttet til artikel 2 a.

Ændringsforslag 382
Csaba Molnár

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 2 – afsnit 1 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) fremme af vedvarende energi og energi-
og ressourceeffektivitet

c) fremme af vedvarende energi og energi-
og ressourceeffektivitet i 
overensstemmelse med Det Europæiske 
Råds konklusioner vedrørende 
politikrammen for klima- og 
energipolitikken af 23. og 24. oktober 
2014

Or. en

Ændringsforslag 383
Marek Józef Gróbarczyk

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 2 – afsnit 1 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) fremme af vedvarende energi og energi-
og ressourceeffektivitet

c) fremme af vedvarende energi, 
indenlandske energikilder og energi- og 
ressourceeffektivitet
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Or. en

Ændringsforslag 384
José Blanco López, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Soledad Cabezón Ruiz

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 2 – afsnit 1 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) fremme af vedvarende energi og energi-
og ressourceeffektivitet

c) fremme af vedvarende energi og energi-
og ressourceeffektivitet med særlig fokus 
på projekter til forbedring af 
energieffektiviteten i socialt boligbyggeri

Or. es

Ændringsforslag 385
Claude Turmes
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 2 – afsnit 1 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) fremme af vedvarende energi og energi-
og ressourceeffektivitet

c) fremme af vedvarende energi og energi-
og ressourceeffektivitet

– elforbindelser i overensstemmelse med 
de projekter af fælles interesse, som er 
identificeret i forordning (EU) nr. 
1316/2013, herunder sammenkobling med 
offshorevindenerginettet

– investering i energieffektivitet med 
henblik på gennemførelse af 
energieffektivitetsmålene i henhold til 
direktiv 2012/27/EF og 2010/31/EU

– udvidelse af vedvarende energi, 
herunder projekter, der er resultatet af 
gennemførelsen af 
samarbejdsmekanismerne vedrørende 
vedvarende energikilder, som er oprettet i 
henhold til direktiv 2009/28/EF, navnlig 
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inden for offshorevindenergi

Or. en

Ændringsforslag 386
Martina Werner, Theresa Griffin, Jeppe Kofod, Jude Kirton-Darling, Clare Moody

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 2 – afsnit 1 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) fremme af vedvarende energi og energi-
og ressourceeffektivitet

c) fremme af vedvarende energi og energi-
og ressourceeffektivitet med særligt fokus 
på at mindske energiefterspørgslen 
gennem styring af efterspørgsel og 
bygningsrenoveringer

Or. en

Ændringsforslag 387
Sorin Moisă

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 2 – afsnit 1 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) fremme af vedvarende energi og energi-
og ressourceeffektivitet

c) investeringer i energi, fremme af 
vedvarende energi, energi- og 
ressourceeffektivitet, med særligt fokus på 
at mindske energiefterspørgslen gennem 
styring af efterspørgsel og 
bygningsrenoveringer

Or. ro

Ændringsforslag 388
András Gyürk

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 2 – afsnit 1 – litra c
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) fremme af vedvarende energi og 
energi- og ressourceeffektivitet

c) investeringer i uddannelse, sundhed, 
informations- og 
kommunikationsteknologi

Or. en

Ændringsforslag 389
Pilar del Castillo Vera

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 2 – afsnit 1 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) fremme af vedvarende energi og energi-
og ressourceeffektivitet

c) fremme af vedvarende energi og energi-
og ressourceeffektivitet, herunder 
afhjælpning af energitab under transport 
gennem nettene og udvikling af 
energirelaterede internetteknologier og 
ikt-applikationer med lavt kulstofforbrug

Or. en

Ændringsforslag 390
Paloma López Bermejo, Marisa Matias, Neoklis Sylikiotis, Miloslav Ransdorf

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 2 – afsnit 1 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) fremme af vedvarende energi og energi-
og ressourceeffektivitet

c) fremme af vedvarende energi og energi-
og ressourceeffektivitet og -besparelser

Or. en

Ændringsforslag 391
Krišjānis Kariņš, Jerzy Buzek, Christian Ehler
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Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 2 – afsnit 1 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) fremme af vedvarende energi og energi-
og ressourceeffektivitet

c) fremme af vedvarende energi og energi-
og ressourceeffektivitet i 
overensstemmelse med Unionens mål

Or. en

Ændringsforslag 392
Miapetra Kumpula-Natri

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 2 – afsnit 1 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) fremme af vedvarende energi og energi-
og ressourceeffektivitet

c) fremme af vedvarende energi, rene 
teknologier og energi- og 
ressourceeffektivitet

Or. en

Ændringsforslag 393
Ian Duncan

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 2 – afsnit 1 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) fremme af vedvarende energi og energi-
og ressourceeffektivitet

c) fremme af vedvarende energi, f.eks. 
offshorevind- og bølgeenergi, og energi-
og ressourceeffektivitet

Or. en

Ændringsforslag 394
Jude Kirton-Darling, Clare Moody, Theresa Griffin
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Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 2 – afsnit 1 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) fremme af vedvarende energi og energi-
og ressourceeffektivitet

c) udvikling af elforbindelser, herunder 
sammenkoblinger af net og 
offshorevindmølleparker, fremme af
teknologier vedrørende vedvarende energi, 
herunder projekter, der er resultatet af 
gennemførelsen af 
samarbejdsmekanismerne ifølge direktivet 
om vedvarende energikilder, navnlig med 
hensyn til offshorevindenergiproduktion

Or. en

Ændringsforslag 395
Bendt Bendtsen, Seán Kelly

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 2 – afsnit 1 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) fremme af vedvarende energi og energi-
og ressourceeffektivitet

c) fremme af vedvarende energi og energi-
og ressourceeffektivitet, navnlig gennem 
initiativer til nedbringelse af 
energiefterspørgslen og 
bygningsrenoveringer

Or. en

Ændringsforslag 396
David Borrelli, Dario Tamburrano

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 2 – afsnit 1 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) fremme af vedvarende energi og energi-
og ressourceeffektivitet

c) fremme af vedvarende energi og energi-
og ressourceeffektivitet med særlig fokus 
på foranstaltninger med henblik på 
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isolering i industrien og i bygninger

Or. it

Ændringsforslag 397
Pavel Telička, Philippe De Backer

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 2 – afsnit 1 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) fremme af vedvarende energi og energi-
og ressourceeffektivitet

c) fremme af vedvarende og ukonventionel
energi og energi- og ressourceeffektivitet

Or. en

Ændringsforslag 398
Simona Bonafè, Renato Soru, Patrizia Toia, Flavio Zanonato

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 2 – afsnit 1 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) fremme af vedvarende energi og energi-
og ressourceeffektivitet

c) fremme af vedvarende energi og energi-
og ressourceeffektivitet, med særligt fokus 
på projekter med investering i fremme af 
en cirkulær økonomi

Or. en

Ændringsforslag 399
Patrizia Toia

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 2 – afsnit 1 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) fremme af vedvarende energi og energi-
og ressourceeffektivitet

c) fremme af vedvarende energi og energi-
og ressourceeffektivitet og af innovative, 
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kvalitative og bæredygtige offentlige 
indkøb

Or. en

Ændringsforslag 400
Fredrick Federley, Philippe De Backer

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 2 – afsnit 1 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) fremme af vedvarende energi og energi-
og ressourceeffektivitet

c) fremme af vedvarende energi og energi-
og ressourceeffektivitet under 
hensyntagen til det regionale potentiale 
for intelligente investeringer

Or. en

Ændringsforslag 401
Isabelle Thomas, Sylvie Guillaume

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ca) udviklingen af den blå vækst som 
defineret i Kommissionens meddelelse 
COM(2012)04941a og nærmere bestemt 
inden for grundforskning, FU, 
dataindsamling, uddannelse, 
virksomhedsoprettelse, miljøbeskyttelse og 
markedsføring af innovative produkter og 
processer

__________________
1a Meddelelse fra Kommissionen til 
Europa-Parlamentet, Rådet, Det 
Europæiske Økonomiske og Sociale 
Udvalg og Regionsudvalget "Blå vækst 
mulighederne for bæredygtig vækst i den 
maritime økonomi", COM(2012)0494. 
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Or. fr

Ændringsforslag 402
Evžen Tošenovský, Marek Józef Gróbarczyk, Morten Messerschmidt

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 2 – afsnit 1 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) infrastrukturprojekter på miljøområdet, 
vedrørende naturressourcer eller 
byudvikling eller på det sociale område

udgår

Or. en

Ændringsforslag 403
Christian Ehler

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 2 – afsnit 1 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) infrastrukturprojekter på miljøområdet, 
vedrørende naturressourcer eller 
byudvikling eller på det sociale område

udgår

Or. en

Begrundelse

Forslagene er blevet flyttet til artikel 2 a.

Ændringsforslag 404
Claude Turmes
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 2 – afsnit 1 – litra d
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) infrastrukturprojekter på miljøområdet, 
vedrørende naturressourcer eller
byudvikling eller på det sociale område

d) projekter inden for miljøbeskyttelse, 
miljøforvaltningsinfrastruktur, beskyttelse 
af naturressourcer og styrkelse af 
økosystemtjenester, bæredygtig
byudvikling og den sociale sektor

Or. en

Ændringsforslag 405
András Gyürk

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 2 – afsnit 1 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) infrastrukturprojekter på miljøområdet, 
vedrørende naturressourcer eller 
byudvikling eller på det sociale område

d) udvikling af energisektoren med særligt 
fokus på energieffektivitet

Or. en

Ændringsforslag 406
David Borrelli, Dario Tamburrano

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 2 – afsnit 1 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) infrastrukturprojekter på miljøområdet, 
vedrørende naturressourcer eller 
byudvikling eller på det sociale område

d) innovative projekter på miljøområdet, 
vedrørende naturressourcer eller 
byudvikling eller på det sociale område

Or. it

Ændringsforslag 407
Patrizia Toia
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Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 2 – afsnit 1 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) infrastrukturprojekter på miljøområdet,
vedrørende naturressourcer eller
byudvikling eller på det sociale område

d) infrastruktur- og innovationsprojekter i 
det digitale indre marked, digitale 
offentlige forvaltninger og offentlige 
indkøb, miljøområdet, naturressourcer,
byudvikling og det sociale område

Or. en

Ændringsforslag 408
Anne Sander

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 2 – afsnit 1 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) infrastrukturprojekter på miljøområdet, 
vedrørende naturressourcer eller 
byudvikling eller på det sociale område

d) infrastrukturprojekter på miljøområdet, 
vedrørende naturressourcer eller 
byudvikling eller udvikling af 
grænseområder og på det sociale område

Or. fr

Ændringsforslag 409
Isabelle Thomas, Edouard Martin, Sylvie Guillaume

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 2 – afsnit 1 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) infrastrukturprojekter på miljøområdet, 
vedrørende naturressourcer eller 
byudvikling eller på det sociale område

d) infrastrukturprojekter på miljøområdet, 
vedrørende naturressourcer eller 
byudvikling

Or. fr
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Ændringsforslag 410
Claude Turmes
for Verts/ALE-Gruppen

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

da) udvikling af industrielle 
produktionsteknologier eller 
teknologiforsyningskæder på tværs af 
Europa for at sikre Europas teknologiske 
førerposition i sektorer som f.eks. 
solcelleanlæg

Or. en

Ændringsforslag 411
Claude Turmes
for Verts/ALE-Gruppen

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

da) investeringer i 
ressourceeffektivitetsprojekter i den 
offentlige og private sektor

Or. en

Ændringsforslag 412
Isabelle Thomas, Sylvie Guillaume, Edouard Martin

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

da) det sociale område, navnlig inden for 
byområdet, socialt boligbyggeri, 
modtagelse af migranter og boliger til 
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marginaliserede samfundsgrupper

Or. fr

Ændringsforslag 413
Evžen Tošenovský, Marek Józef Gróbarczyk, Morten Messerschmidt

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 2 – afsnit 1 – litra e

Kommissionens forslag Ændringsforslag

e) finansiel støtte til de i artikel 1, stk. 1, 
omhandlede virksomheder, herunder 
risikofinansiering af driftskapital.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 414
Christian Ehler

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 2 – afsnit 1 – litra e

Kommissionens forslag Ændringsforslag

e) finansiel støtte til de i artikel 1, stk. 1, 
omhandlede virksomheder, herunder 
risikofinansiering af driftskapital.

udgår

Or. en

Begrundelse

Forslagene er blevet flyttet til artikel 2 a.

