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KORT BEGRUNDELSE

Indledning

I mange år har indflydelsesrige stemmer fra den politiske og akademiske verden og fra 
civilsamfundet slået til lyd for at fremme investeringerne i EU for at få lukket den 
investeringskløft, der er opstået som følge af den økonomiske og finansielle krise. Denne 
investeringskløft har skabt en nedadgående spiral med faldende forbrug, stigende 
arbejdsløshed og et tab af tillid til den fremtidige udvikling. Derfor bør Kommissionens 
forslag om Den Europæiske Fond for Strategiske Investeringer (EFSI) hilses særdeles 
velkommen.

Nye incitamenter til at fremme investeringer – ved at støtte dem med EU-garantier – kan 
genskabe tilliden blandt investorer, offentlige myndigheder og virksomheder til 
morgendagens vækst. Ved at åbne for nye investeringer kan EFSI blive et svinghjul med en 
ny investeringscyklus, som skaber nye arbejdspladser og muligheder. Disse nye investeringer 
er ikke kun nødvendige for at genoplive EU’s økonomi, men også for at omdanne den til en 
robust, innovativ, inklusiv, kulstoffattig og cirkulær økonomi. 

I stedet for blot at lappe og vedligeholde de gamle veje, bør vi gå nye veje og investere i 
projekter, tjenester og infrastrukturer, der reelt skaber forandring, og som er i stand til at 
håndtere de "nye" udfordringer, der truer vores velfærd og velstand. Disse udfordringer 
omfatter vores tab af konkurrenceevne, de farlige ændringer af klimaet, vores afhængighed af 
knappe og kritiske naturressourcer fra lande uden for Unionen, og den ustabilitet og 
uforudsigelighed af energi- og ressourcepriserne, som følger med disse.

For at imødegå disse udfordringer har EU udformet ambitiøse politikker for beskæftigelse, 
innovation, uddannelse, social integration, klima og energi. Europa 2020 blev udformet som 
EU’s vækststrategi for dette årti med det formål at blive en "intelligent, bæredygtig og 
inklusiv økonomi". 20/20/20-klima- og energistrategien, Kommissionens energikøreplan 
2050, det 7. miljøhandlingsprogram og Rådets konklusioner af 28. oktober 2014 om reduktion 
af drivhusgasserne efter 2020 kræver en kulstoffattig og mere cirkulær økonomi og en reel 
omlægning af vores transport- og energisektor. I forbindelse med den nyligt iværksatte 
strategi for energiunionen fokuseres der på et mere sammenhængende energimarked – der er i 
stand til at integrere og udveksle stadig større mængder af vedvarende energikilder – ligesom 
det understreges, hvor vigtigt det er, at en effektiv energiudnyttelse betragtes som en 
energikilde i sig selv. Horisont 2020 blev etableret som EU’s hidtil største forsknings- og 
innovationsprogram med løfte om at fremme innovation ved at bringe de bedste idéer fra 
tegnebordet og ud på markedet. Gennem den direkte forbindelse, det skaber mellem forskning 
og innovation, sigter Horisont 2020 mod at sikre Europas globale konkurrenceevne ved at 
lægge vægt på videnskabelig topkvalitet, industrielt lederskab og håndtering af 
samfundsmæssige udfordringer. 

Det er i vores største interesse, at EFSI styrker og bidrager til at virkeliggøre disse politikker 
ved at fokusere på de nødvendige transformative investeringer i bæredygtig og kulstoffattig 
transportinfrastruktur, i de digitale og forskningsmæssige infrastrukturer, i vedvarende energi, 
energieffektivitet og energilagring samt i at bringe innovative produkter, tjenester og 
teknologier på markedet. 
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Samtidig bør det undgås at svække EU’s politikker ved at foretage uigenkaldelige 
nedskæringer i de midler, som kan medvirke til at opfylde disse ambitioner eller ved at støtte 
sub-optimale investeringer eller investeringer, der har en høj risiko for at strande inden 
udløbet af deres levetid (på grund af deres uforenelighed med de langsigtede mål).

Ordføreren vil derfor udarbejde ændringer til den foreslåede forordning, der har til formål at:

1. indføre et alternativ til finansieringen af EU’s garantifond med henblik på at bevare de 
midler, der er tilgængelige under Horisont 2020 og Connecting Europe-faciliteten (CEF)

2. bringe EFSI-støtten ind under rammerne af Unionens strategi for en "intelligent, 
bæredygtig og inklusiv vækst" og medvirke til at realisere de energi- og klimapolitiske 
målsætninger ved at fokusere på transformative investeringer inden for transport- og 
energisektoren og undgå fastlåste investeringer

3. bidrage til energiunionens ambitioner om energieffektivitet.

