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Ändringsförslag 526
Cora van Nieuwenhuizen, Philippe De Backer

Förslag till förordning
Skäl 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 527
Cora van Nieuwenhuizen, Philippe De Backer

Förslag till förordning
Skäl 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

unionens investeringsbehov och för att den 
tillgängliga likviditeten på marknaden ska 
användas effektivt och inriktas på 
finansiering av bärkraftiga 
investeringsprojekt.

Or. en

Ändringsförslag 528
Cora van Nieuwenhuizen, Philippe De Backer

Förslag till förordning
Skäl 7a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(7a) Europaparlamentet påpekar att 
verkningsfullheten i ytterligare 
investeringar beror på konkurrenskraften 
och effektiviteten i ett lands ekonomi och 
på investerarnas förtroende för 
hållbarheten i ett lands offentliga
finanser. Därför bör ett land endast vara 
berättigat till medel från Europeiska 
fonden för strategiska investeringar om 
kommissionen i sin bedömning av 
medlemsstatens förslag till budgetplan 
anser att

i. landet uppfyller stabilitets- och 
tillväxtpakten eller rekommendationerna i 
samband med förfarandet vid alltför stora 
underskott, och

ii. landet har gjort tillräckligt stora 
framsteg i genomförandet av sina 
landsspecifika rekommendationer.

Or. en

Ändringsförslag 529
Cora van Nieuwenhuizen, Philippe De Backer

Förslag till förordning
Skäl 14
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 530
Cora van Nieuwenhuizen

Förslag till förordning
Skäl 17

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(17) En investeringskommitté bör fatta 
beslut om användningen av Efsis stöd till 
infrastruktur och stora projekt utförda av 
medelstora börsnoterade företag.
Investeringskommittén bör bestå av 
oberoende experter med kunskap om och 
erfarenhet av investeringsprojekt.
Investeringskommittén bör svara inför 
Efsis styrelse, som bör övervaka att Efsis 

(17) En investeringskommitté bör fatta 
beslut om användningen av Efsis stöd till 
infrastruktur och stora projekt utförda av 
medelstora börsnoterade företag.
Investeringskommittén bör bestå av 
oberoende experter med kunskap om och 
erfarenhet av investeringsprojekt. 
Investeringskommittén ska utföra sina 
uppgifter helt oberoende och i linje med 



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

SV

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

de kriterier som fastställs i denna 
förordning eftersom detta är avgörande 
för att säkerställa förtroende och den 
privata sektorns deltagande i 
investeringsplanen.
Investeringskommittén ska inte motta 
några instruktioner från tredje part 
avseende urvalet av enskilda 
investeringsprojekt som ska finansieras av 
Efsi men ska svara inför Efsis styrelse, 
som övervakar att Efsis mål uppnås. För 
att på ett effektivt sätt dra nytta av EIF:s 
erfarenhet ska Efsi stödja finansiering till 
EIF så att EIF kan genomföra enskilda 
projekt som avser små och medelstora 
företag och medelstora börsnoterade 
företag.

Or. en

Ändringsförslag 531
Cora van Nieuwenhuizen, Philippe De Backer

Förslag till förordning
Skäl 26a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(26a) För att finansierade projekt ska 
utvecklas framgångsrikt och punktligt, 
och därmed också bli så verkningsfulla 
som möjligt för att skapa sysselsättning 
och tillväxt, ska kommissionen utarbeta 
ett förslag till en europeisk kris- och 
återhämtningsförordning genom vilken  
infrastrukturprojekt som finansieras 
genom Efsi tillfälligt undantas från 
existerande EU-lagstiftning som orsakar 
förseningar till följd av administrativa 
förfaranden, huvudsakligen när det gäller 
överklagandeförfaranden och 
rapportering om uppfyllande av 
existerande lagstiftning. Den europeiska 
kris- och återhämtningsförordningen bör 
förkorta de administrativa förfarandena 
på ett sätt som rimmar med de akuta 
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behov som den ekonomiska situationen i 
Europa har framkallat. Kommissionen 
bör lägga fram ett förslag till en europeisk 
kris- och återhämtningsförordning till 
rådet och Europaparlamentet senast tre 
månader efter det att den här 
förordningen antagits.