Ændringsforslag 415
Claude Turmes
for Verts/ALE-Gruppen
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Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 2 – afsnit 1 – litra e

Kommissionens forslag Ændringsforslag

e) finansiel støtte til de i artikel 1, stk. 1, 
omhandlede virksomheder, herunder 
risikofinansiering af driftskapital.

e) finansiel støtte til SMV'er, herunder
opstarts- og spin-off-virksomheder, og 
små midcapvirksomheder, herunder
risikofinansiering af driftskapital.

Or. en

Ændringsforslag 416
Kaja Kallas

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 2 – afsnit 1 – litra e

Kommissionens forslag Ændringsforslag

e) finansiel støtte til de i artikel 1, stk. 1, 
omhandlede virksomheder, herunder 
risikofinansiering af driftskapital.

e) finansiel støtte til de i artikel 1, stk. 1, 
omhandlede virksomheder, herunder 
risikofinansiering af driftskapital, tilpasset 
efter de forskellige virksomheders 
udviklingstrin.

Or. en

Begrundelse

Innovative virksomheder såsom opstartsvirksomheder har brug for forskellige typer 
finansiering, alt efter om produktet er i prototypefasen eller har taget fart og tjener penge 
eller skal videre til næste udviklingsfase. Der er derfor et behov for finansiel støtte til disse 
forskellige udviklingstrin.

Ændringsforslag 417
András Gyürk

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 2 – afsnit 1 – litra e

Kommissionens forslag Ændringsforslag

e) finansiel støtte til de i artikel 1, stk. 1, e) finansiel støtte til virksomheder samt 
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omhandlede virksomheder, herunder 
risikofinansiering af driftskapital.

andre enheder med op til 3 000 ansatte, 
med særligt fokus på SMV'er.

Or. en

Ændringsforslag 418
Csaba Molnár

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ea) investeringer støttet af EFSI skal 
maksimere skabelse af job af god kvalitet 
og styrke den økonomiske, sociale og 
territoriale samhørighed, især ved at tage 
korrekt hensyn til finansieringsbehovet i 
kriseramte lande gennem hensigtsmæssig 
anvendelse af tilgængelige finansielle 
instrumenter.

Or. en

Ændringsforslag 419
Philippe De Backer, Angelika Mlinar, Cora van Nieuwenhuizen, Fredrick Federley, 
Pavel Telička

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ea) ethvert projekt, der er omfattet af de 
mål, der er fastlagt i artikel 3 og 4 i 
forordning (EU) nr. 1316/2013.

Or. en

Ændringsforslag 420
Philippe De Backer, Angelika Mlinar, Cora van Nieuwenhuizen, Fredrick Federley, 
Pavel Telička
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Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 2 – afsnit 1 – litra e b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

eb) ethvert projekt, der er omfattet af de 
mål, der er fastlagt i artikel 5 i forordning 
(EU) nr. 1291/2013.

Or. en

Ændringsforslag 421
Renato Soru

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Desuden stilles EU-garantien som garanti 
for støtte ydet via EIB til særlige 
investeringsplatforme og nationale 
erhvervsfremmende banker, der investerer 
i projekter, som opfylder kravene i denne 
forordning. For denne støtte skal
Styringsrådet opstille kriterier for 
støtteberettigede investeringsplatforme.

Desuden stilles EU-garantien som garanti 
for finansierings- og 
investeringsoperationer, der foretages af
særlige investeringsplatforme og nationale 
erhvervsfremmende banker eller 
institutter, der er godkendt af 
investeringskomiteen, jf. artikel 3, stk. 5. 
De pågældende projekter skal være i 
overensstemmelse med Unionens 
politikker og støtte de mål, der er 
omhandlet i dette stykke, med fokus på 
transformative sektorer med høj merværdi 
såsom mindre energi- og 
ressourceeffektivitetsprojekter eller nye 
teknologier, der er til rådighed takket 
være udviklingen af tingenes internet.
Styringsrådet opstiller kriterier for 
støtteberettigede investeringsplatforme og 
særlige investeringsplatformes og 
nationale erhvervsfremmende bankers og 
institutters projekter for at være omfattet 
af EU-garantien i henhold til denne 
artikel. Endvidere kan særlige 
investeringsplatforme og nationale 
erhvervsfremmende banker anvende EU-
garantien i forbindelse med EIB-
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deltagelse.

Hvor dette er relevant, inddrager 
nationale eller regionale 
investeringsplatforme de kompetente 
offentlige myndigheder, økonomiske 
aktører, arbejdsmarkedets parter og 
relevante organer, som repræsenterer 
civilsamfundet, i overensstemmelse med 
artikel 5 og kapitel II i forordning (EU) 
nr. 1303/2013.

Or. en

Ændringsforslag 422
Christian Ehler

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Desuden stilles EU-garantien som garanti 
for støtte ydet via EIB til særlige 
investeringsplatforme og nationale 
erhvervsfremmende banker, der investerer i 
projekter, som opfylder kravene i denne 
forordning. For denne støtte skal
Styringsrådet opstille kriterier for 
støtteberettigede investeringsplatforme.

Desuden stilles EU-garantien som garanti 
for støtte ydet via EIB til særlige 
investeringsplatforme og nationale 
erhvervsfremmende banker, der investerer i 
projekter, som opfylder kravene i denne 
forordning. EFSI-aftalen skal indeholde
kriterier for støtteberettigede 
investeringsplatforme.

Or. en

Begrundelse

Kriterierne for investeringsplatforme bør allerede være specificeret i EFSI-aftalen med 
forbehold af lovgivers tilsyn.

Ændringsforslag 423
Philippe De Backer, Cora van Nieuwenhuizen, Fredrick Federley, Pavel Telička

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 2 – afsnit 2
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

Desuden stilles EU-garantien som garanti 
for støtte ydet via EIB til særlige 
investeringsplatforme og nationale 
erhvervsfremmende banker, der investerer i 
projekter, som opfylder kravene i denne 
forordning. For denne støtte skal 
Styringsrådet opstille kriterier for 
støtteberettigede investeringsplatforme.

Desuden stilles EU-garantien som garanti 
for støtte ydet via EIB til særlige 
investeringsplatforme, nationale 
erhvervsfremmende banker, forvaltere af 
alternative investeringsfonde (FAIF), som 
har fået meddelt tilladelse i henhold til 
direktiv 2011/61/EU, forvaltere af 
institutter for kollektiv investering, som 
har fået meddelt tilladelse i henhold til 
forordning (EU) nr. 345/2013 
(kvalificerede venturekapitalfonde) og 
forvaltere af institutter for kollektiv 
investering i henhold til forordning (EU) 
nr. 346/2013 (kvalificerede sociale 
iværksætterfonde), der investerer i 
projekter, som opfylder kravene i denne 
forordning. For denne støtte skal 
Styringsrådet opstille kriterier for 
støtteberettigede investeringsplatforme, 
AIF'er, kvalificerede venturekapitalfonde 
og sociale iværksætterfonde.

Or. en

Ændringsforslag 424
Simona Bonafè, Renato Soru, Patrizia Toia, Flavio Zanonato

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Desuden stilles EU-garantien som garanti 
for støtte ydet via EIB til særlige 
investeringsplatforme og nationale 
erhvervsfremmende banker, der investerer i 
projekter, som opfylder kravene i denne 
forordning. For denne støtte skal 
Styringsrådet opstille kriterier for 
støtteberettigede investeringsplatforme.

Desuden stilles EU-garantien som garanti 
for støtte ydet til særlige 
investeringsplatforme og nationale 
erhvervsfremmende banker og andre 
lignende strukturer, der investerer i 
projekter, som opfylder kravene i denne 
forordning efter at være blevet godkendt af 
den i artikel 3, stk. 5, nævnte 
investeringskomité. For denne støtte skal 
Styringsrådet opstille kriterier, jf. artikel 3, 
stk. 1, for støtteberettigede 
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investeringsplatforme.

Or. en

Ændringsforslag 425
Bendt Bendtsen

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

EU-garantien skal ydes på grundlag af 
lige vilkår for både produktionskapacitet 
og energieffektivitet og 
efterspørgselsreaktion under skyldig 
hensyntagen til akutte og usædvanlige 
energiforsyningssikkerhedsforhold.

Or. en

Begrundelse

Da energieffektivitet bør betragtes som en energikilde i sig selv, er det vigtigt at sikre 
ensartede spilleregler for projekter vedrørende produktionskapacitet og 
energieffektivitetsprojekter.

Ændringsforslag 426
Gunnar Hökmark

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

EFSI skal ikke alene prioritere 
investeringer, som giver mulighed for 
vækst og afkast, men også sikre, at 
investeringer med en større risiko også 
kan give et højere afkast og bidrage til 
innovation og en førerposition på nye 
markeder. Desuden skal EFSI sikre, at 
finansieringen af investeringer ikke går til 
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politiske projekter eller erstatter offentlige 
finansieringsmidler.

Or. en

Ændringsforslag 427
Paloma López Bermejo, Marisa Matias, Neoklis Sylikiotis, Miloslav Ransdorf, João 
Ferreira

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Investeringskomiteen har ansvaret for at 
sikre, at projekter under EU-garantien 
generelt fremmer social og regional 
samhørighed i Europa.

Or. en

Ændringsforslag 428
Martina Werner, Theresa Griffin, Jeppe Kofod, Jude Kirton-Darling

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Mindst 20 % af de ydede garantier er 
forbeholdt investeringer i 
energieffektivitet, navnlig gennem 
indførelsen af særlige 
investeringsplatforme for renovering af 
bygningsmassen.

Or. en

Ændringsforslag 429
Renato Soru
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Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 2 – afsnit 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Mindst 30 % af de ydede garantier er 
forbeholdt projekter til fremme af 
overgangen til en ny digital økonomi, 
forbedring af den europæiske 
investeringsramme i sektorer som nye 
kommunikationsteknologier, nye 
energikilder og nye transportformer.

