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Ändringsförslag 298
Sorin Moisă

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. I Efsi-avtalet ska det föreskrivas att Efsi 
ska förvaltas av en styrelse som ska 
fastställa den strategiska inriktningen, den 
strategiska allokeringen av tillgångar samt 
de operativa strategierna och förfarandena, 
inbegripet investeringsstrategin för projekt 
som Efsi kan stödja och Efsis riskprofil, i 
enlighet med målen i artikel 5.2. Styrelsen 
ska utse en av sina ledamöter till 
ordförande.

1. I Efsi-avtalet ska det föreskrivas att Efsi 
ska förvaltas av en styrelse som ska 
fastställa den strategiska inriktningen, den 
strategiska allokeringen av tillgångar samt 
de operativa strategierna och förfarandena, 
inbegripet investeringsstrategin för projekt 
som Efsi kan stödja och Efsis riskprofil, i 
enlighet med målen i artikel 5.2. Styrelsen 
ska fastställa tydliga kriterier för 
sammanställandet av en projektportfölj 
och för det senare urvalet av de projekt i 
portföljen som ska få finansiellt stöd. 
Styrelsen ska utse en av sina ledamöter till 
ordförande.

Or. ro

Ändringsförslag 299
David Borrelli, Dario Tamburrano

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. I Efsi-avtalet ska det föreskrivas att Efsi 
ska förvaltas av en styrelse som ska 
fastställa den strategiska inriktningen, den 
strategiska allokeringen av tillgångar samt 
de operativa strategierna och förfarandena, 
inbegripet investeringsstrategin för projekt 
som Efsi kan stödja och Efsis riskprofil, i 
enlighet med målen i artikel 5.2. Styrelsen 
ska utse en av sina ledamöter till 
ordförande.

1. I Efsi-avtalet ska det föreskrivas att Efsi 
ska förvaltas av en styrelse som ska 
fastställa den strategiska inriktningen, den 
strategiska allokeringen av tillgångar samt 
de operativa strategierna och förfarandena, 
inbegripet investeringsstrategin för projekt 
som Efsi kan stödja och Efsis riskprofil, i 
enlighet med målen i artikel 5.2. Styrelsen 
ska utse en av sina ledamöter till 
ordförande och ska otvetydigt följa 
principerna om öppenhet, oberoende och 
demokrati.
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Or. it

Ändringsförslag 300
Christian Ehler

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. I Efsi-avtalet ska det föreskrivas att Efsi 
ska förvaltas av en styrelse som ska 
fastställa den strategiska inriktningen, den 
strategiska allokeringen av tillgångar samt 
de operativa strategierna och förfarandena, 
inbegripet investeringsstrategin för projekt 
som Efsi kan stödja och Efsis riskprofil, i 
enlighet med målen i artikel 5.2. Styrelsen 
ska utse en av sina ledamöter till 
ordförande.

1. I Efsi-avtalet ska det föreskrivas att Efsi 
ska förvaltas av en styrelse.

1a. Styrelsen ska fastställa den strategiska 
inriktningen, den strategiska allokeringen 
av tillgångar samt de operativa strategierna 
och förfarandena, inbegripet 
investeringsstrategin för projekt som Efsi 
kan stödja och Efsis riskprofil i enlighet 
med denna förordning, och ska för detta 
ändamål fastställa investeringsriktlinjer 
för användningen av EU-garantin som 
ska genomföras av 
investeringskommittén.

Or. en

Motivering

Investeringsriktlinjerna kommer att innehålla viktiga och avgörande punkter för 
genomförandet av Efsi, och bör därför nämnas i förordningen. Lagstiftarens kontroll bör 
säkerställas genom att riktlinjerna antas i form av en delegerad akt.

Ändringsförslag 301
Gunnar Hökmark
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Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Styrelsen ska ha ansvar för att välja 
investeringar som kan ge avkastning och 
skapa ekonomisk tillväxt genom att 
attrahera fler investeringar.

Or. en

Ändringsförslag 302
Christian Ehler

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 1b (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1b. Kommissionen ska ges behörighet att 
anta delegerade akter i enlighet med 
artikel 17 i fördraget när det gäller 
investeringsriktlinjerna.

Or. en

Motivering

Investeringsriktlinjerna kommer att innehålla viktiga och avgörande punkter för 
genomförandet av Efsi, och bör därför nämnas i förordningen. Lagstiftarens kontroll bör 
säkerställas genom att riktlinjerna antas i form av en delegerad akt.

Ändringsförslag 303
Philippe De Backer, Kaja Kallas, Angelika Mlinar, Cora van Nieuwenhuizen, Fredrick 
Federley, Pavel Telička

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Så länge som de enda bidragsgivarna 
till Efsi är unionen och EIB ska antalet 

utgår
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ledamöter och röster i styrelsen tilldelas 
på grundval av storleken på bidragen i 
form av kontanta medel eller garantier.

Styrelsen ska fatta beslut i samförstånd.

Or. en

Ändringsförslag 304
Christian Ehler

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Styrelseledamöterna ska vara 
kommissionsledamöter. 
Kommissionsledamoten med ansvar för 
forskning, vetenskap och innovation ska 
vara en av styrelseledamöterna.

Or. en

Ändringsförslag 305
Christian Ehler

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Styrelsen ska utse en av sina ledamöter till 
ordförande.

Or. en

Motivering

Stryks ovan och återinförs här.
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Ändringsförslag 306
Philippe De Backer, Kaja Kallas, Angelika Mlinar, Cora van Nieuwenhuizen, 
Fredrick Federley

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 3 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Om andra parter ansluter sig till Efsi-
avtalet i enlighet med artikel 1.2 ska 
antalet ledamöter och röster i styrelsen 
tilldelas på grundval av storleken på 
bidragen från bidragsgivare i form av 
kontanta medel eller garantier. Antalet 
ledamöter och röster för kommissionen 
och EIB i enlighet med punkt 2 ska 
räknas om i enlighet med detta.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 307
Pavel Telička

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 3 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Om andra parter ansluter sig till Efsi-
avtalet i enlighet med artikel 1.2 ska antalet 
ledamöter och röster i styrelsen tilldelas på 
grundval av storleken på bidragen från 
bidragsgivare i form av kontanta medel 
eller garantier. Antalet ledamöter och 
röster för kommissionen och EIB i enlighet 
med punkt 2 ska räknas om i enlighet med 
detta.

Om andra parter ansluter sig till Efsi-
avtalet i enlighet med artikel 1.2 ska antalet 
ledamöter och röster i styrelsen tilldelas på 
grundval av storleken på bidragen från 
bidragsgivare i form av kontanta medel 
eller garantier. Antalet ledamöter och 
röster för kommissionen och EIB i enlighet 
med punkt 2 ska räknas om i enlighet med 
detta, men kommissionen och EIB ska 
alltid tillsammans inneha minst hälften av 
styrelseposterna och rösterna.

Or. en
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Ändringsförslag 308
Edouard Martin

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 3 – stycke 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Inget beslut av styrelsen ska antas om 
kommissionen eller EIB röstar emot det.

Inget beslut av styrelsen ska antas om 
kommissionen, EIB eller
Europaparlamentet röstar emot det.

Or. fr

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

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 4 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Den verkställande direktören ska varje 
kvartal rapportera om Efsis verksamhet till 
styrelsen.

Den verkställande direktören ska varje 
kvartal rapportera om Efsis verksamhet till 
styrelsen och Europaparlamentet.

Or. en

Ändringsförslag 310
Aldo Patriciello

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 4 – stycke 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Den verkställande direktören och 
biträdande verkställande direktören ska 
utses av styrelsen efter ett gemensamt 
förslag från kommissionen och EIB för en 
förnybar period på tre år.

Den verkställande direktören och 
biträdande verkställande direktören ska 
utses av styrelsen efter ett gemensamt 
förslag från kommissionen och EIB för en 
period på tre år som kan förnyas högst tre 
gånger.
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Or. it

Ändringsförslag 311
David Borrelli, Dario Tamburrano

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 4 – stycke 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Den verkställande direktören och 
biträdande verkställande direktören ska 
utses av styrelsen efter ett gemensamt 
förslag från kommissionen och EIB för en 
förnybar period på tre år.

Den verkställande direktören och 
biträdande verkställande direktören ska 
utses av styrelsen efter ett gemensamt 
förslag från kommissionen och EIB efter 
ett bindande yttrande från 
Europaparlamentet på grundval av 
principerna om öppenhet, oberoende och 
demokrati för en förnybar period på tre år.

Or. it

Ändringsförslag 312
Antonio Tajani, Fulvio Martusciello

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 5 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Efsi-avtalet ska föreskriva att Efsi ska ha 
en investeringskommitté som ska ansvara 
för att granska möjliga transaktioner i 
enlighet med Efsis investeringsstrategier 
och för att godkänna stödet från EU-
garantin för transaktioner i enlighet med 
artikel 5 oavsett transaktionernas 
geografiska läge.

Efsi-avtalet ska föreskriva att Efsi ska ha 
en investeringskommitté som ska ansvara 
för att granska möjliga transaktioner i 
enlighet med Efsis investeringsstrategier 
och för att godkänna stödet från EU-
garantin för transaktioner i enlighet med 
artikel 5 oavsett transaktionernas 
geografiska läge. Investeringskommitténs 
yttrande ska vara icke-bindande när det 
gäller godkännandet av valda 
transaktioner.

Or. en
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Motivering

Eftersom Europeiska investeringsbanken redan kommer att vara ansvarig för urvalet av 
projekt och förfarandet för tillhandahållande av ekonomiskt stöd bör investeringskommitténs 
ansvarsnivå och analysansvar för projekten klargöras för att undvika onödiga 
överlappningar med det arbete som utförs av EIB.

Ändringsförslag 313
Claude Turmes
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 5 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Efsi-avtalet ska föreskriva att Efsi ska ha 
en investeringskommitté som ska ansvara 
för att granska möjliga transaktioner i 
enlighet med Efsis investeringsstrategier 
och för att godkänna stödet från EU-
garantin för transaktioner i enlighet med
artikel 5 oavsett transaktionernas 
geografiska läge.

Efsi-avtalet ska föreskriva att Efsi ska ha 
en investeringskommitté som ska ansvara 
för att granska möjliga transaktioner i 
enlighet med Efsis investeringsstrategier 
och för att godkänna stödet från EU-
garantin för transaktioner som fullständigt 
överensstämmer med målen och 
kriterierna i artikel 5.

Or. en

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

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 5 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Efsi-avtalet ska föreskriva att Efsi ska ha 
en investeringskommitté som ska ansvara 
för att granska möjliga transaktioner i 
enlighet med Efsis investeringsstrategier 
och för att godkänna stödet från EU-
garantin för transaktioner i enlighet med 
artikel 5 oavsett transaktionernas 
geografiska läge.

Efsi-avtalet ska föreskriva att Efsi ska ha 
en investeringskommitté som ska ansvara 
för att granska alla potentiella transaktioner 
i enlighet med Efsis investeringsstrategier 
och för att godkänna stödet från EU-
garantin för transaktioner

a) i enlighet med artikel 5,
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b) i enlighet med EU:s klimat- och 
energimål för 2020, 2030 och 2050, för att 
inte äventyra dessa mål eller skapa 
inlåsningseffekter i teknik, 
produktionsprocesser eller infrastrukturer 
som löper risk att överges,

c) med ett påvisbart ekonomiskt, 
samhälleligt och hållbart mervärde 
främja innovationer, yrkesfärdigheter, 
sysselsättning och konkurrenskraft i EU, 
och

d) oavsett transaktionernas geografiska 
läge.

Or. en

Ändringsförslag 315
David Borrelli, Dario Tamburrano

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 5 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Efsi-avtalet ska föreskriva att Efsi ska ha 
en investeringskommitté som ska ansvara 
för att granska möjliga transaktioner i 
enlighet med Efsis investeringsstrategier 
och för att godkänna stödet från EU-
garantin för transaktioner i enlighet med 
artikel 5 oavsett transaktionernas 
geografiska läge.

Efsi-avtalet ska föreskriva att Efsi ska ha 
en investeringskommitté som ska ansvara 
för att granska möjliga transaktioner i 
enlighet med Efsis investeringsstrategier 
och för att godkänna stödet från EU-
garantin för transaktioner i enlighet med 
artikel 5 oavsett transaktionernas 
geografiska läge men med prioritering av 
de områden i medlemsstaterna som har 
drabbats särskilt hårt av krisen.

Or. it

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

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 5 – stycke 1
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

Efsi-avtalet ska föreskriva att Efsi ska ha 
en investeringskommitté som ska ansvara 
för att granska möjliga transaktioner i 
enlighet med Efsis investeringsstrategier 
och för att godkänna stödet från EU-
garantin för transaktioner i enlighet med 
artikel 5 oavsett transaktionernas 
geografiska läge.

Efsi-avtalet ska föreskriva att Efsi ska ha 
en investeringskommitté som ska ansvara 
för att granska möjliga transaktioner i 
enlighet med Efsis investeringsstrategier 
och för att godkänna stödet från EU-
garantin för transaktioner i enlighet med 
artikel 5 oavsett transaktionernas 
geografiska läge, med lämpligt deltagande 
av arbetsmarknadens parter i 
beslutsprocessen.

Or. en

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

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 5 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Efsi-avtalet ska föreskriva att Efsi ska ha 
en investeringskommitté som ska ansvara 
för att granska möjliga transaktioner i 
enlighet med Efsis investeringsstrategier 
och för att godkänna stödet från EU-
garantin för transaktioner i enlighet med 
artikel 5 oavsett transaktionernas 
geografiska läge.

Efsi-avtalet ska föreskriva att Efsi ska ha 
en investeringskommitté som ska ansvara 
för att granska möjliga transaktioner i 
enlighet med Efsis investeringsstrategier 
och för att godkänna stödet från EU-
garantin för transaktioner i enlighet med 
artikel 5 oavsett transaktionernas 
geografiska läge och med hänsyn till 
principen om en allmänt enhetlig 
utveckling av alla regioner i unionen.

Or. en

Ändringsförslag 318
Antonio Tajani, Fulvio Martusciello

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 5 – stycke 2
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

Investeringskommittén ska bestå av sex
oberoende experter och den verkställande 
direktören. Oberoende experter ska ha en 
hög grad av relevant marknadserfarenhet 
av projektfinansiering och utses av 
styrelsen för en förnybar period på tre år.

Investeringskommittén ska bestå av fem
oberoende experter och den verkställande 
direktören. Oberoende experter ska ha en 
hög grad av relevant marknadserfarenhet 
av projektfinansiering och utses av 
styrelsen för en förnybar period på tre år.

Or. en

Motivering

Behovet av en investeringskommitté är inte klart, och det kan eventuellt finnas en risk för att 
denna struktur kommer att sakta ned hela godkännandeförfarandet för projekt som omfattas 
av Efsi. Det förefaller därför vara lämpligt att minska antalet experter i 
investeringskommittén.

Ändringsförslag 319
Claude Turmes
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 5 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Investeringskommittén ska bestå av sex
oberoende experter och den verkställande 
direktören. Oberoende experter ska ha en 
hög grad av relevant marknadserfarenhet 
av projektfinansiering och utses av 
styrelsen för en förnybar period på tre år.

Investeringskommittén ska bestå av tio
oberoende experter och den verkställande 
direktören. Oberoende experter ska ha en 
hög grad av relevant marknadserfarenhet 
av projektfinansiering inom de 
prioriterade områden som fastställs i 
artikel 5.2 och utses av styrelsen för en 
förnybar period på tre år.

Or. en

Ändringsförslag 320
Krišjānis Kariņš
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Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 5 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Investeringskommittén ska bestå av sex
oberoende experter och den verkställande 
direktören. Oberoende experter ska ha en 
hög grad av relevant marknadserfarenhet 
av projektfinansiering och utses av 
styrelsen för en förnybar period på tre år.

Investeringskommittén ska bestå av åtta
oberoende experter och den verkställande 
direktören. Oberoende experter ska ha en 
hög grad av relevant marknadserfarenhet 
av projektfinansiering och utses av 
styrelsen för en förnybar period på tre år. 
Experterna i investeringskommittén ska 
utses efter ett öppet och transparent 
urvalsförfarande.

Investeringskommittén ska fatta sina 
beslut utan otillbörlig påverkan.

Or. en

Ändringsförslag 321
Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 5 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Investeringskommittén ska bestå av sex 
oberoende experter och den verkställande 
direktören. Oberoende experter ska ha en 
hög grad av relevant marknadserfarenhet 
av projektfinansiering och utses av 
styrelsen för en förnybar period på tre år.

Investeringskommittén ska bestå av sex 
oberoende experter och den verkställande 
direktören. Oberoende experter ska ha en 
hög grad av relevant marknadserfarenhet 
av projektfinansiering och utses av 
styrelsen för en förnybar period på tre år.
Tre av dessa experter ska ha omfattande 
erfarenhet från en nationell 
utvecklingsbank.

Or. fr

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

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 5 – stycke 2
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

Investeringskommittén ska bestå av sex 
oberoende experter och den verkställande 
direktören. Oberoende experter ska ha en 
hög grad av relevant marknadserfarenhet 
av projektfinansiering och utses av 
styrelsen för en förnybar period på tre år.

Investeringskommittén ska bestå av minst
sex oberoende experter och den 
verkställande direktören. Oberoende 
experter ska ha en hög grad av relevant 
marknadserfarenhet av projektfinansiering 
inom de investeringsprojektområden som 
förtecknas i artikel 5.2 och ska ha 
nödvändig kännedom om forsknings- och 
innovationsutmaningarna på dessa 
områden.

Investeringskommittén ska utses av 
styrelsen för en förnybar period på tre år.

