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Ændringsforslag 526
Cora van Nieuwenhuizen, Philippe De Backer

Forslag til forordning
Betragtning 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 527
Cora van Nieuwenhuizen, Philippe De Backer

Forslag til forordning
Betragtning 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(4) Under hele den økonomiske og 
finansielle krise har Unionen bestræbt sig 
på at skabe øget vækst, navnlig gennem 
initiativer under Europa 2020-strategien, 
der danner rammerne for intelligent, 
bæredygtig og inklusiv vækst. Den 
Europæiske Investeringsbank (EIB) har 
også spillet en mere aktiv rolle i 
bestræbelserne på at tilskynde til og 
fremme investeringer i Unionen, bl.a. efter 
sin kapitaludvidelse i januar 2013. Der er 
behov for en større indsats for at få dækket 

(4) Under hele den økonomiske og 
finansielle krise har Unionen bestræbt sig 
på at skabe øget vækst, navnlig gennem 
initiativer under Europa 2020-strategien, 
der danner rammerne for intelligent, 
bæredygtig og inklusiv vækst, og gennem 
det europæiske semester for samordning 
af de økonomiske politikker. Den 
Europæiske Investeringsbank (EIB) har 
også spillet en mere aktiv rolle i 
bestræbelserne på at tilskynde til og 
fremme investeringer i Unionen, bl.a. efter 
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investeringsbehovet i Unionen og sikre, at 
den likviditet, der findes på markedet, 
anvendes effektivt og kanaliseres ud til 
finansiering af levedygtige 
investeringsprojekter.

sin kapitaludvidelse i januar 2013. Der er 
behov for en større indsats for at få dækket 
investeringsbehovet i Unionen og sikre, at 
den likviditet, der findes på markedet, 
anvendes effektivt og kanaliseres ud til 
finansiering af levedygtige 
investeringsprojekter.

Or. en

Ændringsforslag 528
Cora van Nieuwenhuizen, Philippe De Backer

Forslag til forordning
Betragtning 7 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(7 a) Effektiviteten af yderligere 
investering afhænger af et lands 
økonomis konkurrenceevne og effektivitet 
og af investorernes tillid til 
bæredygtigheden af et lands offentlige 
finanser, og et land bør derfor kun være 
berettiget til at modtage midler fra Den 
Europæiske Fond for Strategiske 
Investeringer, hvis Kommissionen i sin 
vurdering af medlemsstaternes udkast til 
budgetplaner skønner:

i) at landet er i overensstemmelse med 
stabilitets- og vækstpagten eller 
henstillingerne fra proceduren i 
forbindelse med uforholdsmæssigt store 
underskud, og

ii) at landet har gjort tilstrækkelige 
fremskridt med hensyn til gennemførelsen 
af sine landespecifikke henstillinger.

Or. en

Ændringsforslag 529
Cora van Nieuwenhuizen, Philippe De Backer
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Forslag til forordning
Betragtning 14

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 530
Cora van Nieuwenhuizen

Forslag til forordning
Betragtning 17

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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



PE551.995v01-00 6/11 AM\1054684DA.doc

DA

om. Investeringskomitéen bør rapportere til 
et Styringsråd for EFSI, som børe føre
tilsyn med EFSI's opfyldelse af sin 
målsætning. For at sikre en effektiv 
udnyttelse af EIF's erfaringer bør EFSI yde 
finansiering til EIF for at sætte EIF i stand 
til at støtte individuelle projekter, der 
gennemføres af små og mellemstore 
virksomheder og små midcapselskaber.

om. Investeringskomitéen skal udføre sine 
opgaver på en fuldstændig uafhængig 
måde og i overensstemmelse med 
kriterierne i denne forordning, da dette er 
afgørende for at sikre, at den private 
sektor har tillid til og deltager i 
investeringsplanen. Investeringskomitéen 
skal ikke modtage nogen instruktioner fra 
tredjeparter vedrørende udvælgelsen af 
individuelle projekter, der skal finansieres 
af EFSI, men skal rapportere til et 
Styringsråd for EFSI, som fører tilsyn med 
EFSI's opfyldelse af sin målsætning. For at 
sikre en effektiv udnyttelse af EIF's 
erfaringer skal EFSI yde finansiering til 
EIF for at sætte EIF i stand til at støtte 
individuelle projekter, der gennemføres af 
små og mellemstore virksomheder og små 
midcapselskaber.

Or. en

Ændringsforslag 531
Cora van Nieuwenhuizen, Philippe De Backer

Forslag til forordning
Betragtning 26 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(26 a) Med henblik på at sikre en 
vellykket og hurtig udvikling af de 
finansierede projekter og således sikre, at 
de bliver så effektive som muligt med 
hensyn til at skabe beskæftigelse og vækst, 
bør Kommissionen stille forslag til en 
forordning om den europæiske krise og 
genopretning, som indfører midlertidige 
undtagelser for infrastrukturprojekter, 
der er finansieret af EFSI, fra gældende 
EU-lovgivning, der medfører forsinkelser 
på grund af administrative procedurer, 
hovedsagelig klageprocedurer og 
indberetninger om overholdelse af 
gældende lovgivning. Denne forordning 
om den europæiske krise og genopretning 
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bør forkorte de administrative procedurer 
på en måde, der modsvarer de presserende 
udfordringer ved den økonomiske 
situation i Europa. Kommissionen skal 
senest tre måneder efter vedtagelsen af 
nærværende forordning forelægge et 
forslag for Europa-Parlamentet og Rådet 
til en forordning om den europæiske krise 
og genopretning.