Or. en

Ændringsforslag 430
Soledad Cabezón Ruiz, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, José Blanco López, 
Carlos Zorrinho

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

EU-garantien ydes kun til projekter og 
operationer, som opfylder følgende 
støtteberettigelseskriterier:

a) projekter og operationer, som bidrager 
til Unionens strategi for intelligent, 
bæredygtig og inklusiv vækst og opfylder 
målsætningerne i artikel 9 og falder i tråd 
med artikel 10 og bilag I til forordning 
(EU) nr. 1303/2013

b) projekter og operationer, der letter 
overgangen til en intelligent, bæredygtig 
og kulstoffattig økonomi og er i 
overensstemmelse med EU's vedtagne 
klima- og energimål for 2020, 2030 og 
2050

c) projekter og operationer støttet af 
særlige investeringsplatforme og 
nationale erhvervsfremmende banker og 
institutter, som overholder Styrelsesrådets 
politikker og støtteberettigelseskriterier, jf. 
artikel 5, stk. 2, andet afsnit, forudsat at 
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Styringsrådets politikker og 
støtteberettigelseskriterier ikke afviger fra 
kriterierne i litra a) og b) i dette stykke

d) projekter og operationer, som har afsat 
mindst 10 % af deres budget til 
forsknings- og innovationsaktiviteter. I 
den forbindelse kan forskellige 
mekanismer såsom direkte udførelse af 
forskning, teknologisk udvikling og 
innovationsaktiviteter, underleverancer 
fra universiteter eller offentlige 
forskningsinstitutioner og offentlige 
indkøb af innovativ teknologi kombineres.

Or. en

Begrundelse

Der findes solid dokumentation, som beskriver forholdet mellem forskning, innovation og 
økonomisk udvikling. Hvis EFSI derfor når sit strategiske mål, skal forordningen sikre, at de 
projekter, der finansieres, effektivt støtter forsknings- og innovationsaktiviteter, ved at indføre 
øremærkning af 10 % af budgettet.

Ændringsforslag 431
Anneleen Van Bossuyt, Ian Duncan

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kommissionen skal sikre, at midler, der 
omdirigeres over EU-budgettet, ikke 
trækkes tilbage fra programmer, som 
finansierer grundforskning eller tidlig 
videnskabelig forskning.

Or. en

Ændringsforslag 432
David Borrelli, Dario Tamburrano
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Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 2 – afsnit 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Disse investeringsplatforme skal inddrage 
de kompetente offentlige myndigheder, 
relevante arbejdsmarkedets parter og 
økonomiske interesseorganisationer såvel 
som repræsentanter for civilsamfundet.

Or. it

Ændringsforslag 433
Philippe De Backer, Kaja Kallas, Angelika Mlinar, Cora van Nieuwenhuizen, Fredrick 
Federley, Pavel Telička

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

EIB's finansierings- og 
investeringsmuligheder på en 
medlemsstats område godkendes ifølge 
denne forordning kun, hvis den 
pågældende medlemsstat efterlever Rådets 
henstillinger i henhold til forordning (EF) 
nr. 1466/97 og forordning (EU) nr. 
1176/2011 og har gjort betydelige 
fremskridt med hensyn til de 
landespecifikke henstillinger fra det 
europæiske semester.

Or. en

Ændringsforslag 434
Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Soledad Cabezón Ruiz, José Blanco López

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 2 – afsnits 2 a and 2 b (nyt)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

Virksomheder, der modtager finansiel 
støtte via EFSI, skal respektere princippet 
om lige løn og gennemsigtige lønninger 
samt princippet om ligebehandling af 
mænd og kvinder i henhold til Europa-
Parlamentets og Rådets direktiv 
2006/54/EF af 5. juli 2006 om 
gennemførelse af princippet om lige 
muligheder for og ligebehandling af 
mænd og kvinder i forbindelse med 
beskæftigelse og erhverv.

Investeringskomiteens afgørelser om 
udvælgelse af projekter skal ligeledes tage 
hensyn til de foranstaltninger, som 
kandidaterne har truffet for så vidt angår 
virksomhedernes sociale ansvar.

Or. es

Ændringsforslag 435
Seán Kelly, Jeppe Kofod, Morten Helveg Petersen, Claude Turmes

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. EFSI skal tilbyde små projekter og 
små aktører privilegeret adgang til 
garantier ifølge en 
risikonedbringelsesstrategi. EU-garantien 
udstedes derfor bl.a. til oprettelse af:

– en dedikeret energieffektivitetsfond med 
en garantisum på mindst 5 mia. EUR, 
navnlig til at støtte projekter, der fremmes 
af byer og lokalforvaltninger 

– en dedikeret SMV-fond med en sum på 
mindst 5 mia. EUR og gennemført af EIF 
som defineret i artikel 7.

Or. en
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Ændringsforslag 436
Martina Werner, Theresa Griffin, Jeppe Kofod, Jude Kirton-Darling

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. EU-garantien ydes kun til projekter og 
operationer, som opfylder følgende 
støtteberettigelseskriterier:

a) projekter og operationer, som bidrager 
til Unionens strategi for intelligent, 
bæredygtig og inklusiv vækst og opfylder 
målsætningerne i artikel 9 og falder i tråd 
med artikel 10 og bilag I til forordning 
(EU) nr. 1303/2013

b) projekter og operationer, der letter 
overgangen til en intelligent, bæredygtig 
og kulstoffattig økonomi og er i 
overensstemmelse med EU's vedtagne 
klima- og energimål for 2020, 2030 og 
2050

c) projekter og operationer, som bidrager 
til målet i artikel 194, stk. 1, i traktaten, 
navnlig ved at fremme energieffektivitet 
og -besparelser og udvikling af nye og 
vedvarende former for energi

d) projekter og operationer støttet af 
særlige investeringsplatforme og 
nationale erhvervsfremmende banker og 
institutter, som overholder Styrelsesrådets 
politikker og støtteberettigelseskriterier, jf. 
artikel 5, stk. 2, andet afsnit, forudsat at 
Styringsrådets politikker og 
støtteberettigelseskriterier ikke afviger fra 
kriterierne i litra a) og b) i dette stykke.

Or. en

Ændringsforslag 437
Evžen Tošenovský, Marek Józef Gróbarczyk, Morten Messerschmidt
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Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Styringsrådet tager ved fastlæggelsen 
af investerings- og risikopolitikken for 
EFSI-støtte hensyn til behovet for at 
undgå overdreven eksponering inden for 
et bestemt geografisk område.

Or. en

Ændringsforslag 438
Paloma López Bermejo, Marisa Matias, Neoklis Sylikiotis, Miloslav Ransdorf

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Mindst en tredjedel af de samlede 
garantier vil blive brugt til at støtte 
MSMV'er og andelsforetagender.

Or. en

Ændringsforslag 439
Christian Ehler

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. EU-garantien kan kombineres med 
eller anvendes til at supplere, accelerere 
eller styrke eksisterende finansielle EU-
instrumenter.

Or. en
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Begrundelse

Der er ingen grund til, at EFSI skal opfinde hjulet på ny. Inden for de seneste år er der indført 
en række innovative finansielle instrumenter til fordel for SMV'er og midcapselskaber under 
Horisont 2020 og Cosme, som i øjeblikket gennemføres af EIF. Der er tale om 
multiplikatorvirkninger mellem 1:18 og 1:28, og de modtager dobbelt så mange ansøgninger 
om investeringer som det beløb, de har til rådighed. En del af garantien bør derfor anvendes 
til at opfylde og supplere vellykkede eksisterende instrumenter.

Ændringsforslag 440
Roberts Zīle, Evžen Tošenovský

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Med hensyn til 
gasinfrastrukturprojekterne ydes EU-
garantien kun til projekter og operationer, 
som gennemføres i de dele af 
gasinfrastruktursektorerne, hvor 
bestemmelserne om adskillelse i direktiv 
2009/73/EF om fælles regler for det indre 
marked for naturgas er blevet 
gennemført, herunder i de medlemsstater, 
hvor undtagelserne anvendes i denne 
henseende.

Or. en

Begrundelse

To improve energy security, it is essential to implement the Third Energy Liberalisation 
Package, especially with regard to gas market, and to ensure that gas production and supply 
activities are separated and the existing monopoly networks are unbundled. The recent 
experience of certain non-EU operators seeking to avoid compliance with EU legislation on 
EU territory requires a stricter application and a possible reinforcement of the applicable 
rules at EU and Member State level. This can be facilitated by provision that only those gas 
infrastructure projects that are carried out in gas infrastructure sectors in Member States 
where the effective ownership unbundling is implemented, shall be eligible for the EU 
guarantee.
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Ændringsforslag 441
Claude Turmes
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 2 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2b. Investeringerne skal være i 
overensstemmelse med de 
investeringsretningslinjer og kriterier, 
som EIB vedtog den 23. juli 2013.

Or. en

Ændringsforslag 442
Christian Ehler

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 2 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2b. Mindst 35 % a EU-garantien ydes til 
at støtte projekter, der passer til målene i 
artikel 2a, stk. 2, litra a), og artikel 2a, stk. 
2, litra e).

Or. en

Ændringsforslag 443
Claude Turmes
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 2 c (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2c. For desuden at behandle 
energieffektivitet som en energikilde i sig 
selv ydes EU-garantien kun til EIB-
finansierings- og -
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investeringstransaktioner, hvis der, når 
det er teknisk muligt, foretages en 
sammenligning på grundlag af ensartede 
spilleregler, hvor energieffektivitet og 
efterspørgselsreaktion konkurrerer på lige 
vilkår med produktionskapacitet.

Or. en

Ændringsforslag 444
Evžen Tošenovský, Marek Józef Gróbarczyk, Morten Messerschmidt

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

4. Medlemsstaterne vil kunne bruge de 
europæiske struktur- og investeringsfonde 
til at bidrage til finansiering af 
finansieringsberettigede projekter støttet af 
EU-garantien.

Or. en

Ændringsforslag 445
Patrizia Toia, Simona Bonafè, Renato Soru, Flavio Zanonato

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 4 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4a. Kommissionen, EIB og 
medlemsstaterne sikrer, at alle 
investeringer, som gennemføres med 
støtte fra EFSI, tager hensyn til 
konsekvenserne i hver sektor på lokalt og 
regionalt plan for den økonomiske, 
sociale og territoriale samhørighed, idet 
de øger efterspørgslen uden at påvirke 
forsyningerne, og fremmer synergi og 
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effektiv samordning mellem EFSI og de 
Europæiske Struktur- og 
Investeringsfonde for at sikre, at de 
bidrager til virkeliggørelsen af 
økonomisk, social og territorial 
samhørighed i Unionen og til at 
nedbringe arbejdsløsheden.

Or. en

Ændringsforslag 446
Evžen Tošenovský, Marek Józef Gróbarczyk, Morten Messerschmidt

Forslag til forordning
Artikel 5 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 5 a

Berettigelseskriterier for anvendelse af 
EU-garantien

1. EFSI-aftalen skal indeholde 
bestemmelser om, at EFSI uden 
forskelsbehandling skal støtte projekter, 
som:

a) er i overensstemmelse med Unionens 
politikker

b) bidrager til EU's konkurrenceevne, 
økonomiske vækst og jobskabelse

b) er økonomisk og teknisk levedygtige

c) sikrer additionalitet

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

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

a) udvikling af energisektoren, især 
sammenkoblede energiforbindelser og 
anden infrastruktur, og dermed fremme 
af energiforsyningssikkerhed 
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b) udvikling af den digitale økonomi og 
det digitale samfund, især infrastruktur til 
informations- og 
kommunikationsteknologier og dermed 
fremme af det digitale indre marked

c) udvikling af transportinfrastruktur

d) videnskab, forskning, udvikling og 
innovation

e) almen og erhvervsfaglig uddannelse

f) finansiel støtte til virksomheder med op 
til 3 000 ansatte, med særligt fokus på 
innovative mikrovirksomheder og små og 
mellemstore virksomheder.