Or. en

Motivering

För att främja övergången till en smart, hållbar ekonomi utan koldioxidutsläpp måste 
projekten ha en stark forsknings- och innovationskomponent. Experterna måste ha kännedom 
om utmaningarna på dessa områden och deras möjligheter att skapa ytterligare tillväxt.

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

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 5 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Investeringskommittén ska bestå av sex
oberoende experter och den verkställande 
direktören. Oberoende experter ska ha en 
hög grad av relevant marknadserfarenhet 
av projektfinansiering och utses av 
styrelsen för en förnybar period på tre år.

Investeringskommittén ska bestå av tolv
oberoende experter och den verkställande 
direktören. Oberoende experter ska ha en 
hög grad av relevant marknadserfarenhet 
av projektfinansiering inom de 
investeringsprojektområden som 
förtecknas i artikel 5.2 samt av de 
geografiska marknaderna inom unionen.

Investeringskommittén ska utses av 
styrelsen för en förnybar period på tre år.
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Or. en

Motivering

Antalet ledamöter av investeringskommittén måste anpassas för att kommittén ska fungera 
ordentligt. En ökning av antalet ledamöter till tolv skulle effektivisera kommitténs arbete. 
Dessutom skulle kommitténs kompetens ökas. Fler ledamöter innebär fler 
specialiseringsområden och ökad kunskapsbredd när det gäller de olika marknaderna, 
branscherna och situationerna i medlemsstaterna.

Ändringsförslag 324
Edouard Martin

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 5 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Investeringskommittén ska bestå av sex 
oberoende experter och den verkställande 
direktören. Oberoende experter ska ha en 
hög grad av relevant marknadserfarenhet 
av projektfinansiering och utses av 
styrelsen för en förnybar period på tre år.

Investeringskommittén ska bestå av sex 
oberoende experter och den verkställande 
direktören. Oberoende experter ska ha en 
hög grad av relevant marknadserfarenhet 
av projektfinansiering samt inom en eller 
flera av de sektorer som förtecknas i 
artikel 5.2 i denna förordning. De ska
utses av styrelsen för en förnybar period på 
tre år.

Or. fr

Ändringsförslag 325
Kaja Kallas

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 5 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Investeringskommittén ska bestå av sex 
oberoende experter och den verkställande 
direktören. Oberoende experter ska ha en 
hög grad av relevant marknadserfarenhet 
av projektfinansiering och utses av 

Investeringskommittén ska bestå av sex 
oberoende experter och den verkställande 
direktören. Oberoende experter ska ha en 
hög grad av relevant marknadserfarenhet 
av projektstrukturering och
projektfinansiering. 
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styrelsen för en förnybar period på tre år. Investeringskommittén ska ha 
sakkunskap inom olika branscher, med 
särskild inriktning på forskning och 
utveckling, energi, IKT och transport. 
Den ska utses av styrelsen för en förnybar 
period på tre år.

Or. en

Ändringsförslag 326
Evžen Tošenovský, Marek Józef Gróbarczyk, Morten Messerschmidt

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 5 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Investeringskommittén ska bestå av sex
oberoende experter och den verkställande 
direktören. Oberoende experter ska ha en 
hög grad av relevant marknadserfarenhet 
av projektfinansiering och utses av 
styrelsen för en förnybar period på tre år.

Investeringskommittén ska bestå av åtta
oberoende experter och den verkställande 
direktören. Oberoende experter ska ha en 
hög grad av relevant marknadserfarenhet 
av projektfinansiering i allmänhet och om 
möjligt även särskilt inom de 
politikområden som avses i artikel 5a 2. 
De ska utses av styrelsen för en förnybar 
period på upp till tre år och totalt högst sex 
år.

Or. en

Ändringsförslag 327
András Gyürk

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 5 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Investeringskommittén ska bestå av sex
oberoende experter och den verkställande 
direktören. Oberoende experter ska ha en 
hög grad av relevant marknadserfarenhet 
av projektfinansiering och utses av 
styrelsen för en förnybar period på tre år.

Investeringskommittén ska bestå av tolv
oberoende experter och den verkställande 
direktören och ska utses genom ett öppet 
och transparent urvalsförfarande. 
Oberoende experter ska ha en hög grad av 
relevant marknadserfarenhet av 
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projektfinansiering, bred kunskap om 
branscher och geografiska marknader 
inom unionen och utses av styrelsen för en 
förnybar period på tre år.

Or. en

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

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 5 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Investeringskommittén ska bestå av sex 
oberoende experter och den verkställande 
direktören. Oberoende experter ska ha en 
hög grad av relevant marknadserfarenhet
av projektfinansiering och utses av 
styrelsen för en förnybar period på tre år.

Investeringskommittén ska bestå av sex 
experter och den verkställande direktören. 
Experter ska väljas på grundval av 
relevant kunskap om och erfarenhet av 
ledning av projektfinansiering samt på 
områdena sysselsättningspolitik, 
industripolitik, energi samt forskning och 
innovation. De ska utses av styrelsen för 
en förnybar period på tre år.

Or. en

Ändringsförslag 329
David Borrelli, Dario Tamburrano

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 5 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Investeringskommittén ska bestå av sex 
oberoende experter och den verkställande 
direktören. Oberoende experter ska ha en 
hög grad av relevant marknadserfarenhet 
av projektfinansiering och utses av 
styrelsen för en förnybar period på tre år.

Investeringskommittén ska bestå av sex 
oberoende experter som tillsätts på 
grundval av deras omfattande och 
relevanta kännedom om och
marknadserfarenhet av projektfinansiering 
och av de områden som denna förordning 
avser, samt av den verkställande 
direktören. De oberoende experterna utses 
av styrelsen efter godkännande av det 
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behöriga parlamentsutskottet och för en 
förnybar period på tre år.

Or. it

Ändringsförslag 330
João Ferreira

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 5 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Investeringskommittén ska bestå av sex 
oberoende experter och den verkställande 
direktören. Oberoende experter ska ha en 
hög grad av relevant marknadserfarenhet
av projektfinansiering och utses av 
styrelsen för en förnybar period på tre år.

Investeringskommittén ska bestå av sex 
oberoende experter, bl.a. av experter på 
sysselsättning, sociala frågor och miljö 
samt av företrädare för forskarvärlden,
och den verkställande direktören. 
Oberoende experter ska ha en hög grad av 
relevant erfarenhet av projektfinansiering, 
bl.a. på områdena sysselsättning, sociala 
frågor och miljö samt av forskning och 
utses av styrelsen för en förnybar period på 
tre år.

Or. pt

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

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 5 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Investeringskommittén ska bestå av sex 
oberoende experter och den verkställande 
direktören. Oberoende experter ska ha en 
hög grad av relevant marknadserfarenhet 
av projektfinansiering och utses av 
styrelsen för en förnybar period på tre år.

Investeringskommittén ska bestå av sex 
oberoende experter och den verkställande 
direktören. Oberoende experter ska ha en 
hög grad av relevant marknadserfarenhet 
av projektfinansiering samt inom regional, 
ekonomisk och social utveckling och utses 
av styrelsen för en förnybar period på tre 
år.
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Or. en

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

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 5 – styckena 2a, 2b och 2c (nya)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Experterna i investeringskommittén ska 
utses efter ett öppet och transparent 
urvalsförfarande. Styrelsen ska, när den 
utser investeringskommitténs experter, 
säkerställa mångfald i 
investeringskommitténs sammansättning 
för att garantera att den har breda 
kunskaper om de sektorer som omfattas 
av artikel 2a och geografiska marknader i 
unionen.

Efsis styrelse ska övervaka att Efsis mål 
uppnås.

Investeringskommitténs ledamöter ska 
när de deltar i kommitténs verksamhet 
agera opartiskt och i Efsis intressen. Vid 
genomförandet av de riktlinjer som 
antagits av styrelsen och när de beslutar
om användningen av EU-garantin får de 
varken begära eller ta emot instruktioner 
från EIB, EU-institutionerna, 
medlemsstaterna eller något annat 
offentligt eller privat organ. En lämplig 
organisation ska finnas för att se till att 
investeringskommittén är operativt 
oberoende, utan att det påverkar 
tillhandahållandet av analytiskt, logistiskt 
och administrativt stöd från EIB:s 
personal till investeringskommittén.

Or. en
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Ändringsförslag 333
Claude Turmes
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 3 – stycke 5a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5a. Efsi-avtalet ska föreskriva inrättandet 
av civilsamhällets plattform för bättre 
investeringar, som ska avspegla 
investeringskommitténs struktur. 
Plattformen ska ha ansvar för att 
övervaka Efsis 
finansieringstransaktioner, särskilt när 
det gäller efterlevnaden av artiklarna 1 
och 5, och ska lämna rekommendationer 
till investeringskommittén.

Or. en

Ändringsförslag 334
Christian Ehler

Förslag till förordning
Artikel 4 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Unionen ska ge EIB en garanti för de 
finansierings- eller 
investeringstransaktioner som genomförs 
inom unionen och som omfattas av denna 
förordning (nedan kallad EU-garantin). 
EU-garantin ska beviljas som en garanti 
som ska infrias på anfordran när det gäller 
de instrument som avses i artikel 6.

Unionen ska ge EIB en garanti för de 
finansierings- eller 
investeringstransaktioner som genomförs 
inom unionen och som omfattas av denna 
förordning (nedan kallad EU-garantin). 
EU-garantin ska vara en ovillkorlig och 
oåterkallelig garanti på första anmodan 
till förmån för EIB. EU-garantin ska 
beviljas som en garanti som ska infrias på 
anfordran när det gäller de instrument som 
avses i artikel 6.

Or. en
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Ändringsförslag 335
Simona Bonafè, Renato Soru, Patrizia Toia, Flavio Zanonato

Förslag till förordning
Artikel 4 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Unionen ska ge EIB en garanti för de 
finansierings- eller 
investeringstransaktioner som genomförs 
inom unionen och som omfattas av denna 
förordning (nedan kallad EU-garantin). 
EU-garantin ska beviljas som en garanti 
som ska infrias på anfordran när det gäller 
de instrument som avses i artikel 6.

Unionen ska ge en oåterkallelig och 
ovillkorlig garanti för de finansierings-
eller investeringstransaktioner som 
genomförs inom unionen eller
transaktioner mellan medlemsstater och 
länder som omfattas av den europeiska 
grannskapspolitiken, inbegripet det 
strategiska partnerskapet, 
utvidgningspolitiken samt Europeiska 
ekonomiska samarbetsområdet eller 
Europeiska frihandelssammanslutningen, 
eller mellan medlemsstater och 
utomeuropeiska länder och territorier i 
enlighet med bilaga II till fördraget om 
Europeiska unionens funktionssätt, och 
som omfattas av denna förordning (nedan 
kallad EU-garantin). EU-garantin ska 
beviljas som en garanti som ska infrias på 
anfordran när det gäller de instrument som 
avses i artikel 6.

Or. en

Ändringsförslag 336
Christian Ehler

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. EU-garantin får beviljas för EIB:s 
finansierings- och 
investeringstransaktioner för vilka ett 
avtal mellan EIB eller EIF och 
stödmottagaren eller en finansiell 
mellanhand har undertecknats av … .
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_________

* EUT: Inför datum tre år efter denna 
förordnings ikraftträdande.

Or. en

Motivering

I överensstämmelse med tidigare ändringsförslag om den begränsade tidsfrist för 
undertecknande som gäller för Efsi.

Ändringsförslag 337
Claude Turmes
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 2 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

EU-garantin ska beviljas för de 
finansierings- och 
investeringstransaktioner som genomförs 
av EIB och som godkänts av den 
investeringskommitté som avses i artikel 
3.5 eller för finansiering till EIF i syfte att 
genomföra EIB:s finansierings- och 
investeringstransaktioner i enlighet med 
artikel 7.2. De berörda transaktionerna ska 
vara förenliga med unionens politik och 
stödja något av följande allmänna mål:

EU-garantin ska beviljas för de 
finansierings- och 
investeringstransaktioner som genomförs 
av EIB och som godkänts av den 
investeringskommitté som avses i artikel 
3.5 eller för finansiering till EIF i syfte att 
genomföra EIB:s finansierings- och 
investeringstransaktioner i enlighet med 
artikel 7.2. De berörda transaktionerna ska

a) vara förenliga med fördraget om 
Europeiska unionens funktionssätt och 
Europa 2020-strategins mål,

b) vara ekonomiskt och tekniskt 
bärkraftiga,

c) ge additionalitet, och

d) där så är möjligt maximera 
tillhandahållandet av kapital från den 
privata sektorn.

Or. en
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Ändringsförslag 338
Marek Józef Gróbarczyk, Evžen Tošenovský

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 2 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

EU-garantin ska beviljas för de 
finansierings- och 
investeringstransaktioner som genomförs 
av EIB och som godkänts av den 
investeringskommitté som avses i artikel 
3.5 eller för finansiering till EIF i syfte att 
genomföra EIB:s finansierings- och 
investeringstransaktioner i enlighet med 
artikel 7.2. De berörda transaktionerna ska 
vara förenliga med unionens politik och 
stödja något av följande allmänna mål:

EU-garantin ska beviljas för de 
finansierings- och 
investeringstransaktioner som genomförs 
av EIB och som godkänts av den 
investeringskommitté som avses i artikel 
3.5 eller för finansiering till EIF i syfte att 
genomföra EIB:s finansierings- och 
investeringstransaktioner i enlighet med 
artikel 7.2. De berörda transaktionerna ska 
vara förenliga med unionens politik, 
inbegripet sammanhållningspolitiken, och 
stödja något av följande allmänna mål:

Or. en

Ändringsförslag 339
Renato Soru

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 2 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

EU-garantin ska beviljas för de 
finansierings- och 
investeringstransaktioner som genomförs 
av EIB och som godkänts av den 
investeringskommitté som avses i artikel 
3.5 eller för finansiering till EIF i syfte att 
genomföra EIB:s finansierings- och 
investeringstransaktioner i enlighet med 
artikel 7.2. De berörda transaktionerna ska 
vara förenliga med unionens politik och 
stödja något av följande allmänna mål:

EU-garantin ska beviljas för de 
finansierings- och 
investeringstransaktioner som genomförs 
av EIB, som är inriktade på att främja 
övergången till en smart, hållbar ekonomi 
utan koldioxidutsläpp och på att påskynda 
övergången till en digital ekonomi,
grundat på smart användning av nya 
tillgängliga tekniker, och som godkänts av 
den investeringskommitté som avses i 
artikel 3.5 eller för finansiering till EIF i 
syfte att genomföra EIB:s finansierings-
och investeringstransaktioner i enlighet 
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med artikel 7.2. De berörda transaktionerna 
ska vara förenliga med unionens politik 
och stödja något av följande allmänna mål:

Or. en

Ändringsförslag 340
Kaja Kallas

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 2 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

EU-garantin ska beviljas för de 
finansierings- och 
investeringstransaktioner som genomförs 
av EIB och som godkänts av den 
investeringskommitté som avses i artikel 
3.5 eller för finansiering till EIF i syfte att 
genomföra EIB:s finansierings- och 
investeringstransaktioner i enlighet med 
artikel 7.2. De berörda transaktionerna ska 
vara förenliga med unionens politik och 
stödja något av följande allmänna mål:

EU-garantin ska beviljas för de 
finansierings- och 
investeringstransaktioner som genomförs 
av EIB och som godkänts av den 
investeringskommitté som avses i artikel 
3.5 eller för finansiering till EIF i syfte att 
genomföra EIB:s finansierings- och 
investeringstransaktioner i enlighet med 
artikel 7.2. Efsi ska inriktas på projekt 
med en högre riskprofil än EIB:s och 
unionens befintliga instrument och 
program för att sörja för additionalitet i 
förhållande till befintliga transaktioner. 
De berörda transaktionerna ska vara 
förenliga med unionens politik och stödja 
något av följande allmänna mål:

Or. en

Ändringsförslag 341
Evžen Tošenovský, Marek Józef Gróbarczyk, Morten Messerschmidt

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 2 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

EU-garantin ska beviljas för de 
finansierings- och 
investeringstransaktioner som genomförs 

EU-garantin ska beviljas för de 
finansierings- och 
investeringstransaktioner som genomförs 
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av EIB och som godkänts av den 
investeringskommitté som avses i artikel 
3.5 eller för finansiering till EIF i syfte att 
genomföra EIB:s finansierings- och 
investeringstransaktioner i enlighet med 
artikel 7.2. De berörda transaktionerna 
ska vara förenliga med unionens politik 
och stödja något av följande allmänna 
mål:

av EIB och som godkänts av den 
investeringskommitté som avses i artikel 
3.5 eller för finansiering till EIF i syfte att 
genomföra EIB:s finansierings- och 
investeringstransaktioner i enlighet med 
artikel 7.2.