Det primære fokus for denne udtalelse er naturligvis rettet mod ITRE-udvalgets 
enekompetencer.

1. Alternativ til finansieringen af EU’s garantifond

Det skal understreges, at ordføreren ikke agter at komme ind på den generelle filosofi om en 
EU-garanti, der finansieres over EU-budgettet. Tilgængeligheden af EU-garantien for EIB 
sikres juridisk og finansielt, så snart EFSI-forordningen træder i kraft, og så snart EFSI-
aftalen er indgået mellem EIB og Kommissionen.

Det, ordføreren stiller spørgsmålstegn ved, er den måde, hvorpå EU’s garantifond er etableret 
og finansieres. I forslaget til EFSI-forordningen findes finansieringen ved at foretage 
nedskæringer i Horisont 2020 og Connecting Europe-facilitet, i budgetposter, der dækker 
tilskud. Nedskæringerne vil ramme integriteten af disse programmer, navnlig for de 
strategiske investeringer – såsom grundforskning – hvor samfinansiering på markedet er 
vanskelig. De foreslåede nedskæringer i Horisont 2020 vil ramme de "åbne indkaldelser af 
forslag" hårdest – og således ramme forskning på områder, hvor der er særligt behov for den. 
Nedskæringer i disse budgetposter vil i sidste ende svækker det yderligere potentiale af EFSI.

Det alternativ, der foreslås her er at droppe de nedskæringer, der foretages på forhånd i 
Horisont 2020 og CEF, da det ikke er nødvendigt at fastlægge finansieringsordningen for 
garantifonden på forhånd. 

Finansieringen kan opnås gennem gradvise budgetmæssige forpligtelsesbevillinger, der 
træffes beslutning om inden for rammerne af den årlige budgetprocedure. Med dette for øje 
bør budgetmyndigheden – hvor dette er relevant – gøre brug af alle tilgængelige 
fleksibilitetsmekanismer og relevante bestemmelser i FFR-forordningen for 2014-2020, 
hvilket ville indebære, at der kun som en sidste udvej blev tale om nedskæringer i 
bevillingerne til programmer under udgiftsområde 1A.

2. Tilpasning af EFSI-investeringerne til Unionens strategi for intelligent, bæredygtig og 
inklusiv vækst og forbedring af sammenhængen med Unionens miljøpolitik
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De investeringer, der støttes under EFSI, bør bidrage til Unionens strategi for intelligent, 
bæredygtig og inklusiv vækst, som blev vedtaget i konklusionerne fra Det Europæiske Råds 
møde den 17. juni 2010. Med henblik på at forbedre koordineringen af Unionens 
investeringspolitikker indførtes forordning 1303/2013 med en fælles strategisk ramme 
("FSR") for at fremme en harmonisk, afbalanceret og bæredygtig udvikling i Unionen. Denne 
integrerede tilgang bør derfor finde anvendelse for operationer og projekter, der støttes af 
EFSI. EFSI bør bidrage til at opnå de vedtagne klimamål for 2020, 2030 og 2050 og bør 
derfor fokusere på transformative investeringer i dekarbonisering af vores transport- og 
energisektorer samt i at lukke vore materialekredsløb. I mellemtiden bør det undgås at 
foretage investeringer i langsigtede infrastrukturer med stor kulstofudledning, som er i risiko 
for at strande inden udløbet af deres levetid, hvis de mellem- og langsigtede klimamål skal 
opfyldes.

3. Virkeliggørelse af energiunionen og håndtering af de nuværende energipolitikkers 
"eklatante fiasko"

Kommissionens meddelelse (COM (2015/80)) om energiunionen har understreget vigtigheden 
af energieffektivitet som en energikilde i sig selv og fastsætter klart, at EFSI "gør det muligt 
at mobilisere store investeringer i renovering af bygninger". For at kunne gribe denne chance 
er det nødvendigt med særligt fokus på energieffektivitet i EFSI-forordningen gennem 
øremærkning af en del af de ydede garantier til energieffektivitet ved at yde teknisk bistand til 
oprettelsen af særlige investeringsplatforme for samlede energieffektivitetsprojekter og ved at 
udvide den såkaldte investeringsklausul for investeringer i energieffektivitet.