Or. en

Ændringsforslag 532
Cora van Nieuwenhuizen

Forslag til forordning
Betragtning 29

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

(29) Til delvis finansiering af bidraget fra 
Unionens budget bør der foretages en 
reduktion af de rammebevillinger til de 
forskellige europæiske struktur- og 
investeringsfonde, der er afsat ved Europa-
Parlamentets og Rådets forordning (EU) 
nr. 1303/2013 af 17. december 2013 om 
fælles bestemmelser for Den Europæiske 
Fond for Regionaludvikling, Den 
Europæiske Socialfond, 
Samhørighedsfonden, Den Europæiske 
Landbrugsfond for Udvikling af 
Landdistrikterne og Den Europæiske 
Hav- og Fiskerifond og om generelle 
bestemmelser for Den Europæiske Fond 
for Regionaludvikling, Den Europæiske 
Socialfond, Samhørighedsfonden og Den 
Europæiske Hav- og Fiskerifond og om 
ophævelse af Rådets forordning (EF) 
nr. 1083/2006.
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hidtil har været afsat til de to 
programmer, bør derfor omfordeles til 
EFSI.

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

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

Or. en

Begrundelse

Because the proposed reduction of financial resources of the European Structural and 
Investment Funds is spread over a total of nine funds, this reduction will be less injurious to 
the objectives of the respective funds than would be the case if the reduction would be carried 
by only two funds. The latter is what the Commission proposes for the financing of the 
contribution of the EU budget, by reducing the envelopes of Horizon2020 and the Connecting 
Europe Facility. Moreover, Horizon2020 and the Connecting Europe Facility are of primary 
importance for the long-term competitiveness of the Union, because of their large 
implications for innovation and structural research (in the case of Horizon2020), and for 
infrastructure projects that are already eligible for funding after they have gone through a 
long process of prioritisation (in the case of the Connecting Europe Facility).

Ændringsforslag 533
Cora van Nieuwenhuizen

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

i) Til delvis finansiering af bidraget fra 
Unionens budget bør der foretages en 
reduktion af de rammebevillinger til de 
forskellige europæiske struktur- og 
investeringsfonde, der er afsat ved 
Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EU) nr. 1303/2013 af 
17. december 2013 om fælles 
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bestemmelser for Den Europæiske Fond 
for Regionaludvikling, Den Europæiske 
Socialfond, Samhørighedsfonden, Den 
Europæiske Landbrugsfond for Udvikling 
af Landdistrikterne og Den Europæiske 
Hav- og Fiskerifond og om generelle 
bestemmelser for Den Europæiske Fond 
for Regionaludvikling, Den Europæiske 
Socialfond, Samhørighedsfonden og Den 
Europæiske Hav- og Fiskerifond og om 
ophævelse af Rådets forordning (EF) 
nr. 1083/2006.

Or. en

Begrundelse

Because the proposed reduction of financial resources of the European Structural and 
Investment Funds is spread over a total of nine funds, this reduction will be less injurious to 
the objectives of the respective funds than would be the case if the reduction would be carried 
by only two funds. The latter is what the Commission proposes for the financing of the 
contribution of the EU budget, by reducing the envelopes of Horizon2020 and the Connecting 
Europe Facility. Moreover, Horizon2020 and the Connecting Europe Facility are of primary 
importance for the long-term competitiveness of the Union, because of their large 
implications for innovation and structural research (in the case of Horizon2020), and for 
infrastructure projects that are already eligible for funding after they have gone through a 
long process of prioritisation (in the case of the Connecting Europe Facility).

Ændringsforslag 534
Cora van Nieuwenhuizen, Philippe De Backer

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 6 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Senest den 31. december 2018 og hvert år 
derefter foretager Kommissionen en 
vurdering af, om garantifondens midler har 
et tilstrækkeligt niveau, under hensyntagen 
til alle formindskelser af disse midler på 
grund af træk på garantien og til den 
vurdering, EIB fremlægger i henhold til 
artikel 10, stk. 3.
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Budgetbevillingerne til Horisont 2020 og 
Connecting Europe-faciliteten må under 
ingen omstændigheder blive påvirket 
yderligere af resultaterne af denne 
vurdering.

Or. en

Ændringsforslag 535
Cora van Nieuwenhuizen, Philippe De Backer

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 8

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Hvis der fremlægges en sådan rapport, 
må budgetbevillingerne til Horisont 2020 
og Connecting Europe-faciliteten under 
ingen omstændigheder blive påvirket 
yderligere af rapportens indhold. 

Or. en

Ændringsforslag 536
Patrizia Toia

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

a) udvikling af det indre marked og dets
infrastruktur, navnlig for så vidt angår alle 
dens digitale komponenter og it-
komponenter, bl.a. i transportsektoren, i 
særdeleshed i industricentre,
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digital infrastruktur energisektoren, især sammenkoblede 
energiforbindelser og vandinfrastrukturer,
samt den digitale infrastruktur med 
henblik på at reducere kløften mellem by-
og landområder

Or. en