Or. en

Ändringsförslag 342
David Borrelli, Dario Tamburrano

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 2 – inledning

Kommissionens förslag Ändringsförslag

EU-garantin ska beviljas för de 
finansierings- och 
investeringstransaktioner som genomförs 
av EIB och som godkänts av den 
investeringskommitté som avses i artikel 
3.5 eller för finansiering till EIF i syfte att 
genomföra EIB:s finansierings- och 
investeringstransaktioner i enlighet med 
artikel 7.2. De berörda transaktionerna ska 
vara förenliga med unionens politik och 
stödja något av följande allmänna mål:

EU-garantin ska beviljas för de 
finansierings- och 
investeringstransaktioner som genomförs 
av EIB i syfte att stärka EU:s förmåga att 
påskynda övergången till en ekonomi med 
låga koldioxidutsläpp, kretsloppsbaserad 
och gemensam och godkänd av den 
investeringskommitté som avses i artikel 
3.5 eller för finansiering till EIF i syfte att 
genomföra EIB:s finansierings- och 
investeringstransaktioner i enlighet med 
artikel 7.2. De berörda transaktionerna ska 
vara förenliga med unionens politik och 
stödja något av följande allmänna mål:

Or. it

Ändringsförslag 343
Christian Ehler

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 2 – inledningen
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

EU-garantin ska beviljas för de 
finansierings- och 
investeringstransaktioner som genomförs 
av EIB och som godkänts av den 
investeringskommitté som avses i artikel 
3.5 eller för finansiering till EIF i syfte att 
genomföra EIB:s finansierings- och 
investeringstransaktioner i enlighet med 
artikel 7.2. De berörda transaktionerna 
ska vara förenliga med unionens politik 
och stödja något av följande allmänna 
mål:

EU-garantin ska beviljas för de 
finansierings- och 
investeringstransaktioner som genomförs 
av EIB och som godkänts av den 
investeringskommitté som avses i artikel 
3.5 eller för finansiering till EIF i syfte att 
genomföra EIB:s finansierings- och 
investeringstransaktioner i enlighet med 
artikel 7.2.

Or. en

Motivering

Dessa mål har flyttats till artikel 2a.

Ändringsförslag 344
Edouard Martin, Isabelle Thomas, Sylvie Guillaume

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 2 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

EU-garantin ska beviljas för de 
finansierings- och 
investeringstransaktioner som genomförs 
av EIB och som godkänts av den 
investeringskommitté som avses i 
artikel 3.5 eller för finansiering till EIF i 
syfte att genomföra EIB:s finansierings-
och investeringstransaktioner i enlighet 
med artikel 7.2. De berörda transaktionerna 
ska vara förenliga med unionens politik
och stödja något av följande allmänna
mål:

EU-garantin ska beviljas för de 
finansierings- och 
investeringstransaktioner som genomförs 
av EIB och som godkänts av den 
investeringskommitté som avses i 
artikel 3.5 eller för finansiering till EIF i 
syfte att genomföra EIB:s finansierings-
och investeringstransaktioner i enlighet 
med artikel 7.2. De berörda transaktionerna 
ska vara förenliga med unionens politik,
stödja något av de allmänna målen nedan 
och prioriteras utefter sina positiva 
externa effekter (inte endast 
investeringens avkastning för 
projektutvecklaren själv, utan även nya 
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arbetstillfällen och, mer allmänt, 
fördelarna för det sociala och geografiska 
sammanhang där denne är verksam).

Or. fr

Ändringsförslag 345
Evžen Tošenovský, Marek Józef Gróbarczyk, Morten Messerschmidt

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 2 – stycke 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) Utveckling av infrastruktur, bland 
annat på transportområdet, särskilt i 
industriområden; energi, särskilt 
sammankopplingar av energinät; och 
digital infrastruktur.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 346
Christian Ehler

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 2 – stycke 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) Utveckling av infrastruktur, bland 
annat på transportområdet, särskilt i 
industriområden; energi, särskilt 
sammankopplingar av energinät; och 
digital infrastruktur.

utgår

Or. en

Motivering

Dessa mål har flyttats till artikel 2a.
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Ändringsförslag 347
Csaba Molnár

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 2 – stycke 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) Utveckling av infrastruktur, bland annat 
på transportområdet, särskilt i 
industriområden; energi, särskilt 
sammankopplingar av energinät; och 
digital infrastruktur.

(a) Utveckling av infrastruktur, bland annat 
på transportområdet, särskilt i 
industriområden; energi, särskilt 
sammankopplingar av energinät för att 
uppnå en fullständigt integrerad inre 
energimarknad; och digital infrastruktur.

Or. en

Ändringsförslag 348
Ivan Jakovčić

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 2 – stycke 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) Utveckling av infrastruktur, bland annat 
på transportområdet, särskilt i 
industriområden; energi, särskilt 
sammankopplingar av energinät; och 
digital infrastruktur.

(a) Utveckling av infrastruktur, bland annat 
på transportområdet, särskilt i industri-
och turistområden; energi, särskilt 
sammankopplingar av energinät; och
digital infrastruktur.

Or. hr

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

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 2 – stycke 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) Utveckling av infrastruktur, bland annat 
på transportområdet, särskilt i 
industriområden; energi, särskilt 

(a) Utveckling av infrastruktur, bland annat 
på transportområdet, särskilt i 
industriområden; energi, särskilt 
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sammankopplingar av energinät; och 
digital infrastruktur.

sammankopplingar av energinät; och 
digital infrastruktur, särskilt anläggning av 
bredbandsnät.

Or. es

Ändringsförslag 350
Claude Turmes
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 2 – stycke 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) Utveckling av infrastruktur, bland annat 
på transportområdet, särskilt i 
industriområden; energi, särskilt 
sammankopplingar av energinät; och 
digital infrastruktur.

(a) Utveckling av infrastruktur, bland annat 
på transportområdet, i samverkan med de 
infrastrukturer som förutses i förordning 
(EU) nr 1316/2013.

Or. en

Ändringsförslag 351
Martina Werner, Bernd Lange

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 2 – stycke 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) Utveckling av infrastruktur, bland 
annat på transportområdet, särskilt i 
industriområden; energi, särskilt 
sammankopplingar av energinät; och 
digital infrastruktur.

(a) Utveckling av infrastruktur på 
transportområdet, särskilt i 
industriområden.

Or. de

Ändringsförslag 352
Seán Kelly, Bendt Bendtsen



AM\1053527SV.doc 31/113 PE551.908v01-00

SV

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 2 – stycke 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) Utveckling av infrastruktur, bland annat 
på transportområdet, särskilt i 
industriområden; energi, särskilt 
sammankopplingar av energinät; och 
digital infrastruktur.

(a) Utveckling av infrastruktur, bland annat 
på transportområdet, särskilt i 
industriområden; energi, särskilt 
sammankopplingar av el- och gasnät, 
fjärrvärmesystem och 
energieffektivitetsprojekt; och digital 
infrastruktur.

Or. en

Motivering

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.

Ändringsförslag 353
András Gyürk

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 2 – stycke 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) Utveckling av infrastruktur, bland 
annat på transportområdet, särskilt i 
industriområden; energi, särskilt 
sammankopplingar av energinät; och 
digital infrastruktur.

(a) Utveckling av infrastruktur.

Or. en
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Ändringsförslag 354
Christian Ehler, Neena Gill, Pervenche Berès, Martina Dlabajová, Helga Trüpel

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 2 – stycke 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) Utveckling av infrastruktur, bland annat 
på transportområdet, särskilt i 
industriområden; energi, särskilt 
sammankopplingar av energinät; och 
digital infrastruktur.

(a) Utveckling av infrastruktur, bland annat 
på transportområdet, särskilt i 
industriområden; energi, särskilt 
sammankopplingar av energinät; och 
digital infrastruktur, särskilt bredband 
samt digital infrastruktur för kulturella 
och kreativa industrier.

Or. en

Ändringsförslag 355
Krišjānis Kariņš, Christian Ehler

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 2 – stycke 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) Utveckling av infrastruktur, bland annat 
på transportområdet, särskilt i 
industriområden; energi, särskilt 
sammankopplingar av energinät; och 
digital infrastruktur.

(a) Utveckling av infrastruktur, bland annat 
på transportområdet, särskilt i 
industriområden; energi, särskilt 
sammankopplingar av energinät och andra 
projekt i linje med energiunionens 
prioriteringar; och digital infrastruktur.

Or. en

Ändringsförslag 356
Kaja Kallas

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 2 – stycke 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) Utveckling av infrastruktur, bland annat (a) Utveckling av infrastruktur, bland annat 
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på transportområdet, särskilt i 
industriområden; energi, särskilt 
sammankopplingar av energinät; och 
digital infrastruktur.

på transportområdet, särskilt i 
industriområden; energi, särskilt 
sammankopplingar av energinät; och 
synkronisering av energinät. 

Or. en

Motivering

Synkronisering av kraftproduktionssystemen i medlemsstater som är energiöar i förhållande 
till övriga EU måste vara en prioritering för att uppnå en fungerande energiunion.

Ändringsförslag 357
David Borrelli, Dario Tamburrano

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 2 – stycke 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) Utveckling av infrastruktur, bland 
annat på transportområdet, särskilt i 
industriområden; energi, särskilt 
sammankopplingar av energinät; och 
digital infrastruktur.

(a) Utveckling av transportområdet som 
gynnar intermodalitet och hållbarhet, med 
särskild uppmärksamhet på
industriområden.

Or. it

Ändringsförslag 358
Jerzy Buzek, Christian Ehler

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 2 – stycke 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) Utveckling av infrastruktur, bland 
annat på transportområdet, särskilt i 
industriområden; energi, särskilt 
sammankopplingar av energinät; och 
digital infrastruktur.

(a) Utveckling av transportinfrastruktur, 
särskilt i industriområden.

Or. en



PE551.908v01-00 34/113 AM\1053527SV.doc

SV

Ändringsförslag 359
Anne Sander

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 2 – stycke 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) Utveckling av infrastruktur, bland annat 
på transportområdet, särskilt i 
industriområden; energi, särskilt 
sammankopplingar av energinät; och 
digital infrastruktur.

(a) Utveckling av infrastruktur, bland annat 
på transportområdet, särskilt i 
industriområden; energi, särskilt 
sammankopplingar av energinät; och
digitala infrastrukturer, särskilt tillgång 
till höghastighetsinternet på landsbygden.

Or. fr

Ändringsförslag 360
Fredrick Federley, Philippe De Backer

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 2 – stycke 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) Utveckling av infrastruktur, bland annat 
på transportområdet, särskilt i 
industriområden; energi, särskilt 
sammankopplingar av energinät; och 
digital infrastruktur.

(a) Utveckling av infrastruktur, bland annat 
på transportområdet, särskilt i 
industriområden; energi, särskilt 
sammankopplingar av energinät; och 
digital infrastruktur samt 
telekominfrastruktur.

Or. en

Ändringsförslag 361
Martina Werner, Bernd Lange

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 2 – stycke 1 – led aa (nytt)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(aa) Utveckling av digital infrastruktur, 
särskilt på landsbygden, informations-
och kommunikationsteknik och 
innovation, framför allt med hänsyn till 
digitaliseringen av den industriella 
värdekedjan.

Or. de

Motivering

För att åstadkomma en hållbar återindustrialisering av EU i linje med Europeiska 
kommissionens målsättning att öka industrins bidrag till BNP med 20 procent fram till 2020,
krävs att EU-företagen har en ledande roll på teknikområdet. Digitaliseringen av 
värdekedjan – den ”fjärde industriella revolutionen” – innebär att vi ställs inför stora 
utmaningar i detta avseende. Europeiska fonden för strategiska investeringar (Efsi) bör 
särskilt stödja små- och medelstora företag vid denna omvandling.

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

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(aa) Utveckling av hållbar 
energiinfrastruktur, särskilt i 
sammankopplingar av elnät, smarta nät 
på distributionsnivå och energilagring.

Or. en

Ändringsförslag 363
Kaja Kallas

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 2 – stycke 1 – led aa (nytt)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(aa) Utveckling av 
telekommunikationsinfrastruktur, särskilt 
bredbandsnät och infrastrukturer för 
digitala tjänster.

Or. en

Motivering

Det finns ingen definition av digital infrastruktur i EU-programmen och därför är det 
tydligare att använda den definition som anges i CEF Telecoms riktlinjer i detta 
lagstiftningsförslag.

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

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(aa) Utveckling av kunskaps- och 
utbildningsnav med stark inriktning på 
både digital kompetens och företagaranda 
för att starta en positiv cirkel med sikte på 
att utveckla starka innovativa företag i 
nya högteknologisektorer.

Or. en

Ändringsförslag 365
Jerzy Buzek, Christian Ehler, Krišjānis Kariņš

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(aa) Utveckling och modernisering av 
energisektorn genom att öka dess 
konkurrenskraft och förbättra 
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energiförsörjningstryggheten, inbegripet 
fullständigt utnyttjande av inhemska 
energikällor; utveckla koldioxidsnåla 
tekniker i linje med unionens klimatmål, 
inbegripet ren kolteknik.

Or. en

Ändringsförslag 366
Isabelle Thomas

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(aa) Skapande av arbetstillfällen.

Or. fr

Ändringsförslag 367
Martina Werner, Bernd Lange

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ab) Utveckling av en hållbar 
energiinfrastruktur, särskilt när det gäller 
sammanlänkningar, smarta nät för 
energidistribution och lagring av energi.

Or. de

Ändringsförslag 368
Evžen Tošenovský, Marek Józef Gróbarczyk, Morten Messerschmidt

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 2 – stycke 1 – led b
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) Investeringar i utbildning och 
fortbildning, hälso- och sjukvård, 
forskning, utveckling, informations- och 
kommunikationsteknik och innovation.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 369
Christian Ehler

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 2 – stycke 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) Investeringar i utbildning och 
fortbildning, hälso- och sjukvård, 
forskning, utveckling, informations- och 
kommunikationsteknik och innovation.

utgår

Or. en

Motivering

Dessa mål har flyttats till artikel 2a.

Ändringsförslag 370
Claude Turmes
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 2 – stycke 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) Investeringar i utbildning och 
fortbildning, hälso- och sjukvård, 
forskning, utveckling, informations- och 
kommunikationsteknik och innovation.

(b) Investeringar i utbildning och 
fortbildning, kulturella och kreativa 
sektorer samt tillhandahållande av 
folkhälsotjänster.
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Or. en

Ändringsförslag 371
Martina Werner, Bernd Lange

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 2 – stycke 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) Investeringar i utbildning och 
fortbildning, hälso- och sjukvård, 
forskning, utveckling, informations- och 
kommunikationsteknik och innovation.

(b) Investeringar i utbildning och 
fortbildning, hälso- och sjukvård, 
forskning, utveckling.

Or. de

Ändringsförslag 372
András Gyürk

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 2 – stycke 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) Investeringar i utbildning och 
fortbildning, hälso- och sjukvård,
forskning, utveckling, informations- och 
kommunikationsteknik och innovation.

(b) Forskning och utveckling och 
innovation.

Or. en

Ändringsförslag 373
Christian Ehler, Neena Gill, Pervenche Berès, Martina Dlabajová, Helga Trüpel

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 2 – stycke 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) Investeringar i utbildning och 
fortbildning, hälso- och sjukvård, 

(b) Investeringar i utbildning och 
fortbildning, hälso- och sjukvård, 
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forskning, utveckling, informations- och 
kommunikationsteknik och innovation.

forskning, utveckling, informations- och 
kommunikationsteknik och innovation, 
kreativitet och kultur.

Or. en

Ändringsförslag 374
Miapetra Kumpula-Natri

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 2 – stycke 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) Investeringar i utbildning och 
fortbildning, hälso- och sjukvård, 
forskning, utveckling, informations- och 
kommunikationsteknik och innovation.

(b) Investeringar i utbildning och 
fortbildning, hälso- och sjukvård, 
forskning, utveckling, digitalisering, 
innovativa pilotprojekt och innovation.

Or. en

Ändringsförslag 375
David Borrelli, Dario Tamburrano

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 2 – stycke 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) Investeringar i utbildning och 
fortbildning, hälso- och sjukvård, 
forskning, utveckling, informations- och 
kommunikationsteknik och innovation.

(b) Investeringar i utbildning och 
fortbildning, yrkesutbildning, hälso- och 
sjukvård, forskning och utveckling av 
hållbar teknik och hållbara produkter och 
tjänster, informations- och 
kommunikationsteknik och innovation i 
syfte att uppnå EU:s målsättningar för 
energi och miljö till 2020, 2030 och 2050 
om att påskynda övergången till en 
ekonomi med låga koldioxidutsläpp, 
kretsloppsbaserad och gemensam.

Or. it
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Ändringsförslag 376
Philippe De Backer, Kaja Kallas, Angelika Mlinar, Cora van Nieuwenhuizen, 
Fredrick Federley, Pavel Telička

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 2 – stycke 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) Investeringar i utbildning och 
fortbildning, hälso- och sjukvård,
forskning, utveckling, informations- och 
kommunikationsteknik och innovation.

(b) Investeringar i utbildning och 
fortbildning, hälso- och sjukvård 
(inbegripet forskningsinfrastruktur),
informations- och kommunikationsteknik 
och innovation.

Or. en

Ändringsförslag 377
Patrizia Toia

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 2 – stycke 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) Investeringar i utbildning och 
fortbildning, hälso- och sjukvård, 
forskning, utveckling, informations- och 
kommunikationsteknik och innovation.

(b) Investeringar i utbildning och 
fortbildning, digital kompetens och digital 
utbildning och kunskap, kultur, hälso- och 
sjukvård, forskning, utveckling, 
informations- och kommunikationsteknik 
och innovation.

Or. en

Ändringsförslag 378
Claude Turmes
för Verts/ALE-gruppen

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ba) Investeringar i forskning, utveckling 
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och innovation i enlighet med de specifika 
mål som anges i förordning (EU) nr 
1291/2013.

Or. en

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

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ba) Förbättring och främjande av smart 
användning av IKT och integration av 
små och medelstora företag i digitala 
värdekedjor.

Or. en

Ändringsförslag 380
Evžen Tošenovský, Marek Józef Gróbarczyk, Morten Messerschmidt

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 2 – stycke 1 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(c) Utbyggnad av förnybar energi och 
energi- och resurseffektivitet.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 381
Christian Ehler

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 2 – stycke 1 – led c
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(c) Utbyggnad av förnybar energi och 
energi- och resurseffektivitet.

utgår

Or. en

Motivering

Dessa mål har flyttats till artikel 2a.

Ändringsförslag 382
Csaba Molnár

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 2 – stycke 1 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(c) Utbyggnad av förnybar energi och 
energi- och resurseffektivitet.