Or. en

Ændringsforslag 447
Seán Kelly, Jeppe Kofod, Morten Helveg Petersen, Claude Turmes

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. EU-garantien til EIB udgør
16 000 000 000 EUR, hvoraf højst 
2 500 000 000 EUR kan afsættes til EIB-
finansiering til EIF, jf. stk. 2. Medmindre 
andet gælder i henhold til artikel 8, stk. 9, 
kan de samlede betalinger fra Unionen i 
forbindelse med garantien til EIB ikke
overstige garantiens beløb.

1. EU-garantien til EIB udgør 
16 000 000 000 EUR, hvoraf:

– 5 000 000 000 EUR afsættes til EIB-
finansiering til EIF-aktiviteterne i den 
dedikerede SMV-fond 

– mindst 5 000 000 000 EUR afsættes til 
EIB-finansiering til den dedikerede 
energieffektivitetsfond i henhold til artikel
5, stk. 2, litra a).

Or. en

Ændringsforslag 448
Christian Ehler
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Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. EU-garantien til EIB udgør 
16 000 000 000 EUR, hvoraf højst 
2 500 000 000 EUR kan afsættes til EIB-
finansiering til EIF, jf. stk. 2. Medmindre 
andet gælder i henhold til artikel 8, stk. 9, 
kan de samlede betalinger fra Unionen i 
forbindelse med garantien til EIB ikke 
overstige garantiens beløb.

1. EU-garantien til EIB udgør 
16 000 000 000 EUR, hvoraf mindst 
5 500 000 000 EUR afsættes til EIB-
finansiering til EIF, jf. stk. 2. Medmindre 
andet gælder i henhold til artikel 8, stk. 9, 
kan de samlede betalinger fra Unionen i 
forbindelse med garantien til EIB ikke 
overstige garantiens beløb.

Or. en

Begrundelse

Der er ingen grund til, at EFSI skal opfinde hjulet på ny. Inden for de seneste år er der indført 
en række innovative finansielle instrumenter til fordel for SMV'er og midcapselskaber under 
Horisont 2020 og Cosme, som i øjeblikket gennemføres af EIF. Der er tale om 
multiplikatorvirkninger mellem 1:18 og 1:28, og de modtager dobbelt så mange ansøgninger 
om investeringer som det beløb, de har til rådighed. En del af garantien bør derfor anvendes 
til at opfylde og supplere vellykkede eksisterende instrumenter.

Ændringsforslag 449
Christian Ehler

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 2 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Når EIB yder finansiering til EIF til 
gennemførelse af EIB-finansierings- og 
investeringstransaktioner, yder EU-
garantien fuld garanti for EIB-finansiering, 
forudsat at et tilsvarende 
finansieringsbeløb ydes af EIB uden EU-
garanti. Det beløb, der dækkes af EU-
garantien, kan ikke overstige 
2 500 000 000 EUR.

Når EIB yder finansiering eller garantier
til EIF til gennemførelse af EIB-
finansierings- og investeringstransaktioner, 
yder EU-garantien fuld garanti for EIB-
finansiering, forudsat at et tilsvarende 
finansieringsbeløb eller tilsvarende 
garantier ydes af EIB uden EU-garanti. 
Det beløb, der dækkes af EU-garantien,
skal være mindst 5 500 000 000 EUR.

Or. en
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Begrundelse

Der er ingen grund til, at EFSI skal opfinde hjulet på ny. Inden for de seneste år er der indført 
en række innovative finansielle instrumenter til fordel for SMV'er og midcapselskaber under 
Horisont 2020 og Cosme, som i øjeblikket gennemføres af EIF. Der er tale om 
multiplikatorvirkninger mellem 1:18 og 1:28, og de modtager dobbelt så mange ansøgninger 
om investeringer som det beløb, de har til rådighed. Derfor bør en del af garantien anvendes 
til at supplere vellykkede eksisterende instrumenter.

Ændringsforslag 450
Christian Ehler

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Der oprettes en EU-garantifond 
("garantifond"), hvorfra garantibeløb 
udbetales til EIB ved træk på EU-
garantien.

(Vedrører ikke den danske tekst)

Or. en

Ændringsforslag 451
Christian Ehler

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 2 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(a) tilførsler fra Unionens almindelige 
budget

a) bidrag fra Unionens almindelige budget, 
som skal godkendes hvert år af 
budgetmyndigheden gennem den årlige 
budgetprocedure, som mobiliseres i 
prioriteret rækkefølge:

i) ethvert budgetoverskud i Den 
Europæiske Unions almindelige budget

ii) uudnyttet margen, inkl. den samlede 
margen for tilførsler

iii) fleksibilitetsinstrumentet, jf. artikel 11 
i Rådets forordning (EU) nr. 1311/2013 
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om fastlæggelse af den flerårige 
finansielle ramme for årene 2014-2020

iv) om nødvendigt tilgængelige bevillinger 
til programmer under udgiftsområde 1b i 
den flerårige finansielle ramme

v) om nødvendigt tilgængelige bevillinger 
til programmer under udgiftsområde 2 i 
den flerårige finansielle ramme

vi) om nødvendigt tilgængelige bevillinger 
til programmer under udgiftsområde 1a i 
den flerårige finansielle ramme.

Or. en

Begrundelse

Den årlige budgetprocedure bør anvendes til gradvist at finansiere garantifonden. Dermed 
kan der fastlægges en prioriteret rækkefølge med hensyn til at henvise til forskellige poster, 
idet der anvendes overskud og margener, inden de eksisterende programmer skæres ned, 
mens større bevillinger som f.eks. bevillingerne i udgiftsområde 1b og 2 bør tages op først. 
Kun som sidste udvej bør der røres ved programmerne under udgiftsområde 1a.

Ændringsforslag 452
Christian Ehler

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 2 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) alle andre midler modtaget fra Unionen i 
henhold til EFSI-aftalen.

d) alle andre bidrag modtaget fra Unionen i 
henhold til EFSI-aftalen.

Or. en

Ændringsforslag 453
Christian Ehler

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 2 a (nyt)



AM\1053527DA.doc 77/112 PE551.908v01-00

DA

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Eventuelle bidrag, der omdirigeres fra 
de eksisterende programmer under 
udgiftsområde 1a, er midlertidige indtil 
revisionen af forordning (EU, Euratom) 
nr. 1311/2013. De bidrag, der omdirigeres 
fra de eksisterende programmer til 
finansiering af garantifonden, overføres 
fuldt ud til disse programmer i forbindelse 
med gennemgangen af Unionens flerårige 
finansielle ramme.

Or. en

Begrundelse

Kun som sidste udvej bør der røres ved programmerne under udgiftsområde 1a. I så fald skal 
disse bidrag betragtes som midlertidige og tilbagebetales til programmerne i forbindelse med 
revisionen af den flerårige finansielle ramme.

Ændringsforslag 454
Christian Ehler

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. De i stk. 2, litra c) og d), omhandlede 
midler i garantifonden er interne 
formålsbestemte indtægter som omhandlet 
i artikel 21, stk. 4, i forordning (EU) nr. 
966/2012.

3. De i stk. 2, litra b), c) og d), omhandlede 
midler i garantifonden er interne 
formålsbestemte indtægter som omhandlet 
i artikel 21, stk. 4, i forordning (EU) nr. 
966/2012.

Or. en

Ændringsforslag 455
Edouard Martin

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 5 – afsnit 1
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

De i stk. 2 nævnte midler i garantifonden 
skal anvendes på en måde, der sikrer, at de 
når op på et passende niveau, som afspejler 
de samlede forpligtelser under EU-
garantien ("målbeløb"). Målbeløbet 
fastsættes til 50 % af Unionens samlede 
garantiforpligtelser.

De i stk. 2 nævnte midler i garantifonden 
skal anvendes på en måde, der sikrer, at de 
når op på et passende niveau, som afspejler 
de samlede forpligtelser under EU-
garantien ("målbeløb"). Målbeløbet 
fastsættes til 30 % af Unionens samlede 
garantiforpligtelser.

Or. fr

Ændringsforslag 456
Christian Ehler

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 5 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Dette målbeløb skal indledningsvis nås ved 
gradvis tilførsel af de i stk. 2, litra a), 
nævnte midler. Hvis der under 
opbygningen af midlerne i garantifonden 
trækkes på garantien, skal de i stk. 2, litra 
b), c) og d), omhandlede kategorier af 
midler også bidrage til at nå op på 
målbeløbet med op til beløb svarende til 
trækkene på garantien.

Dette målbeløb skal indledningsvis nås ved 
gradvis overførsel af de i stk. 2, litra a), 
nævnte midler. Hvis der under 
opbygningen af midlerne i garantifonden 
trækkes på garantien, skal de i stk. 2, litra 
b), c) og d), omhandlede kategorier af 
midler også bidrage til at nå op på 
målbeløbet med op til beløb svarende til 
trækkene på garantien.

Or. en

Ændringsforslag 457
Claude Turmes
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 5 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5a. Uden, at dette berører stk. 5, skal 
målbeløbet nås gennem gradvise 
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budgetmæssige forpligtelsesbevillinger til 
garantifonden, som vedtages inden for 
rammerne af den årlige budgetprocedure, 
under hensyntagen til alle tilgængelige 
midler ifølge Rådets forordning (EU) nr. 
1311/2013 af 2. december 2013 om 
fastlæggelse af den flerårige finansielle 
ramme for 2014-2020, navnlig artikel 11, 
13 og 14. I fornødent omfang omfordeles 
midler fra udgiftsområde 2.

Or. en

Ændringsforslag 458
Evžen Tošenovský, Marek Józef Gróbarczyk

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 5 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5a. Hvad angår betalinger fra Unionens 
almindelige budget jf. stk. 2, litra a), 
omfordeles midlerne under udgiftsområde 
1B (økonomisk, social og territorial 
samhørighed) ikke.

Or. en

Ændringsforslag 459
Claude Turmes
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 5 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5b. Som en sidste udvej kan det overvejes 
at omfordele midler fra flerårige 
programmer under udgiftsområde 1A 
under fuld overholdelse af punkt 17 og 18 
i IIA af 2. december 2013. Denne løsning 
skal sikre fastholdelse af de midler, der er 
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afsat til uddannelse, kultur, 
grundforskning og samarbejdsbaserede 
forskningsprogrammer, på mindst det 
niveau, som er aftalt i den flerårige 
finansielle ramme for perioden 2014-
2020.

Or. en

Ændringsforslag 460
Christian Ehler

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6. Senest den 31. december 2018 og hvert 
år derefter foretager Kommissionen en 
vurdering af, om garantifondens midler 
har et tilstrækkeligt niveau, under 
hensyntagen til alle formindskelser af 
disse midler på grund af træk på 
garantien og til den vurdering, EIB 
fremlægger i henhold til artikel 10, stk. 3. 

udgår

Kommissionen kan ved delegerede 
retsakter efter artikel 17 justere det i stk. 5 
fastsatte målbeløb med højst 10 % for 
bedre at tilgodese risikoen for træk på 
EU-garantien.