Øremærkningen (mindst 20 % af de ydede garantier skal være forbeholdt investeringer i 
energieffektivitet) er absolut nødvendig for at opfylde Den Europæiske Unions ambitioner om 
energieffektivitet som "førende brændstof". Tidligere erfaringer viser, at energieffektivitet i 
løbet af de sidste ti år har fået langt mindre støtte (8 % af den samlede energistøtte) end alle 
andre former for energiforsyning (vedvarende energi, fossile brændstoffer og atomkraft). 
Uden øremærkning vil dette ikke forandre sig. Den analyse, E3G1 har foretaget af 
medlemsstaternes forslag til den europæiske investeringsplan, viser, at kun 5 % af de 
projekter, der er opført af medlemsstaterne, omfatter energieffektivitetsforanstaltninger, 
intelligente byer eller efterspørgselsstyring. I stedet for at være "første energikilde", forbliver 
energieffektivitet i realiteten den sidste valgmulighed. Cheføkonom Fatih Birol fra IEA 
fastslog, at energieffektivitet forbliver en "eklatant fiasko" i de fleste nationers 
energipolitikker, og at to tredjedele af verdens økonomiske potentiale til at forbedre 
energieffektiviteten forbliver urealiseret. Energieffektiviseringer kræver ofte en kombination 
af adskillige mindre investeringer, hvis forvaltning er besværlig. Hvis de behandles særskilt 
og på en ukoordineret måde, står energieffektivitetsforanstaltninger over for en lang række 
administrative omkostninger og transaktionsomkostninger og er ofte vanskelige at finansiere.

Der bør derfor oprettes en særlig facilitet under EIAH til at yde teknisk bistand til oprettelse 
af særlige investeringsplatforme i hele Europa for samling af små projekter, navnlig inden for 
renovering af bygningsmassen. Denne facilitet kan gøre brug af de erfaringer, der allerede er 

                                               
1 Luca Bergamaschi, Louia Casson, Jonathan Gaventa, ERG, "Europe's choice: low-carbon growth or high-
carbon risks? Analysis of Member State Proposals for the European Investment Plan" (Europas valg: 
kulstoffattig vækst eller kulstofintensive risici? En analyse af medlemsstaternes forslag til den europæiske 
investeringsplan), af 28. januar 2015.
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gjort af EIB (Jessicainitiativet) og lære af de gode eksempler på vellykkede nationale 
renoveringsprogrammer. Disse programmer beviser de mange fordele ved en massiv 
renovering: høj jobskabelse, fremragende omkostningseffektivitet, forøget 
energiforsyningssikkerhed, støtte til SMV’er og mindre energifattigdom. Fordele, der kan 
opskaleres og multipliceres gennem anvendelse af EFSI. 

4. Diverse

Ordføreren har desuden indføjet nogle ændringer, der vedrører styringen af EFSI. Som 
medlem af et udvalg med enekompetence for kriterierne for støtteberettigelse for projekter, 
der skal støttes, ønsker ordføreren givet vis også at sikre, at de støttede projekter rent faktisk 
er i overensstemmelse med de kriterier og mål, der er foreslået. Dette indgår navnlig i 
ændringsforslag vedrørende sammensætningen af investeringskomitéen, idet denne komité vil 
være ansvarlig for de daglige beslutninger om, hvilke projekter der skal støttes. Endvidere 
mener ordføreren, at der – for at sikre, at EFSI fungerer på grundlag af de betingelser, der er 
fastsat i forordningen – skal indgå bestemmelser til at sikre, at disse betingelser er omsat 
korrekt i den aftale, som Kommissionen indgår med Den Europæiske Investeringsbank om 
oprettelsen af EFSI. 

Endelig er der fastsat nogle definitioner på små og mellemstore virksomheder (SMV’er), små 
midcapselskaber og innovative midcapselskaber, som i særlig høj grad bør nyde godt af EFSI-
støtte. Begrundelsen for dette er ordførerens opfattelse af, at disse virksomheder har en særlig 
evne til at skabe ægte innovative forandringer, der medfører økonomisk og samfundsmæssig 
merværdi, forbedrer sundheden og de daglige levevilkår for EU-borgerne og styrker EU’s 
konkurrenceevne.