(c) Utbyggnad av förnybar energi och 
energi- och resurseffektivitet enligt 
Europeiska rådets slutsatser av den 23–24 
oktober 2014 om klimat- och energiramen 
fram till 2030.

Or. en

Ändringsförslag 383
Marek Józef Gróbarczyk

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 2 – stycke 1 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(c) Utbyggnad av förnybar energi och 
energi- och resurseffektivitet.

(c) Utbyggnad av förnybar energi, 
inhemska energiresurser och energi- och 
resurseffektivitet.

Or. en
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Ändringsförslag 384
José Blanco López, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Soledad Cabezón Ruiz

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 2 – stycke 1 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(c) Utbyggnad av förnybar energi och 
energi- och resurseffektivitet.

(c) Utbyggnad av förnybar energi och 
energi- och resurseffektivitet, med särskild 
hänsyn till energiförbättringsprojekt i 
subventionerade bostadshus.

Or. es

Ändringsförslag 385
Claude Turmes
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 2 – stycke 1 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(c) Utbyggnad av förnybar energi och 
energi- och resurseffektivitet.

(c) Utveckling av energisystemet i enlighet 
med artikel 194.1 i fördraget, inom 
följande sektorer:

– Sammanlänkningar för elnät enligt det 
projekt av gemensamt intresse som 
fastställs i förordning (EU) nr 1316/2013, 
inbegripet sammanlänkning med det 
havsbaserade vindkraftsnätet;

– Investeringar i energieffektivitet i syfte 
att genomföra energieffektivitetsmålen 
enligt direktiven 2012/27/EU och 
2010/31/EU;

– Utbyggnad av förnybar energi, 
inbegripet projekt i samband med 
genomförandet av de 
samarbetsmekanismer för förnybar energi 
som inrättats enligt direktiv 2009/28/EG, 
särskilt på området havsbaserad 
vindkraft.
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Or. en

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

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 2 – stycke 1 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(c) Utbyggnad av förnybar energi och 
energi- och resurseffektivitet.

(c) Utbyggnad av förnybar energi, 
energieffektivitet och resurseffektivitet, 
med särskild inriktning på att minska 
energiefterfrågan genom hantering av 
efterfrågan och renovering av byggnader.

Or. en

Ändringsförslag 387
Sorin Moisă

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 2 – stycke 1 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(c) Utbyggnad av förnybar energi och 
energi- och resurseffektivitet.

(c) Investeringar i energi, utbyggnad av 
förnybar energi, energieffektivitet och en 
mer effektiv användning av resurser med 
särskilt fokus på minskad efterfrågan av 
energi genom styrning av efterfrågan och 
renovering av byggnader.

Or. ro

Ändringsförslag 388
András Gyürk

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 2 – stycke 1 – led c
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(c) Utbyggnad av förnybar energi och 
energi- och resurseffektivitet.

(c) Investeringar i utbildning och 
yrkesutbildning, hälso- och sjukvård, 
informations- och kommunikationsteknik.

Or. en

Ändringsförslag 389
Pilar del Castillo Vera

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 2 – stycke 1 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(c) Utbyggnad av förnybar energi och 
energi- och resurseffektivitet.

(c) Utbyggnad av förnybar energi och 
energi- och resurseffektivitet, inbegripet 
hantering av energiförluster under 
transport via näten samt utveckling av 
energirelaterade internettekniker och 
koldioxidsnåla IKT-tillämpningar.

Or. en

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

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 2 – stycke 1 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(c) Utbyggnad av förnybar energi och 
energi- och resurseffektivitet.

(c) Utbyggnad av förnybar energi och 
energi- och resurseffektivitet samt
energibesparingar.

Or. en

Ändringsförslag 391
Krišjānis Kariņš, Jerzy Buzek, Christian Ehler
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Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 2 – stycke 1 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(c) Utbyggnad av förnybar energi och 
energi- och resurseffektivitet.

(c) Utbyggnad av förnybar energi och 
energi- och resurseffektivitet i linje med 
unionens mål.

Or. en

Ändringsförslag 392
Miapetra Kumpula-Natri

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 2 – stycke 1 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(c) Utbyggnad av förnybar energi och 
energi- och resurseffektivitet.

(c) Utbyggnad av förnybar energi, rena 
tekniker och energi- och resurseffektivitet.

Or. en

Ändringsförslag 393
Ian Duncan

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 2 – stycke 1 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(c) Utbyggnad av förnybar energi och 
energi- och resurseffektivitet.

(c) Utbyggnad av förnybar energi, såsom 
havsbaserad våg- och vindkraft och 
energi- och resurseffektivitet.

Or. en

Ändringsförslag 394
Jude Kirton-Darling, Clare Moody, Theresa Griffin
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Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 2 – stycke 1 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(c) Utbyggnad av förnybar energi och 
energi- och resurseffektivitet.

(c) Utveckling av sammankopplingar för 
elnät, inbegripet sammankopplingar av 
nät med anläggningar för havsbaserad 
vindkraft; utbyggnad av förnybar 
energikapacitet, inbegripet projekt i 
samband med genomförandet av 
samarbetsmekanismerna enligt direktivet 
om förnybar energi, särskilt när det gäller 
havsbaserad vindkraftsproduktion.

Or. en

Ändringsförslag 395
Bendt Bendtsen, Seán Kelly

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 2 – stycke 1 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(c) Utbyggnad av förnybar energi och 
energi- och resurseffektivitet.

(c) Utbyggnad av förnybar energi och 
energi- och resurseffektivitet, särskilt 
genom initiativ för att minska 
energiefterfrågan samt 
byggnadsrenovering.

Or. en

Ändringsförslag 396
David Borrelli, Dario Tamburrano

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 2 – stycke 1 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(c) Utbyggnad av förnybar energi och 
energi- och resurseffektivitet.

(c) Utbyggnad av förnybar energi och 
energi- och resurseffektivitet, med särskild 
tonvikt vid isoleringsåtgärder för
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industrier och byggnader.

Or. it

Ändringsförslag 397
Pavel Telička, Philippe De Backer

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 2 – stycke 1 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(c) Utbyggnad av förnybar energi och 
energi- och resurseffektivitet.

(c) Utbyggnad av förnybar och 
okonventionell energi och energi- och 
resurseffektivitet.

Or. en

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

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 2 – stycke 1 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(c) Utbyggnad av förnybar energi och 
energi- och resurseffektivitet.

(c) Utbyggnad av förnybar energi och 
energi- och resurseffektivitet, med särskild 
inriktning på projekt för investeringar i 
främjandet av en kretsloppsekonomi.

Or. en

Ändringsförslag 399
Patrizia Toia

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 2 – stycke 1 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(c) Utbyggnad av förnybar energi och (c) Utbyggnad av förnybar energi och 
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energi- och resurseffektivitet. energi- och resurseffektivitet samt 
innovativ, kvalitativ och hållbar offentlig 
upphandling.

Or. en

Ändringsförslag 400
Fredrick Federley, Philippe De Backer

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 2 – stycke 1 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(c) Utbyggnad av förnybar energi och 
energi- och resurseffektivitet.

(c) Utbyggnad av förnybar energi och 
energi- och resurseffektivitet, med 
beaktande av regionala möjligheter till 
smarta investeringar.

Or. en

Ändringsförslag 401
Isabelle Thomas, Sylvie Guillaume

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ca) Främjande av den blå tillväxt som 
avses i kommissionens meddelande 
COM(2012)04944a, särskilt när det gäller 
grundforskning, FoU, datainsamling, 
utbildning, ökat företagande, miljöskydd 
och saluföring av innovativa produkter 
och processer.

__________________
4a Meddelande från kommissionen av den 
13 september 2012, Blå tillväxt: 
möjligheter till hållbar tillväxt inom havs-
och sjöfartssektorn, COM(2012)0494.

Or. fr
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Ändringsförslag 402
Evžen Tošenovský, Marek Józef Gróbarczyk, Morten Messerschmidt

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 2 – stycke 1 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(d) Infrastrukturprojekt på miljöområdet 
och det sociala området samt när det 
gäller naturresurser och stadsutveckling.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 403
Christian Ehler

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 2 – stycke 1 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(d) Infrastrukturprojekt på miljöområdet 
och det sociala området samt när det 
gäller naturresurser och stadsutveckling.

utgår

Or. en

Motivering

Dessa mål har flyttats till artikel 2a.

Ändringsförslag 404
Claude Turmes
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 2 – stycke 1 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(d) Infrastrukturprojekt på miljöområdet (d) Projekt på området för miljöskydd, 
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och det sociala området samt när det 
gäller naturresurser och stadsutveckling.

infrastruktur för miljöförvaltning, skydd 
av naturresurser och stärkande av 
ekosystemtjänster, hållbar stadsutveckling 
och utveckling av den sociala sektorn.

Or. en

Ändringsförslag 405
András Gyürk

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 2 – stycke 1 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(d) Infrastrukturprojekt på miljöområdet 
och det sociala området samt när det 
gäller naturresurser och stadsutveckling.

(d) Utveckling av energisektorn, med 
särskild inriktning på energieffektivitet.

Or. en

Ändringsförslag 406
David Borrelli, Dario Tamburrano

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 2 – stycke 1 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(d) Infrastrukturprojekt på miljöområdet 
och det sociala området samt när det gäller 
naturresurser och stadsutveckling.

(d) Innovativa projekt på miljöområdet 
och det sociala området samt när det gäller 
naturresurser och stadsutveckling.

Or. it

Ändringsförslag 407
Patrizia Toia

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 2 – stycke 1 – led d
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(d) Infrastrukturprojekt på miljöområdet 
och det sociala området samt när det gäller 
naturresurser och stadsutveckling.

(d) Infrastruktur- och innovationsprojekt 
inom den digitala inre marknaden, 
digitala offentliga förvaltningar och 
offentlig upphandling, på miljöområdet 
och det sociala området samt när det gäller 
naturresurser och stadsutveckling.

Or. en

Ändringsförslag 408
Anne Sander

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 2 – stycke 1 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(d) Infrastrukturprojekt på miljöområdet 
och det sociala området samt när det gäller 
naturresurser och stadsutveckling.

(d) Infrastrukturprojekt på miljöområdet 
och det sociala området samt när det gäller 
naturresurser, stadsutveckling, utveckling 
av gränsområden och offentliga tjänster.

Or. fr

Ändringsförslag 409
Isabelle Thomas, Edouard Martin, Sylvie Guillaume

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 2 – stycke 1 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(d) Infrastrukturprojekt på miljöområdet
och det sociala området samt när det gäller 
naturresurser och stadsutveckling.

(d) Infrastrukturprojekt på miljöområdet 
samt när det gäller naturresurser och 
stadsutveckling.

Or. fr
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Ändringsförslag 410
Claude Turmes
för Verts/ALE-gruppen

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(da) Utveckling av 
industriproduktionskapacitet eller 
teknikförsörjningskedjor inom EU för att 
säkerställa EU:s tekniska ledarskap inom 
områden som solcellsteknik.

Or. en

Ändringsförslag 411
Claude Turmes
för Verts/ALE-gruppen

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(da) Investeringar i 
resurseffektivitetsprojekt inom den 
offentliga och privata sektorn.

Or. en

Ändringsförslag 412
Isabelle Thomas, Sylvie Guillaume, Edouard Martin

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(da) Projekt på det sociala området, 
särskilt när det gäller städer, 
subventionerat boende, 
flyktingmottagande och bostäder för 
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utsatta samhällsgrupper.

Or. fr

Ändringsförslag 413
Evžen Tošenovský, Marek Józef Gróbarczyk, Morten Messerschmidt

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 2 – stycke 1 – led e

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(e) Tillhandahållande av finansiellt stöd 
till de företag som avses i artikel 1.1, 
inbegripet riskfinansiering av 
rörelsekapital.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 414
Christian Ehler

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 2 – stycke 1 – led e

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(e) Tillhandahållande av finansiellt stöd 
till de företag som avses i artikel 1.1, 
inbegripet riskfinansiering av 
rörelsekapital.

utgår

Or. en

Motivering

Dessa mål har flyttats till artikel 2a.

Ändringsförslag 415
Claude Turmes
för Verts/ALE-gruppen
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Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 2 – stycke 1 – led e

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(e) Tillhandahållande av finansiellt stöd till 
de företag som avses i artikel 1.1, 
inbegripet riskfinansiering av 
rörelsekapital.

(e) Tillhandahållande av finansiellt stöd till 
små och medelstora företag, inklusive nya 
företag och avknoppningar samt små 
företag med medelstort börsvärde, 
inbegripet riskfinansiering av 
rörelsekapital.

Or. en

Ändringsförslag 416
Kaja Kallas

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 2 – stycke 1 – led e

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(e) Tillhandahållande av finansiellt stöd till 
de företag som avses i artikel 1.1, 
inbegripet riskfinansiering av 
rörelsekapital.

(e) Tillhandahållande av finansiellt stöd till 
de företag som avses i artikel 1.1, 
inbegripet lämplig riskfinansiering av 
rörelsekapital för företagens olika 
utvecklingsskeden.

Or. en

Motivering

Innovativa företag som nystartade företag behöver olika typer av finansiering beroende på 
om produkten befinner sig i prototypstadiet eller om den är färdig och går med vinst, eller för 
nästa utvecklingsskede. Det krävs därför finansiellt stöd för dessa olika utvecklingsskeden.

Ändringsförslag 417
András Gyürk

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 2 – stycke 1 – led e
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(e) Tillhandahållande av finansiellt stöd till 
de företag som avses i artikel 1.1, 
inbegripet riskfinansiering av 
rörelsekapital.

(e) Tillhandahållande av finansiellt stöd till 
företag och andra enheter med högst 
3 000 anställda, med särskild inriktning 
på små och medelstora företag.

Or. en

Ändringsförslag 418
Csaba Molnár

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ea) De investeringar som stöds av Efsi 
ska maximera skapandet av kvalitativa 
arbetstillfällen och stärka den 
ekonomiska, sociala och territoriella 
sammanhållningen, särskilt genom att 
beakta finansieringsbehoven i 
krisdrabbade medlemsstater genom 
lämplig användning av 
finansieringsinstrument.

Or. en

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

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ea) Alla projekt som omfattas av de mål 
som anges i artiklarna 3 och 4 i 
förordning (EU) nr 1316/2013.

Or. en
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Ändringsförslag 420
Philippe De Backer, Angelika Mlinar, Cora van Nieuwenhuizen, Fredrick Federley, 
Pavel Telička

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(eb) Alla projekt som omfattas av de mål 
som anges i artikel 5 i förordning (EU) nr 
1291/2013.

Or. en

Ändringsförslag 421
Renato Soru

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 2 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Dessutom ska EU-garantin beviljas för 
stöd, via EIB, till särskilda 
investeringsplattformar och nationella 
utvecklingsbanker som investerar i 
transaktioner som uppfyller kraven i 
denna förordning. I så fall ska styrelsen 
fastställa strategier i fråga om 
investeringsplattformar som kan omfattas 
av garantin.

Dessutom ska EU-garantin beviljas för 
finansierings- och investeringsverksamhet 
som utförs av särskilda 
investeringsplattformar och nationella 
utvecklingsbanker eller utvecklingsinstitut 
som godkänns av den 
investeringskommitté som avses i artikel 
3.5. Den berörda verksamheten ska vara 
förenlig med unionens politik och stödja 
målen enligt denna punkt, med inriktning 
på transformativa sektorer med högt 
mervärde, t.ex. projekt för småskalig 
energieffektivitet och resurseffektivitet 
eller projekt som grundas på nya tekniker 
som finns tillgängliga tack vare 
utvecklingen av sakernas internet.
Styrelsen ska fastställa strategier i fråga 
om investeringsplattformar som kan 
omfattas av garantin och när det gäller 
verksamheten i särskilda 
investeringsplattformar och nationella 
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utvecklingsbanker eller utvecklingsinstitut 
för utnyttjande av EU-garantin enligt 
denna artikel. EIB:s deltagande i 
särskilda investeringsplattformar och 
nationella utvecklingsbanker kan 
dessutom aktivera EU-garantin.

I förekommande fall ska behöriga 
myndigheter, näringslivets och 
arbetsmarknadens organisationer samt 
relevanta företrädare för civilsamhället 
delta i nationella eller regionala 
investeringsplattformar i enlighet med 
artikel 5 och kapitel II i 
förordning (EU) nr 1303/2013.

Or. en

Ändringsförslag 422
Christian Ehler

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 2 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Dessutom ska EU-garantin beviljas för 
stöd, via EIB, till särskilda 
investeringsplattformar och nationella 
utvecklingsbanker som investerar i 
transaktioner som uppfyller kraven i denna 
förordning. I så fall ska styrelsen fastställa 
strategier i fråga om 
investeringsplattformar som kan omfattas 
av garantin.

Dessutom ska EU-garantin beviljas för 
stöd, via EIB, till särskilda 
investeringsplattformar och nationella 
utvecklingsbanker som investerar i 
transaktioner som uppfyller kraven i denna 
förordning. Efsi-avtalet ska fastställa 
strategier i fråga om 
investeringsplattformar som kan omfattas 
av garantin.

Or. en

Motivering

Policyn för investeringsplattformar bör fastställas redan i Efsi-avtalet, som är föremål för 
kontroll av lagstiftaren.
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Ändringsförslag 423
Philippe De Backer, Cora van Nieuwenhuizen, Fredrick Federley, Pavel Telička

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 2 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Dessutom ska EU-garantin beviljas för 
stöd, via EIB, till särskilda 
investeringsplattformar och nationella 
utvecklingsbanker som investerar i 
transaktioner som uppfyller kraven i denna 
förordning. I så fall ska styrelsen fastställa 
strategier i fråga om 
investeringsplattformar som kan omfattas 
av garantin.