Or. en

Ændringsforslag 461
Christian Ehler

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 7 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

7. I tilfælde af en justering af målbeløbet i 
år n eller vurdering af, om fondens midler 

7. I tilfælde af en vurdering af, om fondens 
midler er tilstrækkelige, jf. artikel 10,
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er tilstrækkelige, jf. stk. 6,

Or. en

Ændringsforslag 462
Christian Ehler

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 7 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) indbetales ethvert overskydende beløb i 
én transaktion til en særlig post i oversigten 
over indtægter i Den Europæiske Unions 
almindelige budget for år n + 1

a) indbetales ethvert overskydende beløb i 
én transaktion til en særlig post i oversigten 
over indtægter i Den Europæiske Unions 
almindelige budget for år n + 1 og 
omfordeles til de budgetposter, der er 
nævnt i stk. 2, litra a)

Or. en

Ændringsforslag 463
Anne Sander

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 7 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) indbetales ethvert overskydende beløb i
én transaktion til en særlig post i 
oversigten over indtægter i Den 
Europæiske Unions almindelige budget 
for år n + 1

a) ethvert overskydende beløb i
garantifonden udgør interne 
formålsbestemte midler i 
overensstemmelse med artikel 21, stk. 4, i 
forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 
for poster, som eventuelt er blevet anvendt 
som kilde til omfordeling til ESFI-
garantifonden

Or. fr

Ændringsforslag 464
Christian Ehler
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Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 7 – litra a a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

aa) ethvert overskydende beløb i 
garantifonden udgør interne 
formålsbestemte midler i 
overensstemmelse med artikel 21, stk. 4, i 
forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 
for poster, som eventuelt er blevet anvendt 
som kilde til omfordeling til EFSI-
garantifonden

Or. en

Ændringsforslag 465
Edouard Martin

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 8

Kommissionens forslag Ændringsforslag

8. Fra den 1. januar 2019, hvis fondens 
midler som følge af træk på garantien 
formindskes til under 50 % af målbeløbet, 
fremlægger Kommissionen en rapport om 
de ekstraordinære foranstaltninger, der kan 
være nødvendige for at genopbygge 
fonden.

8. Fra den 1. januar 2019, hvis fondens 
midler som følge af træk på garantien 
formindskes til under 30 % af målbeløbet, 
fremlægger Kommissionen en rapport om 
de ekstraordinære foranstaltninger, der kan 
være nødvendige for at genopbygge 
fonden.

Or. fr

Ændringsforslag 466
Anne Sander

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 9

Kommissionens forslag Ændringsforslag

9. Efter et træk på EU-garantien skal 9. Efter et træk på EU-garantien skal 
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garantifondmidler i de i stk. 2, litra b), c) 
og d) nævnte kategorier, der overstiger 
målbeløbet, anvendes til at genetablere 
EU-garantiens oprindelige beløb.

garantifondmidler i de i stk. 2, litra b), c) 
og d) nævnte kategorier anvendes til at
genopbygge EU's garanti op til 
målbeløbet. Ethvert resterende beløb
udgør interne formålsbestemte midler i 
overensstemmelse med artikel 21, stk. 4, i 
forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 
for poster, som eventuelt er blevet anvendt 
som kilde til omfordeling til ESFI-
garantifonden.

Or. fr

Ændringsforslag 467
Christian Ehler

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 9

Kommissionens forslag Ændringsforslag

9. Efter et træk på EU-garantien skal 
garantifondmidler i de i stk. 2, litra b), c) 
og d) nævnte kategorier, der overstiger 
målbeløbet, anvendes til at genetablere 
EU-garantiens oprindelige beløb.

9. Efter et træk på EU-garantien skal 
garantifondmidler i de i stk. 2, litra b), c) 
og d) nævnte kategorier anvendes til at 
genetablere EU-garantiens beløb op til 
målbeløbet. Ethvert resterende beløb 
udgør interne formålsbestemte midler i 
overensstemmelse med artikel 21, stk. 4, i 
forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 
for poster, som eventuelt er blevet anvendt 
som kilde til omfordeling til EFSI-
garantifonden.

Or. en

Begrundelse

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

Ændringsforslag 468
Ivan Jakovčić
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Forslag til forordning
Artikel 9 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Kommissionen og EIB fremmer med 
støtte fra medlemsstaterne en gennemsigtig 
pipeline af aktuelle og potentielle 
fremtidige investeringsprojekter i Unionen. 
Denne pipeline berører ikke udvælgelsen af 
endelige projekter til støtte, som sker i 
henhold til artikel 3, stk. 5.

1. Kommissionen og EIB fremmer med 
støtte fra medlemsstaterne og de regionale 
og lokale myndigheder en gennemsigtig 
pipeline af aktuelle og potentielle 
fremtidige investeringsprojekter i Unionen.
Denne pipeline berører ikke udvælgelsen af 
endelige projekter til støtte, som sker i 
henhold til artikel 3, stk. 5.

Or. hr

Ændringsforslag 469
Soledad Cabezón Ruiz, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, José Blanco López, 
Theresa Griffin, Carlos Zorrinho

Forslag til forordning
Artikel 9 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Kommissionen og EIB fremmer med 
støtte fra medlemsstaterne en gennemsigtig 
pipeline af aktuelle og potentielle 
fremtidige investeringsprojekter i Unionen. 
Denne pipeline berører ikke udvælgelsen af 
endelige projekter til støtte, som sker i 
henhold til artikel 3, stk. 5.

1. Kommissionen og EIB fremmer med 
støtte fra medlemsstaterne en gennemsigtig 
pipeline af aktuelle og potentielle 
fremtidige investeringsprojekter i Unionen. 
Denne pipeline berører ikke udvælgelsen af 
endelige projekter til støtte, som sker i 
henhold til artikel 3, stk. 5, men skal 
angive, om de foreslåede projekter er 
berettigede til EU-garantifonden i 
overensstemmelse med de målsætninger 
og kriterier, der er fastlagt i artikel 5.

Or. en

Ændringsforslag 470
Paloma López Bermejo, Marisa Matias, Neoklis Sylikiotis, Miloslav Ransdorf, João 
Ferreira
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Forslag til forordning
Artikel 9 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Kommissionen og EIB fremmer med 
støtte fra medlemsstaterne en gennemsigtig 
pipeline af aktuelle og potentielle 
fremtidige investeringsprojekter i Unionen. 
Denne pipeline berører ikke udvælgelsen af 
endelige projekter til støtte, som sker i 
henhold til artikel 3, stk. 5.

1. Kommissionen og EIB fremmer med 
støtte fra medlemsstaterne og Europa-
Parlamentet en gennemsigtig pipeline af 
aktuelle og potentielle fremtidige 
investeringsprojekter i Unionen. Denne 
pipeline berører ikke udvælgelsen af 
endelige projekter til støtte, som sker i 
henhold til artikel 3, stk. 5.

Or. en

Ændringsforslag 471
David Borrelli, Dario Tamburrano

Forslag til forordning
Artikel 9 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Kommissionen og EIB fremmer med 
støtte fra medlemsstaterne en gennemsigtig 
pipeline af aktuelle og potentielle 
fremtidige investeringsprojekter i Unionen. 
Denne pipeline berører ikke udvælgelsen af 
endelige projekter til støtte, som sker i 
henhold til artikel 3, stk. 5.

1. Kommissionen og EIB fremmer med 
støtte fra medlemsstaterne og Europa-
Parlamentet en gennemsigtig pipeline af 
aktuelle og potentielle fremtidige 
investeringsprojekter i Unionen. Denne 
pipeline berører ikke udvælgelsen af 
endelige projekter til støtte, som sker i 
henhold til artikel 3, stk. 5.

Or. it

Ændringsforslag 472
Patrizia Toia, Simona Bonafè, Renato Soru, Flavio Zanonato

Forslag til forordning
Artikel 9 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Kommissionen og EIB fremmer med 1. Kommissionen og EIB opretter med 



PE551.908v01-00 86/112 AM\1053527DA.doc

DA

støtte fra medlemsstaterne en gennemsigtig 
pipeline af aktuelle og potentielle 
fremtidige investeringsprojekter i Unionen. 
Denne pipeline berører ikke udvælgelsen af 
endelige projekter til støtte, som sker i 
henhold til artikel 3, stk. 5.

støtte fra medlemsstaterne en gennemsigtig 
pipeline af aktuelle og potentielle 
fremtidige investeringsprojekter i Unionen. 
Denne pipeline berører ikke udvælgelsen af 
endelige projekter til støtte, som sker i 
henhold til artikel 3, stk. 5. Kriterierne for 
udvælgelse af investeringsprojekter skal 
tage højde for merværdi med hensyn til 
økonomisk og social bæredygtighed.

Or. en

Ændringsforslag 473
David Borrelli, Dario Tamburrano

Forslag til forordning
Artikel 9 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Kommissionen og EIB udvikler, 
opdaterer og formidler på et løbende og
struktureret grundlag information om 
aktuelle og fremtidige investeringer, som 
kan yde et væsentligt bidrag til 
virkeliggørelse af EU's politiske mål.

2. Kommissionen og EIB udvikler, 
opdaterer og formidler på et løbende, 
struktureret og gennemsigtigt grundlag 
information om aktuelle og fremtidige 
investeringer, som kan yde et væsentligt 
bidrag til virkeliggørelse af EU's politiske 
mål, og navnlig målene i forbindelse med 
energi og miljø for 2020, 2030 og 2050 
med henblik på at fremskynde overgangen 
til en kulstoffattig, cirkulær og delt 
økonomi.

Or. it

Ændringsforslag 474
Ivan Jakovčić

Forslag til forordning
Artikel 9 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Medlemsstaterne udvikler, opdaterer og 
formidler på et løbende og struktureret 

3. Medlemsstaterne og de lokale og 
regionale myndigheder udvikler, opdaterer 
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grundlag information om aktuelle og 
fremtidige investeringer på deres område.

og formidler på et løbende og struktureret 
grundlag information om aktuelle og 
fremtidige investeringer på deres område.

Or. hr

Ændringsforslag 475
Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay

Forslag til forordning
Artikel 9 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Medlemsstaterne udvikler, opdaterer og 
formidler på et løbende og struktureret 
grundlag information om aktuelle og 
fremtidige investeringer på deres område.

3. Medlemsstaterne udvikler, opdaterer og 
formidler på et løbende og struktureret 
grundlag information om aktuelle og 
fremtidige investeringer på deres område.
Medlemsstaterne opfordres med henblik 
herpå til at oprette strategiske 
investeringsbureauer på nationalt plan, 
som skal påvise, planlægge og prioritere 
langsigtede investeringer via mobilisering 
af offentlige og private partnere for at 
skabe en bæredygtig udvikling.

Or. fr

Ændringsforslag 476
David Borrelli, Dario Tamburrano

Forslag til forordning
Artikel 9 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Medlemsstaterne udvikler, opdaterer og 
formidler på et løbende og struktureret
grundlag information om aktuelle og 
fremtidige investeringer på deres område.

3. Medlemsstaterne udvikler, opdaterer og 
formidler på et løbende, struktureret og
gennemsigtigt grundlag information om 
aktuelle og fremtidige investeringer på 
deres område.

Or. it
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Ændringsforslag 477
David Borrelli, Dario Tamburrano

Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. EIB aflægger, eventuelt i samarbejde 
med EIF, hvert halvår rapport til 
Kommissionen om EIB's finansierings- og 
investeringstransaktioner i henhold til 
denne forordning. Rapporten skal 
indeholde en vurdering af overholdelsen af 
betingelserne for brug af EU-garantien og 
de nøgleresultatindikatorer, der er opstillet 
i henhold til artikel 2, stk. 1, litra g). 
Rapporten skal desuden indeholde 
statistiske og finansielle data samt 
regnskabsdata om hver af EIB's 
finansierings- og investeringstransaktioner 
samt aggregerede data om de samlede 
transaktioner.