Or. en

Ändringsförslag 532
Cora van Nieuwenhuizen

Förslag till förordning
Skäl 29

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(29) För att delvis finansiera bidraget från 
unionens budget bör det ske en minskning 
av de tillgängliga anslagen inom Horisont 
2020 – ramprogrammet för forskning och 
innovation 2014–2020, som föreskrivs i 
Europaparlamentets och rådets förordning
(EU) nr 1291/2013, och Fonden för ett 
sammanlänkat Europa, som föreskrivs i 
Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) nr 1316/20133. Dessa 
program tjänar syften som Efsi inte har. 
Minskningen av bägge programmen för 
att finansiera garantifonden förväntas
dock säkerställa större investeringar inom 
vissa delar av deras respektive mandat än 
vad som är möjligt genom de befintliga 
programmen. Efsi bör kunna fungera 
som en hävstång för EU-garantin och 
därigenom mångfaldiga den finansiella 
effekten inom dessa områden av 
forskning, utveckling och innovation samt 
transport, telekommunikation och 
energiinfrastruktur, jämfört med om 
medlen hade spenderats genom bidrag 
inom de planerade programmen Horisont 
2020 och Fonden för ett sammanlänkat 
Europa. Därför bör en del av den 

(29) För att delvis finansiera bidraget från 
unionens budget bör det ske en minskning 
av anslagen för de olika europeiska 
struktur- och investeringsfonderna, i
enlighet med Europaparlamentets och 
rådets förordning (EU) nr 1303/2013 av 
den 17 december 2013 om fastställande av 
gemensamma bestämmelser för 
Europeiska regionala utvecklingsfonden,
Europeiska socialfonden, 
Sammanhållningsfonden, Europeiska 
jordbruksfonden för landsbygdsutveckling
och Europeiska havs- och fiskerifonden, 
om fastställande av allmänna 
bestämmelser för Europeiska regionala 
utvecklingsfonden, Europeiska 
socialfonden, Sammanhållningsfonden 
och Europeiska havs- och fiskerifonden 
samt om upphävande av rådets förordning 
(EG) nr 1083/2006.
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finansiering som anslagits för dessa 
program omfördelas till Efsi.

__________________ __________________

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

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

Or. en

Motivering

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) .

Ändringsförslag 533
Cora van Nieuwenhuizen

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 2 – led a – led i (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

i) För att delvis finansiera bidraget från 
unionens budget bör det ske en minskning 
av anslagen för de olika europeiska 
struktur- och investeringsfonderna, i 
enlighet med Europaparlamentets och 
rådets förordning (EU) nr 1303/2013 av 
den 17 december 2013 om fastställande av 
gemensamma bestämmelser för 
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Europeiska regionala utvecklingsfonden, 
Europeiska socialfonden, 
Sammanhållningsfonden, Europeiska 
jordbruksfonden för landsbygdsutveckling 
och Europeiska havs- och fiskerifonden, 
om fastställande av allmänna 
bestämmelser för Europeiska regionala 
utvecklingsfonden, Europeiska 
socialfonden, Sammanhållningsfonden 
och Europeiska havs- och fiskerifonden 
samt om upphävande av rådets förordning 
(EG) nr 1083/2006.

Or. en

Motivering

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) .

Ändringsförslag 534
Cora van Nieuwenhuizen, Philippe De Backer

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 6 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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.

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.

Under inga omständigheter får 
budgetarna för Horisont 2029 och 
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Fonden för ett sammanlänkat Europa 
påverkas ytterligare till följd av denna 
översyn. 

Or. en

Ändringsförslag 535
Cora van Nieuwenhuizen, Philippe De Backer

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 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.

Om en sådan rapport upprättas får under 
inga omständigheter budgetarna för 
Horisont 2020 och Fonden för ett 
sammanlänkat Europa påverkas 
ytterligare till följd av rapportens 
innehåll.

Or. en

Ändringsförslag 536
Patrizia Toia

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 den inre marknaden och 
dess infrastruktur, särskilt när det gäller 
alla dess digitala och IT-relaterade 
komponenter, bland annat på 
transportområdet, särskilt i 
industriområden, energi, särskilt 
sammankopplingar av energinät och
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vatteninfrastruktur, och digital 
infrastruktur i syfte att minimera klyftan 
mellan stad och landsbygd.

Or. en