Dessutom ska EU-garantin beviljas för 
stöd, via EIB, till särskilda 
investeringsplattformar och nationella 
utvecklingsbanker, förvaltare av 
alternativa investeringsfonder (AIF-
förvaltare), som driver alternativa 
investeringsfonder (AIF-fonder) som är 
godkända i enlighet med direktiv 
2011/61/EU, förvaltare på företag för 
kollektiva investeringar som är godkända 
i enlighet med förordning (EU) nr 
345/2013 (kvalificerade riskkapitalfonder) 
och förvaltare på företag för kollektiva 
investeringar i enlighet med förordning 
(EU) nr 346/2013 (kvalificerade fonder 
för socialt företagande) som investerar i 
transaktioner som uppfyller kraven i denna 
förordning. I så fall ska styrelsen fastställa 
strategier i fråga om 
investeringsplattformar, AIF-fonder samt 
kvalificerade riskkapitalfonder och fonder 
för socialt företagande som kan omfattas 
av garantin.

Or. en

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

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 2 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Dessutom ska EU-garantin beviljas för 
stöd, via EIB, till särskilda 
investeringsplattformar och nationella 
utvecklingsbanker som investerar i 

Dessutom ska EU-garantin beviljas för stöd 
till särskilda investeringsplattformar och 
nationella utvecklingsbanker och andra 
liknande strukturer som investerar i 
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transaktioner som uppfyller kraven i denna 
förordning. I så fall ska styrelsen fastställa 
strategier i fråga om 
investeringsplattformar som kan omfattas 
av garantin.

transaktioner som uppfyller kraven i denna 
förordning efter godkännande av den 
investeringskommitté som avses i artikel 
3.5. I så fall ska styrelsen fastställa 
strategier enligt artikel 3.1 i fråga om 
investeringsplattformar som kan omfattas 
av garantin.

Or. en

Ändringsförslag 425
Bendt Bendtsen

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 2 – stycke 2a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

EU-garantin ska beviljas på grundval av 
lika villkor mellan produktionskapacitet 
och energieffektivitet samt 
efterfrågestyrning, med vederbörligt 
beaktande av brådskande och 
exceptionella 
energitrygghetsöverväganden.

Or. en

Motivering

Eftersom energieffektivitet bör betraktas som en energikälla i sig, är det viktigt att se till att 
det råder lika villkor mellan projekt för produktionskapacitet och för energieffektivitet.

Ändringsförslag 426
Gunnar Hökmark

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 2 – stycke 2a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Efsi ska inte bara prioritera investeringar 
som ger möjlighet till tillväxt och 
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avkastning på investeringar, utan måste 
också se till att investeringar med högre 
risk också kan ge en högre avkastning 
och bidra till innovation och ledarskap på 
nya marknader. Efsi ska dessutom se till 
att finansieringen av investeringar inte 
riktas mot politiska projekt eller ersätter 
finansiering av offentliga utgifter.

Or. en

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

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 2 – stycke 2a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Investeringskommittén ska se till att 
projekten inom EU-garantin generellt sett 
främjar europeisk social och regional 
sammanhållning.

Or. en

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

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 2 – stycke 2a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Minst 20 % av beviljade garantier ska 
avsättas för investeringar i 
energieffektivitet, i synnerhet genom att 
särskilda investeringsplattformar för 
renovering av byggnader inrättas.

Or. en
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Ändringsförslag 429
Renato Soru

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 2 – stycke 2a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Minst 30 % av beviljade garantier ska 
avsättas för projekt som främjar 
övergången till en ny digital ekonomi och 
förbättrar den europeiska 
investeringsramen inom sektorer som nya 
kommunikationstekniker, nya 
energikällor och nya transportsätt.

Or. en

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

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 2 – stycke 2a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

EU-garantin ska beviljas endast för de 
projekt och verksamheter som uppfyller 
följande kriterier för stödberättigande:

(a) Projekt och verksamheter ska bidra till 
unionens strategi för smart och hållbar 
tillväxt för alla. De ska överensstämma 
med de mål som anges i artikel 9 och vara 
i linje med artikel 10 och bilaga I till 
förordning (EU) nr 1303/2013.

(b) Projekt och verksamheter ska främja 
övergången till en smart och hållbar 
utfasning av fossila bränslen i ekonomin 
samt överensstämma med de klimat- och 
energimål som avtalats fram till 2020, 
2030 och 2050.

(c) De projekt och verksamheter som stöds 
av särskilda investeringsplattformar samt 
av nationella utvecklingsbanker och 
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utvecklingsinstitutioner måste följa 
styrelsens riktlinjer och kriterier för 
stödberättigande i enlighet med 
andra stycket i artikel 5.2. Styrelsens 
riktlinjer och kriterier för 
stödberättigande får inte avvika från de 
kriterier som anges i leden a och b i 
denna punkt.

(d) Minst 10 % av projektens och 
verksamheternas budgetar måste avsättas 
för forsknings- och 
innovationsverksamheter. I detta syfte kan 
olika mekanismer kombineras, t.ex. direkt 
utförande av verksamheter för forskning, 
teknisk utveckling och innovation, genom 
att lägga ut tjänster på universitet eller 
offentliga forskningsinstitut och genom 
offentlig upphandling av innovativ teknik.

Or. en

Motivering

Det finns ett vedertaget samband mellan forskning, innovation och teknisk utveckling. För att 
Efsis strategiska mål ska uppfyllas måste förordningen därför säkerställa att de projekt som 
finansieras verkligen kommer att stödja FoI-verksamheter genom att 10 % öronmärks för 
detta ändamål.

Ändringsförslag 431
Anneleen Van Bossuyt, Ian Duncan

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 2 – stycke 2a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kommissionen ska se till att medel som 
eventuellt överförs från EU-budgeten inte 
tas från program som finansierar 
grundläggande eller förberedande 
vetenskaplig forskning.

Or. en



AM\1053527SV.doc 65/113 PE551.908v01-00

SV

Ändringsförslag 432
David Borrelli, Dario Tamburrano

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 2 – stycke 2a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

I dessa investeringsplattformar ska 
behöriga offentliga myndigheter, 
relevanta arbetsmarknadspartner och 
partner på det ekonomiska området samt 
företrädare för civilsamhället delta.

Or. it

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

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 2 – stycke 2a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Finansiering och investeringsmöjligheter 
via EIB i medlemsstaterna enligt denna 
förordning ska endast godkännas om den 
berörda medlemsstaten följer rådets 
rekommendationer enligt förordningarna 
(EG) nr 1466/97 och (EU) nr 1176/2011 
och har gjort betydande framsteg i fråga 
om de landsspecifika 
rekommendationerna enligt den 
europeiska planeringsterminen.

Or. en

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

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 2 – stycken 2a och 2b (nya)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

Företag som får ekonomiskt stöd genom 
Efsi måste respektera principen om lika
lön och insyn i lönesättningen samt 
principen om likabehandling av kvinnor 
och män enligt Europaparlamentets och 
rådets direktiv 2006/54/EG av den 5 juli 
2006 om genomförandet av principen om 
lika möjligheter och lika behandling av 
kvinnor och män i arbetslivet.

Då investeringskommittén fattar beslut 
om stöd till projekt ska den ta hänsyn till 
de ansökande företagens åtgärder 
avseende sitt sociala ansvar.

Or. es

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

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Efsi ska erbjuda privilegierad tillgång 
till garantier för små projekt och aktörer 
enligt en bredare riskstrategi. I detta syfte 
ska EU-garantier bl.a. beviljas för 
inrättande av

– en särskild energieffektivitetsfond som 
täcker ett garantibelopp av minst fem 
miljarder euro, i synnerhet för att stödja 
projekt som främjas av städer och lokala 
myndigheter,

– en särskild fond för små och medelstora 
företag som täcker ett belopp på minst fem 
miljarder euro och genomförs av EIF i 
enlighet med artikel 7.

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

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. EU-garantin ska beviljas endast för de 
projekt och verksamheter som uppfyller 
följande kriterier för stödberättigande:

(a) Projekt och verksamheter ska bidra till 
unionens strategi för smart och hållbar 
tillväxt för alla. De ska överensstämma 
med de mål som anges i artikel 9 och vara 
i linje med artikel 10 och bilaga I till 
förordning (EU) nr 1303/2013.

(b) Projekt och verksamheter ska främja 
övergången till en smart och hållbar 
utfasning av fossila bränslen i ekonomin 
samt överensstämma med de klimat- och 
energimål som avtalats fram till 2020, 
2030 och 2050.

(c) Projekt och verksamheter ska bidra till 
syftet med artikel 194.1 i fördraget, 
särskilt genom att främja 
energieffektivitet och energibesparingar 
samt utvecklingen av nya och förnybara 
energiformer.

(d) De projekt och verksamheter som 
stöds av särskilda investeringsplattformar 
samt av nationella utvecklingsbanker och 
utvecklingsinstitutioner måste följa 
styrelsens riktlinjer och kriterier för 
stödberättigande i enlighet med 
andra stycket i artikel 5.2. Styrelsens 
riktlinjer och kriterier för 
stödberättigande får inte avvika från de 
kriterier som anges i punkterna a och b i 
denna punkt.

Or. en
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Ändringsförslag 437
Evžen Tošenovský, Marek Józef Gróbarczyk, Morten Messerschmidt

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Styrelsen ska, när den fastställer 
investeringsstrategi och riskstrategi för 
stöd från Efsi, beakta behovet av att 
undvika en alltför stor exponering inom 
ett visst geografiskt område.

Or. en

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

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Minst en tredjedel av garantierna ska 
användas för att stödja små och 
medelstora företag och kooperativ.

Or. en

Ändringsförslag 439
Christian Ehler

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. EU-garantin kan kombineras med 
eller användas för att komplettera, 
påskynda eller stärka EU:s befintliga 
finansieringsinstrument.

Or. en
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Motivering

Efsi behöver inte uppfinna hjulet på nytt. Under de senaste åren har ett antal innovativa 
finansieringsinstrument till förmån för små och medelstora företag och företag med 
medelstort börsvärde inrättats inom ramen för Horisont 2020 och Cosme, och genomförs för 
närvarande av EIF. De har en multiplikatoreffekt på mellan 1:18 och 1:28, och ett dubbelt så 
stort stödberättigande finansieringsbehov än de kan tillhandahålla. En del av garantin kan 
därför användas för att komplettera framgångsrika befintliga instrument.

Ändringsförslag 440
Roberts Zīle, Evžen Tošenovský

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. När det gäller gasinfrastrukturprojekt 
ska EU-garantin endast beviljas för 
projekt och verksamheter som genomförs 
inom de delar av 
gasinfrastruktursektorerna där 
bestämmelserna om åtskillnad i direktiv 
2009/73/EG om gemensamma regler för 
den inre marknaden för naturgas 
genomförs, även i de medlemsstater som 
tillämpar undantag i detta avseende.

Or. en

Motivering

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

Ändringsförslag 441
Claude Turmes
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för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 2b (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2b. Investeringarna ska överensstämma 
med de riktlinjer och kriterier för 
investeringar som antogs av EIB den 23 
juli 2013.

Or. en

Ändringsförslag 442
Christian Ehler

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 2b (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2b. Minst 35 % av EU-garantin ska 
beviljas för att stödja projekt som 
överensstämmer med de mål som avses i 
artikel 2a.2a och 2a.2e.

Or. en

Ändringsförslag 443
Claude Turmes
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 2c (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2c. För att energieffektivitet ska 
behandlas som en energikälla i sig ska 
EU-garantin dessutom endast beviljas för 
EIB:s finansierings- och 
investeringstransaktioner om en 
jämförelse som grundas på lika villkor 
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där energieffektivitet och 
efterfrågestyrning konkurrerar på lika 
villkor med produktionskapacitet, görs 
när så är tekniskt möjligt.

Or. en

Ändringsförslag 444
Evžen Tošenovský, Marek Józef Gróbarczyk, Morten Messerschmidt

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Under förutsättning att alla relevanta 
kriterier för stödberättigande är uppfyllda 
får medlemsstaterna använda de 
europeiska struktur- och 
investeringsfonderna för att bidra till 
finansieringen av stödberättigade projekt 
där EIB investerar med stöd av EU-
garantin.

4. Medlemsstaterna får använda de 
europeiska struktur- och 
investeringsfonderna för att bidra till 
finansieringen av stödberättigade projekt 
där EIB investerar med stöd av EU-
garantin.

Or. en

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

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 4a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4a. Kommissionen, EIB och 
medlemsstaterna ska se till att man vid 
alla investeringar med stöd av Efsi 
beaktar investeringarnas effekt per sektor 
på lokal och regional nivå och på den 
ekonomiska, sociala och territoriella 
sammanhållningen, ökar efterfrågan utan 
att påverka tillgången samt främjar 
synergieffekter och effektiv samordning 
mellan Efsi och de europeiska struktur-
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och investeringsfonderna för att 
garantera att de bidrar till unionens 
ekonomiska, sociala och territoriella 
sammanhållning.

Or. en

Ändringsförslag 446
Evžen Tošenovský, Marek Józef Gróbarczyk, Morten Messerschmidt

Förslag till förordning
Artikel 5a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 5a

Kriterier för att vara berättigad att 
utnyttja EU-garantin

1. Efsi-avtalet ska föreskriva att Efsi på 
ett icke-diskriminerande sätt ska stödja 
projekt som

(a) är förenliga med unionens politik,

(b) bidrar till EU:s konkurrenskraft, 
ekonomiska tillväxt och skapandet av ny 
sysselsättning,

(c) är ekonomiskt och tekniskt 
bärkraftiga,

(d) ger additionalitet:

(e) där så är möjligt maximerar 
tillhandahållandet av kapital från den 
privata sektorn.

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

(a) Utveckling av energisektorn, särskilt 
energisammankopplingar och annan 
infrastruktur, för att på så sätt bidra till 
energitrygghet.

(b) Utveckling av den digitala ekonomin 
och det digitala samhället, särskilt IKT-
infrastruktur, för att på så sätt bidra till 
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den digitala inre marknaden.

(c) Utveckling av transportinfrastruktur.

(d) Forskning, utveckling och innovation.

(e) Utbildning och fortbildning.

(f) Finansiellt stöd till företag med högst 
3 000 anställda, med särskild inriktning 
på innovativa mikroföretag och små och 
medelstora företag.

Or. en

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

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. EU-garantin till EIB ska uppgå till ett 
belopp motsvarande 16 000 000 000 EUR, 
varav högst 2 500 000 000 EUR får anslås 
till EIB:s finansiering till EIF i enlighet 
med punkt 2. Utan att det påverkar 
tillämpningen av artikel 8.9 ska de 
sammanlagda betalningarna från 
unionen inom ramen för garantin till EIB 
inte överstiga garantins belopp.

1. EU-garantin till EIB ska uppgå till ett 
belopp motsvarande 16 000 000 000 EUR, 
varav

– ett belopp av 5 000 000 000 EUR ska
anslås till EIB:s finansiering till EIF:s 
verksamheter i den särskilda fonden för 
små och medelstora företag,

– ett belopp av minst 5 000 000 000 EUR 
ska anslås till EIB:s finansiering av den 
särskilda energieffektivitetsfonden i 
enlighet med artikel 5.2a.

Or. en

Ändringsförslag 448
Christian Ehler
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Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. EU-garantin till EIB ska uppgå till ett 
belopp motsvarande 16 000 000 000 EUR, 
varav högst 2 500 000 000 EUR får anslås 
till EIB:s finansiering till EIF i enlighet 
med punkt 2. Utan att det påverkar 
tillämpningen av artikel 8.9 ska de 
sammanlagda betalningarna från unionen 
inom ramen för garantin till EIB inte 
överstiga garantins belopp.

1. EU-garantin till EIB ska uppgå till ett
belopp motsvarande 16 000 000 000 EUR, 
varav minst 5 500 000 000 EUR ska anslås 
till EIB:s finansiering till EIF i enlighet 
med punkt 2. Utan att det påverkar 
tillämpningen av artikel 8.9 ska de 
sammanlagda betalningarna från unionen 
inom ramen för garantin till EIB inte 
överstiga garantins belopp.

Or. en

Motivering

Efsi behöver inte uppfinna hjulet på nytt. Under de senaste åren har ett antal innovativa 
finansieringsinstrument till förmån för små och medelstora företag och företag med 
medelstort börsvärde inrättats inom ramen för Horisont 2020 och Cosme, och genomförs för 
närvarande av EIF. De har en multiplikatoreffekt på mellan 1:18 och 1:28, och ett dubbelt så 
stort stödberättigande finansieringsbehov än de kan tillhandahålla. En del av garantin kan 
därför användas för att komplettera framgångsrika befintliga instrument.

Ändringsförslag 449
Christian Ehler

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 2 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Om EIB tillhandahåller finansiering till 
EIF för att genomföra EIB:s finansierings-
och investeringstransaktioner ska EU-
garantin tillhandahålla en heltäckande 
garanti vid finansiering från EIB, förutsatt 
att EIB tillhandahåller ett lika stort belopp 
utan EU-garanti. De belopp som täcks av 
EU-garantin får inte överstiga
2 500 000 000 EUR.

Om EIB tillhandahåller finansiering eller 
garantier till EIF för att genomföra EIB:s 
finansierings- och 
investeringstransaktioner ska EU-garantin 
tillhandahålla en heltäckande garanti vid 
finansiering från EIB, förutsatt att EIB 
tillhandahåller ett lika stort belopp 
bestående av finansiering eller garantier
utan EU-garanti. De belopp som täcks av 
EU-garantin ska minst uppgå till
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5 500 000 000 EUR.