1. EIB aflægger, eventuelt i samarbejde 
med EIF, hvert halvår rapport til 
Kommissionen om EIB's finansierings- og 
investeringstransaktioner i henhold til 
denne forordning. Rapporten skal 
indeholde en vurdering af overholdelsen af 
betingelserne for brug af EU-garantien og 
de nøgleresultatindikatorer, der er opstillet 
i henhold til artikel 2, stk. 1, litra g). 
Rapporten skal desuden indeholde 
statistiske og finansielle data samt 
regnskabsdata om hver af EIB's 
finansierings- og investeringstransaktioner 
samt aggregerede data om de samlede 
transaktioner. Rapporten skal udarbejdes i 
overensstemmelse med principperne om 
gennemsigtighed, uafhængighed og 
deling.

Or. it

Ændringsforslag 478
Christian Ehler

Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 2 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. EIB aflægger, eventuelt i samarbejde 
med EIF, hvert år rapport til Europa-
Parlamentet og Rådet om EIB's 
finansierings- og investeringstransaktioner. 
Denne rapport skal offentliggøres og 
indeholde:

2. EIB aflægger, eventuelt i samarbejde 
med EIF, hvert år rapport til Europa-
Parlamentet og Rådet om EIB's 
finansierings- og investeringstransaktioner
i henhold til denne forordning. Denne 
rapport skal offentliggøres og indeholde:

Or. en
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Ændringsforslag 479
Christian Ehler

Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 2 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) en vurdering af EIB's finansierings- og 
investeringstransaktioner på transaktions-, 
sektor-, lande- og regionsniveau og deres 
overensstemmelse med denne forordning 
samt en vurdering af fordelingen af EIB's 
finansierings- og investeringstransaktioner 
på målene i artikel 5, stk. 2 

a) en vurdering af EIB's finansierings- og 
investeringstransaktioner på transaktions-, 
sektor-, lande- og regionsniveau og deres 
overensstemmelse med denne forordning, 
navnlig med additionalitetsprincippet,
samt en vurdering af fordelingen af EIB's 
finansierings- og investeringstransaktioner 
på målene i artikel 2a

Or. en

Begrundelse

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

Ændringsforslag 480
Theresa Griffin, Jeppe Kofod, Martina Werner, Jude Kirton-Darling

Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 2 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) en vurdering af den merværdi, den 
mobilisering af investeringer fra den 
private sektor og de anslåede og faktiske 
resultater og virkninger, som EIB's 
finansierings- og investeringstransaktioner 
har skabt, på et aggregeret grundlag

b) en vurdering af den økonomiske og 
samfundsmæssige merværdi, den 
mobilisering af investeringer fra den 
private sektor og de anslåede og faktiske 
resultater og virkninger, som EIB's 
finansierings- og investeringstransaktioner 
har skabt, på et aggregeret grundlag, 
herunder indvirkningen på skabelsen af 
fremtidsorienterede, bæredygtige og 
lokale arbejdspladser, en bæredygtig 
overgang og dekarbonisering af EU's 
økonomi, en bevarelse og forøgelse af 
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økosystemtjenesters levedygtighed, en 
mindskelse af Unionens afhængighed af 
energi og naturressourcer samt en 
skærpelse af konkurrenceevnen og 
innovationspotentialet i EU's økonomi

Or. en

Ændringsforslag 481
Renato Soru

Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 2 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) en vurdering af den merværdi, den 
mobilisering af investeringer fra den 
private sektor og de anslåede og faktiske
resultater og virkninger, som EIB's 
finansierings- og investeringstransaktioner 
har skabt, på et aggregeret grundlag

b) en vurdering af den økonomiske og 
samfundsmæssige merværdi, den 
mobilisering af investeringer fra den 
private sektor og de anslåede resultater og 
virkninger, som EIB's finansierings- og 
investeringstransaktioner har skabt, på et 
aggregeret grundlag, herunder 
indvirkningen på skabelsen af 
fremtidsorienterede, bæredygtige 
arbejdspladser af høj kvalitet, resultaterne 
af de nye investeringer i form af 
forbedringer af resultattavlen for den 
digitale dagsorden, skærpelsen af 
konkurrenceevnen og 
innovationspotentialet i EU's økonomi

Or. en

Ændringsforslag 482
Bendt Bendtsen, Seán Kelly

Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 2 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) en vurdering af den merværdi, den 
mobilisering af investeringer fra den 

b) en vurdering af den merværdi, den 
mobilisering af investeringer fra den 
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private sektor og de anslåede og faktiske 
resultater og virkninger, som EIB's 
finansierings- og investeringstransaktioner 
har skabt, på et aggregeret grundlag

private sektor og de anslåede og faktiske 
resultater og virkninger, som EIB's 
finansierings- og investeringstransaktioner 
har skabt, på et aggregeret grundlag, 
herunder indvirkningen på jobskabelse og 
vækst, især hos SMV'er

Or. en

Ændringsforslag 483
Gunnar Hökmark

Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 2 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) en vurdering af den merværdi, den 
mobilisering af investeringer fra den 
private sektor og de anslåede og faktiske 
resultater og virkninger, som EIB's 
finansierings- og investeringstransaktioner 
har skabt, på et aggregeret grundlag

b) en vurdering af den merværdi, den 
mobilisering af investeringer fra den 
private sektor og de anslåede og faktiske 
resultater og virkninger, som EIB's 
finansierings- og investeringstransaktioner 
har skabt, på et aggregeret grundlag, 
herunder en vurdering af, om EFSI 
prioriterer investeringer, som giver 
mulighed for vækst og afkast, og om den 
sikrer, at investeringer med større risiko 
også giver et højere afkast og bidrager til 
innovation og førerpositioner på nye 
markeder, samt om finansieringen af 
investeringer går til politiske projekter 
eller træder i stedet for finansiering over 
offentlige budgetter

Or. en

Ændringsforslag 484
Philippe De Backer, Kaja Kallas, Angelika Mlinar, Cora van Nieuwenhuizen, Fredrick 
Federley, Pavel Telička

Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 2 – litra b
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) en vurdering af den merværdi, den 
mobilisering af investeringer fra den 
private sektor og de anslåede og faktiske 
resultater og virkninger, som EIB's 
finansierings- og investeringstransaktioner 
har skabt, på et aggregeret grundlag

b) en vurdering af den merværdi, den 
mobilisering af investeringer fra den 
private sektor og de anslåede og faktiske 
resultater og virkninger, som EIB's 
finansierings- og investeringstransaktioner 
har skabt, på et aggregeret grundlag og på 
projektniveau, hvor videregivelse af data 
er tilladt,

Or. en

Ændringsforslag 485
David Borrelli, Dario Tamburrano

Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 2 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) en vurdering af den merværdi, den 
mobilisering af investeringer fra den 
private sektor og de anslåede og faktiske 
resultater og virkninger, som EIB's 
finansierings- og investeringstransaktioner 
har skabt, på et aggregeret grundlag

b) en vurdering af den merværdi fra en 
økonomisk, miljømæssig og 
samfundsmæssig synsvinkel, den 
mobilisering af investeringer fra den 
private sektor og de anslåede og faktiske 
resultater og virkninger, som EIB's 
finansierings- og investeringstransaktioner 
har skabt, på et aggregeret grundlag

Or. it

Ændringsforslag 486
Christian Ehler

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ba) en vurdering af bidraget til Unionens 
strategi for intelligent, bæredygtig og 
inklusiv vækst, sammenhæng med andre 
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EU-politikker og -instrumenter tillige med 
indflydelse på økonomisk, social og 
territorial samhørighed

Or. en

Begrundelse

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

Ændringsforslag 487
Patrizia Toia

Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 2 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) en vurdering af kvaliteten af EIB's 
finansierings- og investeringstransaktioner

d) en vurdering af kvaliteten og 
effektiviteten af EIB's finansierings- og 
investeringstransaktioner

Or. en

Ændringsforslag 488
Christian Ehler

Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 3 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Med henblik på Kommissionens 
regnskabsføring, rapportering om de risici, 
der dækkes af EU-garantien, og 
administration af garantifonden forelægger 
EIB, eventuelt i samarbejde med EIF, hvert 
år Kommissionen:

3. Med henblik på Kommissionens 
regnskabsføring, rapportering om de risici, 
der dækkes af EU-garantien, og 
administration af garantifonden forelægger 
EIB, eventuelt i samarbejde med EIF, hvert
halve år Kommissionen, Europa-
Parlamentet og Rådet:

Or. en
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Begrundelse

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

Ændringsforslag 489
Christian Ehler

Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 3 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Med henblik på Kommissionens 
regnskabsføring, rapportering om de risici, 
der dækkes af EU-garantien, og 
administration af garantifonden forelægger
EIB, eventuelt i samarbejde med EIF, hvert 
år Kommissionen:

3. Med henblik på Kommissionens 
regnskabsføring, rapportering om de risici, 
der dækkes af EU-garantien, og 
administration af garantifonden forelægger 
EIB, eventuelt i samarbejde med EIF, hvert
halve år Kommissionen, Europa-
Parlamentet og Rådet:

Or. en

Begrundelse

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

Ændringsforslag 490
Christian Ehler

Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 3 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) EIB's og EIF's risikovurdering og 
kreditvurdering af EIB's finansierings- og 
investeringstransaktioner

a) EIB's og EIF's risikovurdering og 
kreditvurdering af EIB's finansierings- og 
investeringstransaktioner i henhold til 
denne forordning

Or. en
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Ændringsforslag 491
Christian Ehler

Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 3 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) størrelsen af EU's udestående 
forpligtelser i forbindelse med de garantier, 
der er stillet for finansierings- og 
investeringstransaktioner, opdelt på de 
enkelte transaktioner

b) størrelsen af EU's udestående 
forpligtelser i forbindelse med de garantier, 
der er stillet for finansierings- og 
investeringstransaktioner i henhold til 
denne forordning, opdelt på de enkelte 
transaktioner

Or. en

Ændringsforslag 492
Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Soledad Cabezón Ruiz, José Blanco López

Forslag til forordning
Artikel 11 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. På Europa-Parlamentets anmodning 
deltager den administrerende direktør i en 
parlamentshøring om EFSI's resultater.

1. Den administrerende direktør deltager 
hvert halve år i en parlamentshøring om 
EFSI's resultater og underretter om 
investeringskomiteens afgørelser.

Or. es

Ændringsforslag 493
David Borrelli, Dario Tamburrano

Forslag til forordning
Artikel 11 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. På Europa-Parlamentets anmodning 
deltager den administrerende direktør i en 
parlamentshøring om EFSI's resultater.

1. Den administrerende direktør deltager 
årligt i en parlamentshøring om EFSI's 
resultater.
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Or. it

Ændringsforslag 494
Philippe De Backer, Kaja Kallas, Angelika Mlinar, Cora van Nieuwenhuizen, Fredrick 
Federley, Pavel Telička

Forslag til forordning
Artikel 11 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. På Europa-Parlamentets anmodning 
deltager den administrerende direktør i en 
parlamentshøring om EFSI's resultater.

1. Hvert kvartal eller på særlig anmodning 
deltager den administrerende direktør i en 
parlamentshøring om EFSI's resultater.

Or. en

Ændringsforslag 495
Edouard Martin

Forslag til forordning
Artikel 11 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 11 a

Mekanisme til varsling af misbrug

1. Der oprettes en mekanisme til varsling 
af misbrug.

2. Denne mekanisme skal gøre det muligt 
for de berørte lokale interessenter 
(lønmodtagerrepræsentanter, 
lokalsamfund osv.) at gøre opmærksom 
på alle elementer, der giver anledning til 
at tro, at anvendelsen af EFSI ikke svarer 
til de i denne forordning opstillede 
kriterier, eller at den således realiserede 
investering ikke er permanent 
(dødvægtseffekt).

3. Det Europæiske Økonomiske og 
Sociale Udvalg og Regionsudvalget skal 
træffe afgørelse om indberetninger fra 
henholdsvis lønmodtagerrepræsentanter 
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og lokalsamfund. Efter at have 
gennemført en undersøgelse fremsender 
disse udvalg de således indsamlede 
oplysninger til Kommissionen og EIB.

Or. fr

Ændringsforslag 496
Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Soledad Cabezón Ruiz, José Blanco López

Forslag til forordning
Artikel 12 – stk. 1 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Senest den [PO insert date: 18 months after 
the entry into force of this Regulation] 
foretager EIB en evaluering af, hvordan 
EFSI har fungeret. EIB fremsender denne 
evaluering til Europa-Parlamentet, Rådet 
og Kommissionen.

Senest den [PO insert date: 12 months after 
the entry into force of this Regulation] 
foretager EIB en evaluering af, hvordan 
EFSI har fungeret. EIB fremsender denne 
evaluering til Europa-Parlamentet, Rådet 
og Kommissionen.

Or. es

Ændringsforslag 497
David Borrelli, Dario Tamburrano

Forslag til forordning
Artikel 12 – stk. 1 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Senest den [PO insert date: 18 months after 
the entry into force of this Regulation] 
foretager EIB en evaluering af, hvordan 
EFSI har fungeret. EIB fremsender denne 
evaluering til Europa-Parlamentet, Rådet 
og Kommissionen.

Senest den [PO insert date: 12 months after 
the entry into force of this Regulation] 
foretager EIB en evaluering af, hvordan 
EFSI har fungeret. EIB fremsender årligt
denne evaluering til Europa-Parlamentet, 
Rådet og Kommissionen.

Or. it

Ændringsforslag 498
Christian Ehler
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Forslag til forordning
Artikel 12 – stk. 1 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Senest den [PO insert date: 18 months after 
the entry into force of this Regulation]
foretager EIB en evaluering af, hvordan 
EFSI har fungeret. EIB fremsender denne 
evaluering til Europa-Parlamentet, Rådet 
og Kommissionen.

Senest den [PO insert date: 18 months after 
the entry into force of this Regulation]
fremsender EIB en evaluering af, hvordan 
EFSI har fungeret, til Europa-Parlamentet, 
Rådet og Kommissionen.

Or. en

Begrundelse

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

Ændringsforslag 499
Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Soledad Cabezón Ruiz, José Blanco López

Forslag til forordning
Artikel 12 – stk. 1 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Senest den [PO insert date: 18 months after 
the entry into force of this Regulation] 
foretager Kommissionen en evaluering af 
anvendelsen af EU-garantien og af, 
hvordan garantifonden har fungeret, 
herunder den i artikel 8, stk. 9, omhandlede 
brug af midler. Kommissionen fremsender 
denne evaluering til Europa-Parlamentet og 
Rådet.

Senest den [PO insert date: 12 months after 
the entry into force of this Regulation] 
foretager Kommissionen en evaluering af 
anvendelsen af EU-garantien og af, 
hvordan garantifonden har fungeret, 
herunder den i artikel 8, stk. 9, omhandlede 
brug af midler. Kommissionen fremsender 
denne evaluering til Europa-Parlamentet og 
Rådet.

Or. es

Ændringsforslag 500
David Borrelli, Dario Tamburrano
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Forslag til forordning
Artikel 12 – stk. 1 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Senest den [PO insert date: 18 months after 
the entry into force of this Regulation] 
foretager Kommissionen en evaluering af 
anvendelsen af EU-garantien og af, 
hvordan garantifonden har fungeret, 
herunder den i artikel 8, stk. 9, omhandlede 
brug af midler. Kommissionen fremsender 
denne evaluering til Europa-Parlamentet og 
Rådet.

Senest den [PO insert date: 12 months after 
the entry into force of this Regulation] 
foretager Kommissionen en evaluering af 
anvendelsen af EU-garantien og af, 
hvordan garantifonden har fungeret, 
herunder den i artikel 8, stk. 9, omhandlede 
brug af midler. Kommissionen fremsender
årligt denne evaluering til Europa-
Parlamentet og Rådet.

Or. it

Ændringsforslag 501
Evžen Tošenovský, Marek Józef Gróbarczyk, Morten Messerschmidt

Forslag til forordning
Artikel 12 – stk. 2 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Senest den 30. juni 2018 og derefter 
hvert tredje år

2. Senest den 30. juni 2018, to år herefter
og senest seks måneder fra datoen for 
EFSI-aftalens ophør

Or. en

Ændringsforslag 502
Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Soledad Cabezón Ruiz, José Blanco López, 
David Borrelli, Dario Tamburrano

Forslag til forordning
Artikel 12 – stk. 2 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Senest den 30. juni 2018 og derefter
hvert tredje år

2. Hvert år

Or. es
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Ændringsforslag 503
Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, José Blanco López, David Borrelli, Dario 
Tamburrano

Forslag til forordning
Artikel 12 – stk. 2 – litra b a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ba) offentliggør Kommissionen ligeledes 
en evalueringsrapport om de kriterier, 
som investeringskomiteen har anvendt i 
forbindelse med udvælgelse af og afslag 
på projekter.

Or. es

Ændringsforslag 504
Patrizia Toia

Forslag til forordning
Artikel 12 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. I den i stk. 2, litra b, omhandlede 
rapport undersøger Kommissionen 
EFSI's bidrag til dynamikken i førende 
små innovative virksomheder i forbindelse 
med Unionens strategi for intelligent, 
bæredygtig og inklusiv vækst, dens 
overensstemmelse med Unionens andre 
politikker og instrumenter samt 
virkningen af EFSI's virksomhed for den 
økonomiske, sociale og territoriale 
samhørighed og for nedbringelsen af 
arbejdsløsheden.

Or. en

Ændringsforslag 505
Soledad Cabezón Ruiz, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, José Blanco López, 
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Theresa Griffin, Carlos Zorrinho

Forslag til forordning
Artikel 13 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

I overensstemmelse med sin egen 
åbenhedspolitik om aktindsigt og 
information offentliggør EIB på sit 
websted oplysninger om alle EIB's 
finansierings- og investeringsaktiviteter og 
deres bidrag til de i artikel 5, stk. 2, 
omhandlede generelle mål.

I overensstemmelse med sin egen 
åbenhedspolitik om aktindsigt og 
information offentliggør EIB på sit 
websted oplysninger om alle EIB's 
finansierings- og investeringsaktiviteter og 
deres bidrag til de i artikel 5, stk. 2, 
omhandlede generelle mål og kriterier.

Or. en

Ændringsforslag 506
Christian Ehler

Forslag til forordning
Artikel 13 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

I overensstemmelse med sin egen 
åbenhedspolitik om aktindsigt og 
information offentliggør EIB på sit 
websted oplysninger om alle EIB's 
finansierings- og investeringsaktiviteter og 
deres bidrag til de i artikel 5, stk. 2, 
omhandlede generelle mål.

I overensstemmelse med sin egen 
åbenhedspolitik om aktindsigt og 
information offentliggør EIB på sit 
websted oplysninger om alle EIB's 
finansierings- og investeringsaktiviteter i 
henhold til denne forordning og deres 
bidrag til de i artikel 5, stk. 2, omhandlede 
generelle mål.

Or. en

Ændringsforslag 507
Evžen Tošenovský, Marek Józef Gróbarczyk, Morten Messerschmidt

Forslag til forordning
Artikel 13 – stk. 1
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

I overensstemmelse med sin egen 
åbenhedspolitik om aktindsigt og 
information offentliggør EIB på sit 
websted oplysninger om alle EIB's 
finansierings- og investeringsaktiviteter og 
deres bidrag til de i artikel 5, stk. 2,
omhandlede generelle mål.

I overensstemmelse med sin egen 
åbenhedspolitik om aktindsigt og 
information offentliggør EIB på sit 
websted oplysninger om alle EIB's 
finansierings- og
investeringsforanstaltninger i henhold til 
denne forordning og deres bidrag til de i 
artikel 5a omhandlede generelle mål og 
støtteberettigelseskriterier.

Or. en

Ændringsforslag 508
Bendt Bendtsen, Seán Kelly

Forslag til forordning
Artikel 13 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

I overensstemmelse med sin egen 
åbenhedspolitik om aktindsigt og 
information offentliggør EIB på sit 
websted oplysninger om alle EIB's 
finansierings- og investeringsaktiviteter og 
deres bidrag til de i artikel 5, stk. 2, 
omhandlede generelle mål.

I overensstemmelse med sin egen 
åbenhedspolitik om aktindsigt og 
information offentliggør EIB på sit 
websted oplysninger om alle EIB's 
finansierings- og investeringsaktiviteter og 
deres bidrag til de i artikel 5, stk. 2, 
omhandlede generelle mål og kriterier.

Or. en

Ændringsforslag 509
David Borrelli, Dario Tamburrano

Forslag til forordning
Artikel 13 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

I overensstemmelse med sin egen 
åbenhedspolitik om aktindsigt og 
information offentliggør EIB på sit 

EIB offentliggør på sit websted 
oplysninger om projekter, der er omfattet 
af finansiering, med det formål at sikre en 
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websted oplysninger om alle EIB's 
finansierings- og investeringsaktiviteter og 
deres bidrag til de i artikel 5, stk. 2, 
omhandlede generelle mål.

offentlig høring om deres berettigelse i
henhold til principperne om økonomisk, 
miljømæssig og samfundsmæssig 
bæredygtighed. I forbindelse med de 
godkendte projekter offentliggør EIB på sit 
websted alle EIB's finansierings- og 
investeringsaktiviteter og deres bidrag til 
de i artikel 5, stk. 2, omhandlede generelle 
mål.

Or. it

Ændringsforslag 510
Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, José Blanco López, David Borrelli, Dario 
Tamburrano

Forslag til forordning
Artikel 13 – stk. 1 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

EIB offentliggør på sit websted 
detaljerede oplysninger om 
investeringskomiteens afgørelser om 
udvælgelse af projekter, der skal kunne 
støttes gennem planen, og især om 
årsagen til afslag på projekter.

Or. es

Ændringsforslag 511
Kaja Kallas

Forslag til forordning
Artikel 15 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Hvis EIB på noget stadium i et EU-
garanteret projekts forberedelse, 
gennemførelse eller afslutning har grund til 
mistanke om, at der kan foreligge svig, 
korruption, hvidvaskning af penge eller 
andre ulovligheder, der kan skade 
Unionens finansielle interesser, underretter 

1. Hvis EIB på noget stadium i en EU-
garanteret foranstaltnings forberedelse, 
gennemførelse eller afslutning har grund til 
mistanke om, at der kan foreligge
interessekonflikter, svig, korruption, 
hvidvaskning af penge eller andre 
ulovligheder, der kan skade Unionens 
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EIB omgående OLAF og giver OLAF de 
nødvendige oplysninger.

finansielle interesser, underretter EIB 
omgående OLAF og giver OLAF de 
nødvendige oplysninger.