Or. en

Motivering

Efsi behöver inte uppfinna hjulet på nytt. Under de senaste åren har ett antal innovativa 
finansieringsinstrument till förmån för små och medelstora företag och företag med 
medelstort börsvärde inrättats inom ramen för Horisont 2020 och Cosme, och genomförs för 
närvarande av EIF. De har en multiplikatoreffekt på mellan 1:18 och 1:28, och ett dubbelt så 
stort stödberättigande finansieringsbehov än de kan tillhandahålla. En del av garantin kan 
därför användas för att komplettera framgångsrika befintliga instrument.

Ändringsförslag 450
Christian Ehler

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Det ska inrättas en EU-garantifond 
(nedan kallad garantifonden) som kan
användas för att betala EIB om anspråk 
görs på EU-garantin.

1. Det ska inrättas en EU-garantifond 
(nedan kallad garantifonden) som ska
användas för att betala EIB om anspråk 
görs på EU-garantin.

Or. en

Ändringsförslag 451
Christian Ehler

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 2 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) betalningar från unionens allmänna 
budget,

(a) bidrag från unionens allmänna budget, 
som ska godkännas varje år av 
budgetmyndigheten genom det årliga 
budgetförfarandet och som i 
prioritetsordning kommer att mobilisera

i) eventuella budgetöverskott som införs i 
Europeiska unionens allmänna budget,
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ii) den icke-fördelade marginalen, 
inklusive den globala marginalen för 
betalningar,

iii) flexibilitetsinstrumentet enligt 
artikel 11 i rådets förordning (EU) nr 
1311/2013 om den fleråriga budgetramen 
för 2014–2020,

iv) vid behov, tillgängliga anslag för 
program under rubrik 1b i den fleråriga 
budgetramen,

v) vid behov, tillgängliga anslag för 
program under rubrik 2 i den fleråriga 
budgetramen,

vi) vid behov, tillgängliga anslag för 
program under rubrik 1a i den fleråriga 
budgetramen.

Or. en

Motivering

Det årliga budgetförfarandet bör användas för att gradvis finansiera garantifonden. I detta 
sammanhang bör en prioritetsordning för budgetposterna fastställas. Överskott och 
marginaler bör användas innan befintliga program minskas, medan större anslag, såsom 
anslagen under rubrikerna 1b och 2 bör tas upp först. Programmen under rubrik 1a bör 
endast röras som en sista utväg.

Ändringsförslag 452
Christian Ehler

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 2 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(d) andra betalningar som unionen mottar i 
enlighet med Efsi-avtalet.

(d) andra bidrag som unionen mottar i 
enlighet med Efsi-avtalet.

Or. en

Ändringsförslag 453
Christian Ehler
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Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Eventuella bidrag som omfördelas 
från befintliga program under rubrik 1a 
ska endast vara av tillfällig karaktär till 
dess att förordning (EU, Euratom) nr 
1311/2013 ses över. Eventuella bidrag 
som omfördelas från befintliga program 
för att finansiera garantifonden ska 
fullständigt återbetalas till dessa program 
inom ramen för översynen av unionens 
fleråriga budgetram.

Or. en

Motivering

Programmen under rubrik 1a bör endast röras som en sista utväg. Om detta görs ska dessa 
bidrag betraktas som tillfälliga och återbetalas till programmen inom ramen för översynen av 
den fleråriga budgetramen.

Ändringsförslag 454
Christian Ehler

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Den finansiering av garantifonden som 
avses i punkt 2 c och d ska utgöra interna 
inkomster avsatta för särskilda ändamål i 
enlighet med artikel 21.4 i förordning (EU) 
nr 966/2012.

3. Den finansiering av garantifonden som 
avses i punkt 2 b, c och d ska utgöra 
interna inkomster avsatta för särskilda 
ändamål i enlighet med artikel 21.4 i 
förordning (EU) nr 966/2012.

Or. en

Ändringsförslag 455
Edouard Martin
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Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 5 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Den finansiering av garantifonden som 
avses i punkt 2 ska användas för att uppnå 
en lämplig nivå som avspeglar EU:s totala 
garantiförpliktelser (nedan kallat 
målbeloppet). Målbeloppet ska fastställas 
till 50 % av unionens totala 
garantiförpliktelser.

Den finansiering av garantifonden som 
avses i punkt 2 ska användas för att uppnå 
en lämplig nivå som avspeglar EU:s totala 
garantiförpliktelser (nedan kallat 
målbeloppet). Målbeloppet ska fastställas 
till 30 % av unionens totala 
garantiförpliktelser.

Or. fr

Ändringsförslag 456
Christian Ehler

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 5 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Målbeloppet ska inledningsvis uppnås 
genom den gradvisa betalning av medel 
som avses i punkt 2 a. Om anspråk görs på 
garantin under det inledande uppbyggandet 
av garantifonden ska den finansiering av 
garantifonden som avses i punkt 2 b, c och 
d också bidra till att uppnå målbeloppet 
upp till ett belopp som är lika med 
anspråken på garantin.

Målbeloppet ska inledningsvis uppnås 
genom den gradvisa överföring av medel 
som avses i punkt 2 a. Om anspråk görs på 
garantin under det inledande uppbyggandet 
av garantifonden ska den finansiering av 
garantifonden som avses i punkt 2 b, c och 
d också bidra till att uppnå målbeloppet 
upp till ett belopp som är lika med 
anspråken på garantin.

Or. en

Ändringsförslag 457
Claude Turmes
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 5a (ny)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

5a. Utan att det påverkar tillämpningen av 
punkt 5 ska målbeloppet uppnås genom 
stegvisa budgetära 
åtagandebemyndiganden till 
garantifonden med belopp som beslutas 
inom ramen för det årliga 
budgetförfarandet, med vederbörlig 
hänsyn till alla tillgängliga medel enligt 
rådets förordning (EU) nr 1311/2013 av 
den 2 december 2013 om den fleråriga 
budgetramen för 2014–2020, särskilt 
artiklarna 11, 13 och 14. Vid behov får 
möjligheten att omfördela medel från 
rubrik 2 övervägas.

Or. en

Ändringsförslag 458
Evžen Tošenovský, Marek Józef Gróbarczyk

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 5a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5a. När det gäller betalningar från 
unionens allmänna budget enligt punkt 
2a ska medel under rubrik 1B 
(ekonomisk, social och territoriell 
sammanhållning) inte omfördelas.

Or. en

Ändringsförslag 459
Claude Turmes
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 5b (ny)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

5b. Som en sista utväg – med fullt 
beaktande av punkterna 17 och 18 i det 
interinstitutionella avtalet av den 
2 december 2013 – får möjligheten att 
omfördela medel från fleråriga program 
under rubrik 1A övervägas. Denna 
lösning ska se till att medel som anslås för 
utbildnings-, kultur-, grundforsknings-
och forskningssamarbetsprogram bevaras 
minst på den nivå som fastställs i den 
fleråriga budgetramen 2014–2020.

Or. en

Ändringsförslag 460
Christian Ehler

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6. Senast den 31 december 2018 och varje 
år därefter ska kommissionen se över om 
garantifonden har en lämplig nivå med 
hänsyn till eventuella minskningar av 
medlen till följd av utnyttjande av 
garantin och EIB:s bedömning som 
överlämnas i enlighet med artikel 10.3.

utgår

Kommissionen ska ges befogenhet att 
anta delegerade akter i enlighet med 
artikel 17 om justering av det målbelopp 
som avses i punkt 5 med högst 10 % för 
att bättre avspegla den potentiella risken 
att anspråk görs på EU-garantin.

Or. en

Ändringsförslag 461
Christian Ehler
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Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 7 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

7. Efter en justering år n av målbeloppet 
eller en bedömning av lämpligheten av 
garantifondens nivå i enlighet med den 
översyn som avses i punkt 6 ska

7. Efter en bedömning av lämpligheten av 
garantifondens nivå i enlighet med den 
rapport som avses i artikel 10 ska

Or. en

Ändringsförslag 462
Christian Ehler

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 7 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) eventuella överskott betalas i en 
transaktion till en särskild budgetrubrik i 
inkomstberäkningen i unionens allmänna 
budget för år n+1, och

(a) eventuella överskott betalas i en 
transaktion till en särskild budgetrubrik i 
inkomstberäkningen i unionens allmänna 
budget för år n+1 och ska omfördelas till 
de budgetposter som avses i punkt 2a, och

Or. en

Ändringsförslag 463
Anne Sander

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 7 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) eventuella överskott betalas i en 
transaktion till en särskild budgetrubrik i 
inkomstberäkningen i unionens allmänna 
budget för år n+1, och

(a) eventuella överskott i garantifonden 
utgör interna inkomster avsatta för 
särskilda ändamål i enlighet med 
artikel 21.4 i förordning (EU, 
Euratom) nr 966/2012 för eventuella 
budgetrubriker som kan ha utnyttjats som
en källa till omfördelning till 
garantifonden för Efsi,
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Or. fr

Ändringsförslag 464
Christian Ehler

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 7 – led aa (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(aa) eventuella överskott i garantifonden 
ska utgöra interna inkomster avsatta för 
särskilda ändamål i enlighet med artikel 
21.4 i förordning (EU, Euratom) nr 
966/2012 för eventuella budgetposter som 
kan ha utnyttjats som en källa till 
omfördelning till Efsi-garantifonden.

Or. en

Ändringsförslag 465
Edouard Martin

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 8

Kommissionens förslag Ändringsförslag

8. Om nivån i garantifonden till följd av 
anspråk på garantin sjunker under 50 % av 
målbeloppet ska kommissionen från och 
med den 1 januari 2019 överlämna en 
rapport om exceptionella åtgärder som kan 
krävas för att komplettera fonden.

8. Om nivån i garantifonden till följd av 
anspråk på garantin sjunker under 30 % av 
målbeloppet ska kommissionen från och 
med den 1 januari 2019 överlämna en 
rapport om exceptionella åtgärder som kan 
krävas för att komplettera fonden.

Or. fr

Ändringsförslag 466
Anne Sander

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 9
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

9. Efter att ett anspråk gjorts på 
EU-garantin ska den finansiering av 
garantifonden som avses i punkt 2 b, c och 
d utöver målbeloppet användas för att 
återställa EU-garantin till dess 
ursprungliga belopp.

9. Efter att ett anspråk gjorts på 
EU-garantin ska den finansiering av 
garantifonden som avses i punkt 2 b, c och 
d användas för att återställa EU-garantin 
till målbeloppet. Eventuella kvarstående 
ersättningar ska utgöra interna inkomster 
avsatta för särskilda ändamål i enlighet 
med artikel 21.4 i förordning (EU, 
Euratom) nr 966/2012 för eventuella 
budgetrubriker som kan ha utnyttjats som 
en källa till omfördelning till 
garantifonden för Efsi.

Or. fr

Ändringsförslag 467
Christian Ehler

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 9

Kommissionens förslag Ändringsförslag

9. Efter att ett anspråk gjorts på EU-
garantin ska den finansiering av 
garantifonden som avses i punkt 2 b, c och 
d utöver målbeloppet användas för att 
återställa EU-garantin till dess 
ursprungliga belopp.

9. Efter att ett anspråk gjorts på EU-
garantin ska den finansiering av 
garantifonden som avses i punkt 2 b, c och 
d användas för att återställa EU-garantin 
till dess målbelopp. Eventuella 
kvarstående ersättningar ska utgöra 
interna inkomster avsatta för särskilda 
ändamål i enlighet med artikel 21.4 i 
förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 
för eventuella budgetposter som kan ha 
utnyttjats som en källa till omfördelning 
till garantifonden för Efsi.

Or. en

Motivering

Återflöden av överskott och intäkter som överskrider målbeloppet för EU-garantin bör 
återföras till unionens allmänna budget och omfördelas till de budgetposter som 
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ursprungligen bidrog till garantifonden.

Ändringsförslag 468
Ivan Jakovčić

Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Kommissionen och EIB ska med stöd 
från medlemsstaterna främja inrättandet av 
en överskådlig förteckning över nuvarande 
och potentiella framtida investeringsprojekt 
i unionen. Förteckningen påverkar inte de 
slutliga projekt som väljs ut för att motta 
stöd i enlighet med artikel 3.5.

1. Kommissionen och EIB ska med stöd 
från medlemsstaterna samt regionala och 
lokala myndigheter främja inrättandet av 
en överskådlig förteckning över nuvarande 
och potentiella framtida investeringsprojekt 
i unionen. Förteckningen påverkar inte de 
slutliga projekt som väljs ut för att motta 
stöd i enlighet med artikel 3.5.

Or. hr

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

Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Kommissionen och EIB ska med stöd 
från medlemsstaterna främja inrättandet av 
en överskådlig förteckning över nuvarande 
och potentiella framtida investeringsprojekt 
i unionen. Förteckningen påverkar inte de 
slutliga projekt som väljs ut för att motta 
stöd i enlighet med artikel 3.5.

1. Kommissionen och EIB ska med stöd 
från medlemsstaterna främja inrättandet av 
en överskådlig förteckning över nuvarande 
och potentiella framtida investeringsprojekt 
i unionen. Förteckningen påverkar inte de 
slutliga projekt som väljs ut för att motta 
stöd i enlighet med artikel 3.5, men det bör 
anges om de föreslagna projekten är 
berättigade till EU:s garantifond i 
enlighet med de mål och kriterier som 
fastställs i artikel 5.

Or. en
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Ändringsförslag 470
Paloma López Bermejo, Marisa Matias, Neoklis Sylikiotis, Miloslav Ransdorf, 
João Ferreira

Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Kommissionen och EIB ska med stöd 
från medlemsstaterna främja inrättandet av 
en överskådlig förteckning över nuvarande 
och potentiella framtida investeringsprojekt 
i unionen. Förteckningen påverkar inte de 
slutliga projekt som väljs ut för att motta 
stöd i enlighet med artikel 3.5.

1. Kommissionen och EIB ska med stöd 
från medlemsstaterna och 
Europaparlamentet främja inrättandet av 
en överskådlig förteckning över nuvarande 
och potentiella framtida investeringsprojekt 
i unionen. Förteckningen påverkar inte de 
slutliga projekt som väljs ut för att motta 
stöd i enlighet med artikel 3.5.

Or. en

Ändringsförslag 471
David Borrelli, Dario Tamburrano

Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Kommissionen och EIB ska med stöd 
från medlemsstaterna främja inrättandet av 
en överskådlig förteckning över nuvarande 
och potentiella framtida investeringsprojekt 
i unionen. Förteckningen påverkar inte de 
slutliga projekt som väljs ut för att motta 
stöd i enlighet med artikel 3.5.

1. Kommissionen och EIB ska med stöd 
från medlemsstaterna och 
Europaparlamentet främja inrättandet av 
en överskådlig förteckning över nuvarande 
och potentiella framtida investeringsprojekt 
i unionen. Förteckningen påverkar inte de 
slutliga projekt som väljs ut för att motta 
stöd i enlighet med artikel 3.5.

Or. it

Ändringsförslag 472
Patrizia Toia, Simona Bonafè, Renato Soru, Flavio Zanonato
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Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Kommissionen och EIB ska med stöd 
från medlemsstaterna främja inrättandet 
av en överskådlig förteckning över 
nuvarande och potentiella framtida 
investeringsprojekt i unionen. 
Förteckningen påverkar inte de slutliga 
projekt som väljs ut för att motta stöd i 
enlighet med artikel 3.5.

1. Kommissionen och EIB ska med stöd 
från medlemsstaterna upprätta en 
överskådlig förteckning över nuvarande 
och potentiella framtida investeringsprojekt 
i unionen. Förteckningen påverkar inte de 
slutliga projekt som väljs ut för att motta 
stöd i enlighet med artikel 3.5. 
Urvalskriterierna för investeringsprojekt 
ska beakta mervärde i form av ekonomisk 
och social hållbarhet.

Or. en

Ändringsförslag 473
David Borrelli, Dario Tamburrano

Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Kommissionen och EIB ska regelbundet 
och på ett strukturerat sätt utarbeta, 
uppdatera och sprida information om 
nuvarande och framtida investeringar som 
på ett betydande sätt bidrar till uppnå 
endet av EU:s politiska mål.

2. Kommissionen och EIB ska regelbundet 
och på ett strukturerat och transparent sätt 
utarbeta, uppdatera och sprida information 
om nuvarande och framtida investeringar 
som på ett betydande sätt bidrar till 
uppnåendet av EU:s politiska mål, i 
synnerhet de som avser energi och miljö 
till 2020, 2030 och 2050 i syfte att 
påskynda övergången till en ekonomi med 
låga koldioxidutsläpp, som är 
kretsloppsorienterad och gemensam.

Or. it

Ändringsförslag 474
Ivan Jakovčić



AM\1053527SV.doc 87/113 PE551.908v01-00

SV

Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Medlemsstaterna ska regelbundet och på 
ett strukturerat sätt utarbeta, uppdatera och 
sprida information om nuvarande och 
framtida investeringsprojekt inom sina 
territorier.

3. Medlemsstaterna och de regionala och 
lokala myndigheterna ska regelbundet och 
på ett strukturerat sätt utarbeta, uppdatera 
och sprida information om nuvarande och 
framtida investeringsprojekt inom sina 
territorier.

Or. hr

Ändringsförslag 475
Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay

Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Medlemsstaterna ska regelbundet och på 
ett strukturerat sätt utarbeta, uppdatera och 
sprida information om nuvarande och 
framtida investeringsprojekt inom sina 
territorier.

3. Medlemsstaterna ska regelbundet och på 
ett strukturerat sätt utarbeta, uppdatera och 
sprida information om nuvarande och 
framtida investeringsprojekt inom sina 
territorier. Medlemsstaterna uppmanas att 
för detta ändamål skapa nationella organ
för strategiska investeringar som får i 
uppgift att upptäcka, planera och 
prioritera bland långsiktiga investeringar 
genom mobilisering av offentliga och 
privata parter med målet att skapa hållbar 
utveckling.

Or. fr

Ändringsförslag 476
David Borrelli, Dario Tamburrano

Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 3
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Medlemsstaterna ska regelbundet och på 
ett strukturerat sätt utarbeta, uppdatera och 
sprida information om nuvarande och 
framtida investeringsprojekt inom sina 
territorier.

3. Medlemsstaterna ska regelbundet och på 
ett strukturerat och transparent sätt 
utarbeta, uppdatera och sprida information 
om nuvarande och framtida 
investeringsprojekt inom sina territorier.

Or. it

Ändringsförslag 477
David Borrelli, Dario Tamburrano

Förslag till förordning
Artikel 10 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. EIB ska, vid behov i samarbete med EIF, 
två gånger per år rapportera till 
kommissionen om EIB:s finansierings- och 
investeringstransaktioner enligt denna 
förordning. Rapporten ska inbegripa en 
bedömning av överensstämmelsen med 
kraven för användningen av EU-garantin 
och de centrala resultatindikatorer som 
fastställts enligt artikel 2.1 g. Rapporten 
ska också innehålla statistiska och 
ekonomiska uppgifter och 
redovisningsuppgifter om var och en av 
EIB:s finansierings- och 
investeringstransaktioner på en 
ackumulerad basis.

1. EIB ska, vid behov i samarbete med EIF, 
två gånger per år rapportera till 
kommissionen om EIB:s finansierings- och 
investeringstransaktioner enligt denna 
förordning. Rapporten ska inbegripa en 
bedömning av överensstämmelsen med 
kraven för användningen av EU-garantin 
och de centrala resultatindikatorer som 
fastställts enligt artikel 2.1 g. Rapporten 
ska också innehålla statistiska och 
ekonomiska uppgifter och 
redovisningsuppgifter om var och en av 
EIB:s finansierings- och 
investeringstransaktioner på en 
ackumulerad basis. Rapporten ska 
utarbetas enligt principerna om 
transparens, oberoende och gemenskap.

Or. it

Ändringsförslag 478
Christian Ehler

Förslag till förordning
Artikel 10 – punkt 2 – inledningen
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

EIB ska, vid behov i samarbete med EIF, 
årligen rapportera till Europaparlamentet 
och rådet om EIB:s finansierings- och 
investeringstransaktioner. Rapporten ska 
offentliggöras och ska innehålla följande:

EIB ska, vid behov i samarbete med EIF, 
årligen rapportera till Europaparlamentet 
och rådet om EIB:s finansierings- och 
investeringstransaktioner enligt denna 
förordning. Rapporten ska offentliggöras 
och ska innehålla följande:

Or. en

Ändringsförslag 479
Christian Ehler

Förslag till förordning
Artikel 10 – punkt 2 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) En bedömning av EIB:s finansierings-
och investeringstransaktioner på 
transaktions-, sektors-, lands- och 
regionnivå samt deras överensstämmelse 
med denna förordning, tillsammans med en 
bedömning av fördelningen av EIB:s 
finansierings- och 
investeringstransaktioner mellan målen i 
artikel 5.2.

(a) En bedömning av EIB:s finansierings-
och investeringstransaktioner på 
transaktions-, sektors-, lands- och 
regionnivå samt deras överensstämmelse 
med denna förordning, särskilt med 
additionalitetsprincipen, tillsammans med 
en bedömning av fördelningen av EIB:s 
finansierings- och 
investeringstransaktioner mellan målen i 
artikel 2a.

Or. en

Motivering

Rapportering är avgörande för att säkra ett smidigt genomförande av Efsi med tanke på 
behovet av att garantera insyn och en lämplig kontroll av lagstiftaren.

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

Förslag till förordning
Artikel 10 – punkt 2 – led b
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) En bedömning av mervärdet, 
mobiliseringen av resurser i den privata 
sektorn, de beräknade och faktiska utfallen, 
resultaten och effekterna av EIB:s 
finansierings- och 
investeringstransaktioner på en 
ackumulerad basis.

(b) En bedömning av ekonomiskt och 
socialt mervärde, mobiliseringen av 
resurser i den privata sektorn, de beräknade 
och faktiska utfallen, resultaten och 
effekterna av EIB:s finansierings- och 
investeringstransaktioner på en 
ackumulerad basis, vilket inkluderar 
påverkan på skapandet av 
framtidsinriktade, hållbara och lokala 
arbetstillfällen, en hållbar övergång och 
minskade koldioxidutsläpp inom EU:s 
ekonomi, bevarande och ökning av 
lönsamheten hos ekosystemtjänster, 
minskat beroende av energi och 
naturresurser inom EU, ökad 
konkurrenskraft och innovationspotential 
för unionens ekonomi.

Or. en

Ändringsförslag 481
Renato Soru

Förslag till förordning
Artikel 10 – punkt 2 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) En bedömning av mervärdet, 
mobiliseringen av resurser i den privata 
sektorn, de beräknade och faktiska
utfallen, resultaten och effekterna av EIB:s 
finansierings- och 
investeringstransaktioner på en 
ackumulerad basis.

(b) En bedömning av ekonomiskt och 
socialt mervärde, mobiliseringen av 
resurser i den privata sektorn, de beräknade 
utfallen, resultaten och effekterna av EIB:s 
finansierings- och 
investeringstransaktioner på en 
ackumulerad basis, vilket inkluderar 
inverkan på skapandet av 
framtidsinriktade, hållbara och 
högkvalitativa arbetstillfällen, resultat, i 
form av förbättringar av resultattavlan för 
den digitala agendan som härrör från de 
nya investeringarna samt ökad 
konkurrenskraft och innovationspotential 
för unionens ekonomi.
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Or. en

Ändringsförslag 482
Bendt Bendtsen, Seán Kelly

Förslag till förordning
Artikel 10 – punkt 2 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) En bedömning av mervärdet, 
mobiliseringen av resurser i den privata 
sektorn, de beräknade och faktiska utfallen, 
resultaten och effekterna av EIB:s 
finansierings- och 
investeringstransaktioner på en 
ackumulerad basis.

(b) En bedömning av mervärdet, 
mobiliseringen av resurser i den privata 
sektorn, de beräknade och faktiska utfallen, 
resultaten och effekterna av EIB:s 
finansierings- och 
investeringstransaktioner på en 
ackumulerad basis, inbegripet inverkan på 
skapandet av sysselsättning och tillväxt, 
särskilt bland små och medelstora företag.

Or. en

Ändringsförslag 483
Gunnar Hökmark

Förslag till förordning
Artikel 10 – punkt 2 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) En bedömning av mervärdet, 
mobiliseringen av resurser i den privata 
sektorn, de beräknade och faktiska utfallen, 
resultaten och effekterna av EIB:s 
finansierings- och 
investeringstransaktioner på en 
ackumulerad basis.

(b) En bedömning av mervärdet, 
mobiliseringen av resurser i den privata 
sektorn, de beräknade och faktiska utfallen, 
resultaten och effekterna av EIB:s 
finansierings- och 
investeringstransaktioner på en 
ackumulerad basis. I bedömningen ska 
man dessutom utvärdera om Efsi 
prioriterar investeringar som ger 
möjlighet till tillväxt och avkastning på 
investeringar, och om det säkerställs att 
investeringar med högre risk också kan ge 
en högre avkastning och bidra till 
innovation och ledarskap på nya 
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marknader. Det ska också kontrolleras att 
finansieringen av investeringar inte riktas 
mot politiska projekt eller ersätter 
finansiering av offentliga utgifter.

Or. en

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

Förslag till förordning
Artikel 10 – punkt 2 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) En bedömning av mervärdet, 
mobiliseringen av resurser i den privata 
sektorn, de beräknade och faktiska utfallen, 
resultaten och effekterna av EIB:s 
finansierings- och 
investeringstransaktioner på en 
ackumulerad basis.

(b) En bedömning av mervärdet, 
mobiliseringen av resurser i den privata 
sektorn, de beräknade och faktiska utfallen, 
resultaten och effekterna av EIB:s 
finansierings- och 
investeringstransaktioner på en 
ackumulerad basis, och på projektnivå när 
det är tillåtet att lämna ut uppgifter.

Or. en

Ändringsförslag 485
David Borrelli, Dario Tamburrano

Förslag till förordning
Artikel 10 – punkt 2 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) En bedömning av mervärdet, 
mobiliseringen av resurser i den privata 
sektorn, de beräknade och faktiska utfallen, 
resultaten och effekterna av EIB:s 
finansierings- och 
investeringstransaktioner på en 
ackumulerad basis.

(b) En bedömning av mervärdet ur 
ekonomisk, miljömässig och social 
synvinkel, mobiliseringen av resurser i den 
privata sektorn, de beräknade och faktiska 
utfallen, resultaten och effekterna av EIB:s 
finansierings- och 
investeringstransaktioner på en 
ackumulerad basis.
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Or. it

Ändringsförslag 486
Christian Ehler

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ba) En bedömning av Efsis bidrag till 
unionens strategi för en smart och hållbar 
tillväxt för alla, dess överensstämmelse 
med unionens övriga strategier och 
instrument samt inverkan på den 
ekonomiska, sociala och territoriella 
sammanhållningen.

Or. en

Motivering

Rapportering är avgörande för att säkra ett smidigt genomförande av Efsi med tanke på 
behovet av att garantera insyn och en lämplig kontroll av lagstiftaren.

Ändringsförslag 487
Patrizia Toia

Förslag till förordning
Artikel 10 – punkt 2 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(d) En bedömning av kvaliteten på EIB:s 
finansierings- och 
investeringstransaktioner.

(d) En bedömning av kvaliteten på och 
effektiviteten av EIB:s finansierings- och 
investeringstransaktioner.

Or. en

Ändringsförslag 488
Christian Ehler
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Förslag till förordning
Artikel 10 – punkt 3 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Med tanke på kommissionens redovisning 
av och rapportering om de risker som täcks 
av EU-garantin och förvaltningen av 
garantifonden ska EIB, vid behov i 
samarbete med EIF, varje år förse 
kommissionen med följande:

Med tanke på kommissionens redovisning 
av och rapportering om de risker som täcks 
av EU-garantin och förvaltningen av 
garantifonden ska EIB, vid behov i 
samarbete med EIF, varje halvår förse 
kommissionen, Europaparlamentet och 
rådet med följande:

Or. en

Motivering

Rapportering är avgörande för att säkra ett smidigt genomförande av Efsi med tanke på 
behovet av att garantera insyn och en lämplig kontroll av lagstiftaren.

Ändringsförslag 489
Christian Ehler

Förslag till förordning
Artikel 10 – punkt 3 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Med tanke på kommissionens redovisning 
av och rapportering om de risker som täcks 
av EU-garantin och förvaltningen av 
garantifonden ska EIB, vid behov i 
samarbete med EIF, varje år förse 
kommissionen med följande:

Med tanke på kommissionens redovisning 
av och rapportering om de risker som täcks 
av EU-garantin och dess förvaltning av 
garantifonden ska EIB, vid behov i 
samarbete med EIF, varje halvår förse
kommissionen, Europaparlamentet och 
rådet med följande:

Or. en

Motivering

Rapportering är avgörande för att säkra ett smidigt genomförande av Efsi med tanke på 
behovet av att garantera insyn och en lämplig kontroll av lagstiftaren.
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Ändringsförslag 490
Christian Ehler

Förslag till förordning
Artikel 10 – punkt 3 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) EIB:s och EIF:s riskanalys och 
kreditvärderingsuppgifter om EIB:s 
finansierings- och 
investeringstransaktioner.

(a) EIB:s och EIF:s riskanalys och 
kreditvärderingsuppgifter om EIB:s 
finansierings- och 
investeringstransaktioner enligt denna 
förordning.

Or. en

Ändringsförslag 491
Christian Ehler

Förslag till förordning
Artikel 10 – punkt 3 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) EU:s utestående finansiella förpliktelse 
när det gäller de garantier som lämnats för 
EIB:s finansierings- och 
investeringstransaktioner uppdelad på de 
enskilda transaktionerna.

(b) EU:s utestående finansiella förpliktelse 
när det gäller de garantier som lämnats för 
EIB:s finansierings- och 
investeringstransaktioner enligt denna 
förordning uppdelad på de enskilda 
transaktionerna.

Or. en

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

Förslag till förordning
Artikel 11 – punkt 1 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. På Europaparlamentets begäran ska
den verkställande direktören delta i en 
utfrågning i Europaparlamentet om Efsis 

1. Den verkställande direktören ska varje 
halvår delta i en utfrågning i 
Europaparlamentet om Efsis resultat och 
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resultat. informera om de beslut som 
investeringskommittén fattat.

Or. es

Ändringsförslag 493
David Borrelli, Dario Tamburrano

Förslag till förordning
Artikel 11 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. På Europaparlamentets begäran ska
den verkställande direktören delta i en 
utfrågning i Europaparlamentet om Efsis 
resultat.

1. Den verkställande direktören ska en 
gång per år delta i en utfrågning i 
Europaparlamentet om Efsis resultat.

Or. it

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

Förslag till förordning
Artikel 11 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. På Europaparlamentets begäran ska den 
verkställande direktören delta i en 
utfrågning i Europaparlamentet om Efsis 
resultat.

1. På kvartalsbasis och på särskild begäran 
ska den verkställande direktören delta i en 
utfrågning i Europaparlamentet om Efsis 
resultat.

Or. en

Ändringsförslag 495
Edouard Martin

Förslag till förordning
Artikel 11a (ny)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 11a

Mekanism för missbruksrapportering

1. En mekanism för 
missbruksrapportering ska inrättas.

2. Denna mekanism ska göra det möjligt 
för berörda lokala aktörer 
(arbetstagarföreträdare, kommuner osv.) 
att rapportera om eventuell verksamhet 
som till synes inte uppfyller de kriterier 
för tillgång till Efsi som fastställs i denna 
förordning, eller där investeringen i fråga 
inte skulle få varaktiga effekter (en 
s.k. dödviktseffekt).

3. Europeiska ekonomiska och sociala 
kommittén och Regionkommittén ska ta 
emot denna rapportering från 
arbetstagarföreträdare respektive 
kommuner. Efter en utredning ska 
kommittéerna översända de insamlade 
upplysningarna till kommissionen och 
EIB.

Or. fr

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

Förslag till förordning
Artikel 12 – punkt 1 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kommissionen ska senast [PO insert date: 
18 months after the entry into force of this 
Regulation] utvärdera användningen av 
EU-garantin och garantifondens funktion, 
inbegripet användningen av finansiering i 
enlighet med artikel 8.9. Kommissionen 
ska överlämna sin utvärdering till 
Europaparlamentet och rådet.

Kommissionen ska senast 
[Publikationsbyrån: inför datum 12
månader efter denna förordnings 
ikraftträdande] utvärdera användningen av 
EU-garantin och garantifondens funktion, 
inbegripet användningen av finansiering i 
enlighet med artikel 8.9. Kommissionen 
ska överlämna sin utvärdering till 
Europaparlamentet och rådet.
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Or. es

Ändringsförslag 497
David Borrelli, Dario Tamburrano

Förslag till förordning
Artikel 12 – punkt 1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

EIB ska senast [PO insert date: 18 months 
after the entry into force of this Regulation] 
utvärdera Efsis funktion. EIB ska 
överlämna sin utvärdering till 
Europaparlamentet, rådet och 
kommissionen.

EIB ska senast [Publikationsbyrån: inför 
datum 12 månader efter denna förordnings 
ikraftträdande] utvärdera Efsis funktion. 
EIB ska en gång per år överlämna sin 
utvärdering till Europaparlamentet, rådet 
och kommissionen.

Or. it

Ändringsförslag 498
Christian Ehler

Förslag till förordning
Artikel 12 – punkt 1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

EIB ska senast [PO insert date: 18 months 
after the entry into force of this 
Regulation] utvärdera Efsis funktion. EIB 
ska överlämna sin utvärdering till 
Europaparlamentet, rådet och 
kommissionen.

EIB ska senast [Publikationsbyrån: inför 
datum 18 månader efter denna 
förordnings ikraftträdande] lämna in en 
utvärdering av Efsis funktion till 
Europaparlamentet, rådet och 
kommissionen.

Or. en

Motivering

Utvärdering och rapportering är avgörande för att säkra ett smidigt genomförande av Efsi, 
med tanke på behovet av att garantera insyn och en lämplig kontroll av lagstiftaren.
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Ändringsförslag 499
Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Soledad Cabezón Ruiz, José Blanco López

Förslag till förordning
Artikel 12 – punkt 1 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kommissionen ska senast [PO insert date: 
18 months after the entry into force of this 
Regulation] utvärdera användningen av 
EU-garantin och garantifondens funktion, 
inbegripet användningen av finansiering i 
enlighet med artikel 8.9. Kommissionen 
ska överlämna sin utvärdering till 
Europaparlamentet och rådet.

Kommissionen ska senast 
[Publikationsbyrån: inför datum 12
månader efter denna förordnings 
ikraftträdande] utvärdera användningen av 
EU-garantin och garantifondens funktion, 
inbegripet användningen av finansiering i 
enlighet med artikel 8.9. Kommissionen 
ska överlämna sin utvärdering till 
Europaparlamentet och rådet.

Or. es

Ändringsförslag 500
David Borrelli, Dario Tamburrano

Förslag till förordning
Artikel 12 – punkt 1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

EIB ska senast [PO insert date: 18 months 
after the entry into force of this Regulation] 
utvärdera användningen av EU-garantin 
och garantifondens funktion, inbegripet 
användningen av finansiering i enlighet 
med artikel 8.9. Kommissionen ska 
överlämna sin utvärdering till 
Europaparlamentet och rådet.