Or. en

Ændringsforslag 512
Christian Ehler

Forslag til forordning
Artikel 16 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. I sin finansierings- og 
investeringsvirksomhed støtter EIB ingen 
aktivitet, der gennemføres til ulovlige 
formål, herunder hvidvaskning af penge, 
finansiering af terrorisme, skattesvig og 
skatteunddragelse, korruption eller svig 
rettet mod Unionens finansielle interesser. 
I overensstemmelse med sin politik over 
for svagt regulerede eller 
ikkesamarbejdsvillige jurisdiktioner, som 
er baseret på retningslinjer opstillet af 
Unionen, Organisationen for Økonomisk 
Samarbejde og Udvikling eller Den 
Finansielle Aktionsgruppe, deltager EIB i 
særdeleshed ikke i nogen finansierings-
eller investeringstransaktion, der foregår 
via et investeringsselskab lokaliseret i en 
ikkesamarbejdsvillig jurisdiktion.

1. I sin finansierings- og 
investeringsvirksomhed i henhold til 
denne forordning støtter EIB ingen 
aktivitet, der gennemføres til ulovlige 
formål, herunder hvidvaskning af penge, 
finansiering af terrorisme, skattesvig og 
skatteunddragelse, korruption eller svig 
rettet mod Unionens finansielle interesser. 
I overensstemmelse med sin politik over 
for svagt regulerede eller 
ikkesamarbejdsvillige jurisdiktioner, som 
er baseret på retningslinjer opstillet af 
Unionen, Organisationen for Økonomisk 
Samarbejde og Udvikling eller Den 
Finansielle Aktionsgruppe, deltager EIB i 
særdeleshed ikke i nogen finansierings-
eller investeringstransaktion, der foregår 
via et investeringsselskab lokaliseret i en 
ikkesamarbejdsvillig jurisdiktion.

Or. en

Ændringsforslag 513
Jeppe Kofod, Martina Werner

Forslag til forordning
Artikel 16 – stk. 1 a (nyt)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. EIB må ikke med sin finansiering og 
investering yde støtte til aktiviteter, der 
skader Unionen på dens vej mod 
bæredygtig udvikling; i den forbindelse 
må EIB ikke deltage i nogen former for 
projekter, der skaber en fastlåsning i 
teknologier, produktionsprocesser eller 
infrastrukturer, som er i risiko for at 
strande midtvejs, idet de ikke er i tråd med 
EU's energi- og klimamål for 2020, 2030 
og 2050

Or. en

Ændringsforslag 514
Renato Soru

Forslag til forordning
Artikel 16 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. EIB må ikke med sin finansiering og 
investering yde støtte til aktiviteter, der 
skader Unionen på dens vej mod 
bæredygtig økonomisk, videnskabelig og 
social udvikling; i den forbindelse må 
EIB ikke deltage i nogen former for 
projekter, der skaber en fastlåsning i 
teknologier, produktionsprocesser eller 
infrastrukturer, som er i risiko for at 
strande midtvejs, idet de ikke er i tråd med 
EU's digitale mål og energi- og klimamål 
for 2020, 2030 og 2050

Or. en

Ændringsforslag 515
Christian Ehler
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Forslag til forordning
Artikel 16 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Ved gennemførelsen af sine 
finansierings- og investeringstransaktioner 
følger EIB de principper og standarder, der 
er fastsat i unionslovgivningen om 
forebyggelse af brug af det finansielle 
system til hvidvaskning af penge og 
finansiering af terrorisme, herunder 
eventuelle krav om rimelige 
foranstaltninger til identificering af de 
retmæssige ejere.

2. Ved gennemførelsen af sine 
finansierings- og investeringstransaktioner
i henhold til denne forordning følger EIB 
de principper og standarder, der er fastsat i 
unionslovgivningen om forebyggelse af 
brug af det finansielle system til 
hvidvaskning af penge og finansiering af 
terrorisme, herunder eventuelle krav om 
rimelige foranstaltninger til identificering 
af de retmæssige ejere.

Or. en

Ændringsforslag 516
Christian Ehler

Forslag til forordning
Artikel 17 – stk. 4 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4a. En delegeret retsakt vedtaget i 
henhold til artikel 2, stk. 2, træder kun i 
kraft, hvis hverken Europa-Parlamentet 
eller Rådet har gjort indsigelse inden for 
en frist på en måned fra meddelelsen af 
den pågældende retsakt til Europa-
Parlamentet og Rådet, eller hvis Europa-
Parlamentet og Rådet inden udløbet af 
denne frist begge har informeret 
Kommissionen om, at de ikke agter at 
gøre indsigelse. Fristen forlænges med en 
måned på Europa-Parlamentets eller 
Rådets initiativ.

Or. en

Begrundelse

Den delegerede retsakt, der indeholder EFSI-aftalen, bør vedtages hurtigt, da fristen for svar 
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fra Parlamentet og Rådet er nedsat til en måned.

Ændringsforslag 517
Claude Turmes
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 18

Kommissionens forslag Ændringsforslag

[...] udgår

Or. en

Ændringsforslag 518
Christian Ehler

Forslag til forordning
Artikel 18

Kommissionens forslag Ændringsforslag

[...] udgår

Or. en

Begrundelse

Horisont 2020 bør ikke beskæres for at finansiere EU's garantifond.

Ændringsforslag 519
Philippe De Backer, Angelika Mlinar, Cora van Nieuwenhuizen, Fredrick Federley, 
Pavel Telička

Forslag til forordning
Artikel 18
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

[...] udgår

Or. en

Ændringsforslag 520
David Borrelli, Dario Tamburrano

Forslag til forordning
Artikel 18

Kommissionens forslag Ændringsforslag

[...] udgår

Or. it

Ændringsforslag 521
Christian Ehler

Forslag til forordning
Artikel 19

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 19 udgår

Ændringer af forordning (EU) nr. 
1316/2013

I artikel 5 i forordning (EU) nr. 
1316/2013 affattes stk. 1 således:

"1. Finansieringsrammen for 
gennemførelsen af CEF er for perioden 
2014 til 2020 fastsat til 29 942 259 000 
EUR (*) i løbende priser. Beløbet fordeles 
således: 

a) transportsektoren: 23 550 582 000 
EUR, hvoraf de 11 305 500 000 EUR skal 
overføres fra Samhørighedsfonden og 
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anvendes i overensstemmelse med denne 
forordning, og udelukkende i de 
medlemsstater, som er berettiget til støtte 
fra Samhørighedsfonden 

b) telekommunikationssektoren: 1 041 
602 000 EUR

c) energisektoren: 5 350 075 000 EUR.

Disse beløb berører ikke anvendelsen af 
fleksibilitetsmekanismen, der er fastlagt i 
henhold til Rådets forordning (EU, 
Euratom) nr. 1311/2013 (*). 

(*) Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 
1311/2013 af 2. december 2013 om 
fastlæggelse af den flerårige finansielle 
ramme for årene 2014-2020 (EUT L 347 
af 20.12.2013, s. 884)."

Or. en

Begrundelse

Connecting Europe-faciliteten bør ikke beskæres for at finansiere EU's garantifond.

Ændringsforslag 522
Philippe De Backer, Angelika Mlinar, Cora van Nieuwenhuizen, Fredrick Federley, 
Pavel Telička

Forslag til forordning
Artikel 19

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 19 udgår

Ændringer af forordning (EU) nr. 
1316/2013

I artikel 5 i forordning (EU) nr. 
1316/2013 affattes stk. 1 således:

"1. Finansieringsrammen for 
gennemførelsen af CEF er for perioden 
2014 til 2020 fastsat til 29 942 259 000 
EUR (*) i løbende priser. Beløbet fordeles 
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således: 

a) transportsektoren: 23 550 582 000 
EUR, hvoraf de 11 305 500 000 EUR skal 
overføres fra Samhørighedsfonden og 
anvendes i overensstemmelse med denne 
forordning, og udelukkende i de 
medlemsstater, som er berettiget til støtte 
fra Samhørighedsfonden 

b) telekommunikationssektoren: 1 041 
602 000 EUR

c) energisektoren: 5 350 075 000 EUR.

Disse beløb berører ikke anvendelsen af 
fleksibilitetsmekanismen, der er fastlagt i 
henhold til Rådets forordning (EU, 
Euratom) nr. 1311/2013 (*). 

(*) Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 
1311/2013 af 2. december 2013 om 
fastlæggelse af den flerårige finansielle 
ramme for årene 2014-2020 (EUT L 347 
af 20.12.2013, s. 884)."

Or. en

Ændringsforslag 523
David Borrelli, Dario Tamburrano

Forslag til forordning
Artikel 19

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 19 udgår

Ændringer af forordning (EU) nr. 
1316/2013

I artikel 5 i forordning (EU) nr. 
1316/2013 affattes stk. 1 således:

"1. Finansieringsrammen for 
gennemførelsen af CEF er for perioden 
2014 til 2020 fastsat til 29 942 259 000 
EUR (*) i løbende priser. Beløbet fordeles 
således: 
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a) transportsektoren: 23 550 582 000 
EUR, hvoraf de 11 305 500 000 EUR skal 
overføres fra Samhørighedsfonden og 
anvendes i overensstemmelse med denne 
forordning, og udelukkende i de 
medlemsstater, som er berettiget til støtte 
fra Samhørighedsfonden 

b) telekommunikationssektoren: 1 041 
602 000 EUR

c) energisektoren: 5 350 075 000 EUR.

Disse beløb berører ikke anvendelsen af 
fleksibilitetsmekanismen, der er fastlagt i 
henhold til Rådets forordning (EU, 
Euratom) nr. 1311/2013 (*). 

(*) Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 
1311/2013 af 2. december 2013 om 
fastlæggelse af den flerårige finansielle 
ramme for årene 2014-2020 (EUT L 347 
af 20.12.2013, s. 884)."

Or. it

Ændringsforslag 524
Claude Turmes
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 19

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 19 udgår

Ændringer af forordning (EU) nr. 
1316/2013

I artikel 5 i forordning (EU) nr. 
1316/2013 affattes stk. 1 således:

"1. Finansieringsrammen for 
gennemførelsen af CEF er for perioden 
2014 til 2020 fastsat til 29 942 259 000 
EUR (*) i løbende priser. Beløbet fordeles 
således: 

a) transportsektoren: 23 550 582 000 
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EUR, hvoraf de 11 305 500 000 EUR skal 
overføres fra Samhørighedsfonden og 
anvendes i overensstemmelse med denne 
forordning, og udelukkende i de 
medlemsstater, som er berettiget til støtte 
fra Samhørighedsfonden 

b) telekommunikationssektoren: 1 041 
602 000 EUR

c) energisektoren: 5 350 075 000 EUR.

Disse beløb berører ikke anvendelsen af 
fleksibilitetsmekanismen, der er fastlagt i 
henhold til Rådets forordning (EU, 
Euratom) nr. 1311/2013 (*). 

(*) Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 
1311/2013 af 2. december 2013 om 
fastlæggelse af den flerårige finansielle 
ramme for årene 2014-2020 (EUT L 347 
af 20.12.2013, s. 884)."

Or. en

Ændringsforslag 525
Christian Ehler

Forslag til forordning
Artikel 20 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kommissionen vurderer disse 
transaktioner, og hvis de opfylder de 
materielle krav i artikel 5 og i EFSI-
aftalen, træffer den afgørelse om, at de er 
omfattet af EU-garantien.

Kommissionen vurderer disse 
transaktioner, og hvis de opfylder de 
materielle krav i artikel 2a og 5 i denne 
forordning, træffer den afgørelse om, at de 
er omfattet af EU-garantien.

Or. en