EIB ska senast [Publikationsbyrån: inför 
datum 12 månader efter denna förordnings 
ikraftträdande] utvärdera användningen av 
EU-garantin och garantifondens funktion, 
inbegripet användningen av finansiering i 
enlighet med artikel 8.9. Kommissionen 
ska en gång per år överlämna sin 
utvärdering till Europaparlamentet och 
rådet.

Or. it

Ändringsförslag 501
Evžen Tošenovský, Marek Józef Gróbarczyk, Morten Messerschmidt



PE551.908v01-00 100/113 AM\1053527SV.doc

SV

Förslag till förordning
Artikel 12 – punkt 2 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Senast den 30 juni 2018 och vart tredje år 
därefter ska

Senast den 30 juni 2018, två år därefter och 
var sjätte månad från det datum då Efsi-
avtalet upphör att gälla ska

Or. en

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

Förslag till förordning
Artikel 12 – punkt 2 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Senast den 30 juni 2018 och vart tredje år 
därefter ska

Varje år ska

Or. es

Ändringsförslag 503
Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, José Blanco López, David Borrelli, 
Dario Tamburrano

Förslag till förordning
Artikel 12 – punkt 2 – led ba (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ba) Kommissionen ska dessutom 
offentliggöra en utvärdering av de 
kriterier som investeringskommittén 
tillämpat vid sitt urval och avslag av 
framlagda projekt.

Or. es
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Ändringsförslag 504
Patrizia Toia

Förslag till förordning
Artikel 12 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. I den rapport som avses i punkt 2b ska 
kommissionen granska Efsis bidrag till 
dynamiken när det gäller ledande små 
innovativa företag inom ramen för 
unionens strategi för en smart och hållbar 
tillväxt för alla, dess överensstämmelse 
med unionens övriga strategier och 
instrument samt Efsi-verksamheternas 
inverkan på den ekonomiska, sociala och 
territoriella sammanhållningen och för 
minskad arbetslöshet.

Or. en

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

Förslag till förordning
Artikel 13 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

I enlighet med sin egen öppenhetsstrategi 
om tillgång till handlingar och information 
ska EIB på sin webbplats offentliggöra 
information om EIB:s alla finansierings-
och investeringstransaktioner och om hur 
de bidrar till de allmänna mål som avses i 
artikel 5.2.

I enlighet med sin egen öppenhetsstrategi 
om tillgång till handlingar och information 
ska EIB på sin webbplats offentliggöra 
information om EIB:s alla finansierings-
och investeringstransaktioner och om hur 
de bidrar till de allmänna mål och kriterier
som avses i artikel 5.2.

Or. en

Ändringsförslag 506
Christian Ehler
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Förslag till förordning
Artikel 13 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

I enlighet med sin egen öppenhetsstrategi 
om tillgång till handlingar och information 
ska EIB på sin webbplats offentliggöra 
information om EIB:s alla finansierings-
och investeringstransaktioner och om hur 
de bidrar till de allmänna mål som avses i 
artikel 5.2.

I enlighet med sin egen öppenhetsstrategi 
om tillgång till handlingar och information 
ska EIB på sin webbplats offentliggöra 
information om EIB:s alla finansierings-
och investeringstransaktioner enligt denna 
förordning och om hur de bidrar till de 
allmänna mål som avses i artikel 5.2.

Or. en

Ändringsförslag 507
Evžen Tošenovský, Marek Józef Gróbarczyk, Morten Messerschmidt

Förslag till förordning
Artikel 13 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

I enlighet med sin egen öppenhetsstrategi 
om tillgång till handlingar och information 
ska EIB på sin webbplats offentliggöra 
information om EIB:s alla finansierings-
och investeringstransaktioner och om hur 
de bidrar till de allmänna mål som avses i 
artikel 5.2.

I enlighet med sin egen öppenhetsstrategi 
om tillgång till handlingar och information 
ska EIB på sin webbplats offentliggöra 
information om EIB:s alla finansierings-
och investeringstransaktioner och om hur 
de bidrar till de allmänna mål och andra 
stödberättigande kriterier som avses i 
artikel 5a.

Or. en

Ändringsförslag 508
Bendt Bendtsen, Seán Kelly

Förslag till förordning
Artikel 13 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

I enlighet med sin egen öppenhetsstrategi 
om tillgång till handlingar och information 

I enlighet med sin egen öppenhetsstrategi 
om tillgång till handlingar och information 
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ska EIB på sin webbplats offentliggöra 
information om EIB:s alla finansierings-
och investeringstransaktioner och om hur 
de bidrar till de allmänna mål som avses i 
artikel 5.2.

ska EIB på sin webbplats offentliggöra 
information om EIB:s alla finansierings-
och investeringstransaktioner och om hur 
de bidrar till de allmänna mål och kriterier
som avses i artikel 5.2.

Or. en

Ändringsförslag 509
David Borrelli, Dario Tamburrano

Förslag till förordning
Artikel 13 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

I enlighet med sin egen öppenhetsstrategi 
om tillgång till handlingar och 
information ska EIB på sin webbplats 
offentliggöra information om EIB:s alla
finansierings- och 
investeringstransaktioner och om hur de 
bidrar till de allmänna mål som avses i 
artikel 5.2.

EIB ska på sin webbplats tillhandahålla
information till allmänheten om de 
projekt som finansieras, i syfte att 
säkerställa ett offentligt samråd om 
projektens lämplighet med hänsyn till 
principerna om ekonomisk, miljömässig 
och social hållbarhet. För godkända 
projekt ska EIB på sin webbplats 
offentliggöra alla sina finansierings- och 
investeringstransaktioner och om hur de 
bidrar till de allmänna mål som avses i 
artikel 5.2.

Or. it

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

Förslag till förordning
Artikel 13 – stycke 1b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

EIB ska offentliggöra detaljerad 
information på sin webbplats om 
investeringskommitténs beslut om projekt 
som är stödberättigade genom fonden, 
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särskilt en motivering av projekt som 
utesluts.

Or. es

Ändringsförslag 511
Kaja Kallas

Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. EIB ska omedelbart underrätta Olaf och 
tillhandahålla nödvändig information när 
den under något skede av förberedelserna, 
genomförandet eller avslutningen av
transaktioner som omfattas av EU-garantin 
har skäl att misstänka att det föreligger ett 
möjligt fall av bedrägeri, korruption, 
penningtvätt eller annan illegal verksamhet 
som kan påverka unionens ekonomiska 
intressen.

1. EIB ska omedelbart underrätta Olaf och 
tillhandahålla nödvändig information när 
den under något skede av förberedelserna, 
genomförandet eller avslutningen av 
transaktioner som omfattas av EU-garantin 
har skäl att misstänka att det föreligger ett 
möjligt fall av intressekonflikt, bedrägeri, 
korruption, penningtvätt eller annan illegal 
verksamhet som kan påverka unionens 
ekonomiska intressen.

Or. en

Ändringsförslag 512
Christian Ehler

Förslag till förordning
Artikel 16 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Inom ramen för sina finansierings- och 
investeringstransaktioner ska EIB inte 
stödja någon form av verksamhet som 
utförs för illegala syften, inbegripet 
penningtvätt, finansiering av terrorism, 
skattebedrägeri och skatteundandragande, 
korruption eller bedrägeri som påverkar 
unionens ekonomiska intressen. I synnerhet 
ska EIB inte delta i någon finansierings-
och investeringstransaktion som genomförs 

1. Inom ramen för sina finansierings- och 
investeringstransaktioner enligt denna 
förordning ska EIB inte stödja någon form 
av verksamhet som utförs för illegala 
syften, inbegripet penningtvätt, 
finansiering av terrorism, skattebedrägeri 
och skatteundandragande, korruption eller 
bedrägeri som påverkar unionens 
ekonomiska intressen. I synnerhet ska EIB 
inte delta i någon finansierings- och
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genom ett instrument beläget i en icke 
samarbetsvillig jurisdiktion, i enlighet med 
EIB:s policy gentemot svagt reglerade eller 
icke samarbetsvilliga jurisdiktioner på 
grundval av den politik som fastställs av 
unionen, Organisationen för ekonomiskt 
samarbete och utveckling eller 
arbetsgruppen för finansiella åtgärder.

investeringstransaktion som genomförs 
genom ett instrument beläget i en icke 
samarbetsvillig jurisdiktion, i enlighet med 
EIB:s policy gentemot svagt reglerade eller 
icke samarbetsvilliga jurisdiktioner på 
grundval av den politik som fastställs av 
unionen, Organisationen för ekonomiskt 
samarbete och utveckling eller 
arbetsgruppen för finansiella åtgärder.

Or. en

Ändringsförslag 513
Jeppe Kofod, Martina Werner

Förslag till förordning
Artikel 16 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Inom ramen för sina finansierings-
och investeringstransaktioner ska EIB 
inte stödja sådana verksamheter som 
bromsar unionen på dess väg mot en 
hållbar utveckling. EIB ska i det 
hänseendet inte delta i några projekt som 
gör att man blir beroende av tekniker, 
produktionsprocesser eller infrastrukturer 
som löper risk att stranda på grund av att 
de inte följer EU:s energi- och klimatmål 
för 2020, 2030 och 2050.

Or. en

Ändringsförslag 514
Renato Soru

Förslag till förordning
Artikel 16 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Inom ramen för sina finansierings-
och investeringstransaktioner ska EIB 
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inte stödja sådana verksamheter som 
bromsar unionen på dess väg mot en 
hållbar ekonomisk, vetenskaplig och 
social utveckling. EIB ska i det 
hänseendet inte delta i några projekt som 
gör att man blir beroende av tekniker, 
produktionsprocesser eller infrastrukturer 
som löper risk att stranda på grund av att 
de inte följer EU:s energi- och klimatmål 
för 2020, 2030 och 2050.

Or. en

Ändringsförslag 515
Christian Ehler

Förslag till förordning
Artikel 16 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. I sina finansierings- och 
investeringstransaktioner ska EIB tillämpa 
de principer och normer som fastställs i 
unionsrätten om förhindrande av att det 
finansiella systemet används för 
penningtvätt och finansiering av terrorism, 
inbegripet ett krav på rimliga åtgärder för 
att i tillämpliga fall identifiera faktiska 
betalningsmottagare.

2. I sina finansierings- och 
investeringstransaktioner enligt denna 
förordning ska EIB tillämpa de principer 
och normer som fastställs i unionsrätten 
om förhindrande av att det finansiella 
systemet används för penningtvätt och 
finansiering av terrorism, inbegripet ett 
krav på rimliga åtgärder för att i tillämpliga 
fall identifiera faktiska 
betalningsmottagare.

Or. en

Ändringsförslag 516
Christian Ehler

Förslag till förordning
Artikel 17 – punkt 4a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4a. En delegerad akt som antas enligt 
artikel 2.2 ska träda i kraft endast om 
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varken Europaparlamentet eller rådet har 
gjort invändningar mot den delegerade 
akten inom en period av en månad från 
den dag då akten delgavs 
Europaparlamentet och rådet, eller om 
både Europaparlamentet och rådet, före 
utgången av den perioden, har 
underrättat kommissionen om att de inte 
kommer att invända. Perioden ska 
förlängas med en månad på initiativ av 
Europaparlamentet eller rådet.

Or. en

Motivering

Den delegerade akten med Efsi-avtalet bör antas snabbt, och därför har parlamentets och 
rådets svarstid minskats till en månad.

Ändringsförslag 517
Claude Turmes
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 18

Kommissionens förslag Ändringsförslag

[...] utgår

Or. en

Ändringsförslag 518
Christian Ehler

Förslag till förordning
Artikel 18

Kommissionens förslag Ändringsförslag

[...] utgår

Or. en
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Motivering

Horisont 2020 bör inte minskas för att finansiera EU-garantifonden.

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

Förslag till förordning
Artikel 18

Kommissionens förslag Ändringsförslag

[...] utgår

Or. en

Ändringsförslag 520
David Borrelli, Dario Tamburrano

Förslag till förordning
Artikel 18

Kommissionens förslag Ändringsförslag

[...] utgår

Or. it

Ändringsförslag 521
Christian Ehler

Förslag till förordning
Artikel 19

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 19 utgår

Ändring av förordning (EU) nr 1316/2013

I artikel 5 i förordning (EU) nr 1316/2013 
ska punkt 1 ersättas med följande:
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”1. Finansieringsramen för 
genomförandet av FSE för perioden 
2014–2020 fastställs till 
29 942 259 000 EUR (*) i löpande priser. 
Beloppet ska fördelas enligt följande:

a) Transportsektorn: 
23 550 582 000 EUR, varav 
11 305 500 000 EUR ska överföras från 
Sammanhållningsfonden för användning 
i enlighet med den här förordningen 
uteslutande i de medlemsstater som är 
berättigade till stöd från 
Sammanhållningsfonden.

b) Telekommunikationssektorn: 
1 041 602 000 EUR.

c) Energisektorn: 5 350 075 000 euro.

Dessa belopp ska inte påverka 
tillämpningen av den 
flexibilitetsmekanism som föreskrivs i 
rådets förordning (EU, Euratom) nr 
1311/2013(*).

(*) Rådets förordning (EU, Euratom) nr 
1311/2013 av den 2 december 2013 om 
den fleråriga budgetramen för åren 2014–
2020 (EUT L 347, 20.12.2013, s. 884).

Or. en

Motivering

Fonden för ett sammanlänkat Europa bör inte minskas för att finansiera EU-garantifonden.

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

Förslag till förordning
Artikel 19

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 19 utgår
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Ändring av förordning (EU) nr 1316/2013

I artikel 5 i förordning (EU) nr 1316/2013 
ska punkt 1 ersättas med följande:

”1. Finansieringsramen för 
genomförandet av FSE för perioden 
2014–2020 fastställs till 
29 942 259 000 EUR (*) i löpande priser. 
Beloppet ska fördelas enligt följande:

a) Transportsektorn: 
23 550 582 000 EUR, varav 
11 305 500 000 EUR ska överföras från 
Sammanhållningsfonden för användning 
i enlighet med den här förordningen 
uteslutande i de medlemsstater som är 
berättigade till stöd från 
Sammanhållningsfonden.

b) Telekommunikationssektorn: 
1 041 602 000 EUR.

c) Energisektorn: 5 350 075 000 euro.

Dessa belopp ska inte påverka 
tillämpningen av den 
flexibilitetsmekanism som föreskrivs i 
rådets förordning (EU, Euratom) nr 
1311/2013(*).

(*) Rådets förordning (EU, Euratom) nr 
1311/2013 av den 2 december 2013 om 
den fleråriga budgetramen för åren 2014–
2020 (EUT L 347, 20.12.2013, s. 884).

Or. en

Ändringsförslag 523
David Borrelli, Dario Tamburrano

Förslag till förordning
Artikel 19

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 19 utgår

Ändring av förordning (EU) nr 1316/2013

I artikel 5 i förordning (EU) nr 1316/2013 
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ska punkt 1 ersättas med följande:

1. Finansieringsramen för genomförandet 
av FSE för perioden 2014–2020 fastställs 
till 29 942 259 000 EUR (*) i löpande 
priser. Beloppet ska fördelas enligt 
följande:

a) Transportsektorn: 
23 550 582 000 EUR, varav 
11 305 500 000 EUR ska överföras från 
Sammanhållningsfonden för användning 
i enlighet med den här förordningen 
uteslutande i de medlemsstater som är 
berättigade till stöd från 
Sammanhållningsfonden.

b) Telekommunikationssektorn: 
1 041 602 000 EUR;

c) Energisektorn: 5 350 075 000 EUR.

Dessa belopp ska inte påverka 
tillämpningen av den 
flexibilitetsmekanism som föreskrivs i 
rådets förordning (EU, Euratom) nr 
1311/2013(*).

Rådets förordning (EU, Euratom) nr 
1311/2013 av den 2 december 2013 om 
den fleråriga budgetramen för 2014-2020 
(EUT L 347, 20.12.2013, s. 884).

Or. it

Ändringsförslag 524
Claude Turmes
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 19

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 19 utgår

Ändring av förordning (EU) nr 1316/2013

I artikel 5 i förordning (EU) nr 1316/2013 
ska punkt 1 ersättas med följande:
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1. Finansieringsramen för genomförandet 
av FSE för perioden 2014–2020 fastställs 
till 29 942 259 000 EUR (*) i löpande 
priser. Beloppet ska fördelas enligt 
följande:

a) Transportsektorn: 
23 550 582 000 EUR, varav 
11 305 500 000 EUR ska överföras från 
Sammanhållningsfonden för användning 
i enlighet med den här förordningen 
uteslutande i de medlemsstater som är 
berättigade till stöd från 
Sammanhållningsfonden.

b) Telekommunikationssektorn: 
1 041 602 000 EUR.

c) Energisektorn: 5 350 075 000 euro.

Dessa belopp ska inte påverka 
tillämpningen av den 
flexibilitetsmekanism som föreskrivs i 
rådets förordning (EU, Euratom) nr 
1311/2013(*).

(*) Rådets förordning (EU, Euratom) nr 
1311/2013 av den 2 december 2013 om 
den fleråriga budgetramen för åren 2014–
2020 (EUT L 347, 20.12.2013, s. 884).

Or. en

Ändringsförslag 525
Christian Ehler

Förslag till förordning
Artikel 20 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kommissionen ska bedöma dessa 
transaktioner och ska, om de uppfyller de 
materiella krav som anges i artikel 5 och i 
Efsi-avtalet, besluta att EU-garantin 
omfattar dem.

Kommissionen ska bedöma dessa 
transaktioner och ska, om de uppfyller de 
materiella krav som anges i artiklarna 2a 
och 5 i denna förordning, besluta att EU-
garantin omfattar dem.

Or. en
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