ÆNDRINGSFORSLAG

Udvalget om Industri, Forskning og Energi opfordrer Økonomi- og Valutaudvalget, som er 
korresponderende udvalg, til at tage hensyn til følgende ændringsforslag:

Ændringsforslag 1

Forslag til forordning
Betragtning 10

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(10) EFSI bør have til formål at hjælpe 
med til at løse problemer med finansiering 
og gennemførelse af produktive 
investeringer i Unionen og lette adgangen 
til finansiering. Det er hensigten, at den 
lettere adgang til finansiering især skal 
komme små og mellemstore virksomheder
til gode. Denne lettere adgang til 
finansiering bør også gælde for

(10) EFSI bør have et dobbelt formål, 
nemlig: a) at hjælpe med til at løse 
problemer med finansiering og
gennemføre produktive investeringer i 
Unionen og b) at sikre øget adgang til 
finansiering for små og mellemstore 
virksomheder og små midcapselskaber
samt innovative SMV'er og innovative 
midcapselskaber. Det vil bidrage til at 
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midcapselskaber, dvs. virksomheder med 
op til 3 000 ansatte. Det vil bidrage til at 
styrke den økonomiske, sociale og 
territoriale samhørighed i Unionen, hvis 
det lykkes at overvinde de aktuelle 
investeringsproblemer i Europa.

styrke Unionens konkurrenceevne, 
innovationspotentiale, økonomiske, 
sociale og territoriale samhørighed samt 
energi- og ressourceeffektiviteten, hvis det 
lykkes at overvinde de aktuelle 
investeringsproblemer i Europa gennem en 
overgang til en bæredygtig og cirkulær 
økonomi.

Or. en

Begrundelse

Det bør være klart, at EFSI tjener et dobbelt formål: a) langsigtede investeringer og b) 
adgang til finansiering for SMV'er og små midcapselskaber. Dette ændringsforslag hænger 
sammen med ÆF til artikel 1, artikel 5, stk. 2, litra e) og artikel 7.

Ændringsforslag 2

Forslag til forordning
Betragtning 11

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(11) EFSI bør støtte strategiske 
investeringer med en høj økonomisk 
merværdi, der bidrager til at virkeliggøre 
Unionens politikmål.

(11) EFSI bør støtte strategiske 
investeringer med en høj økonomisk og 
samfundsmæssig merværdi, der fremmer 
bæredygtig innovation, færdigheder og 
lokale arbejdspladser, sætter skub i EU's 
konkurrenceevne og bidrager til at 
virkeliggøre Unionens politikmål.

Or. en

Begrundelse

Kommissionens nye fokus på investeringer hilses varmt velkommen. Vi må dog sørge for, at 
investeringer kanaliseres til den rigtige form for projekter, der ikke kun skaber økonomisk 
merværdi, men også skaber samfundsmæssig merværdi og fremmer virkeliggørelsen af EU’s 
klima- og energimål. Kun på denne måde kan europæiske borgere foretage ægte investeringer 
i fremtiden, som skaber varige arbejdspladser og tilbyder en vej ud af den nuværende krise.
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Ændringsforslag 3

Forslag til forordning
Betragtning 11 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(11 a) De investeringer, der støttes under 
EFSI bør bidrage til formålet med 
traktatens artikel 194, stk. 1, navnlig for 
så vidt angår fremme af energieffektivitet 
og energibesparelser samt udvikling af 
nye og vedvarende energikilder og 
fremme af sammenkoblingen af 
energinet, og til Unionens strategi for 
intelligent, bæredygtig og inklusiv vækst, 
der blev vedtaget i konklusionerne fra Det 
Europæiske Råds møde af 17. juni 2010; 
med henblik på at forbedre 
koordineringen af Unionens 
investeringspolitikker indførtes 
forordning 1303/2013 med en fælles 
strategisk ramme ("FSR") for at fremme 
en harmonisk, afbalanceret og bæredygtig 
udvikling i Unionen. Denne integrerede 
tilgang bør derfor finde anvendelse for 
operationer og projekter, der støttes af 
EFSI.

Or. en

Begrundelse

Den 17. juni 2010 vedtog Det Europæiske Råd "Europa 2020", en ny strategi for 
beskæftigelse og intelligent, bæredygtig og inklusiv vækst. Europa 2020 udgør en 
sammenhængende ramme, inden for hvilken EU kan mobilisere alle sine instrumenter og 
politikker på en koordineret måde. Forordning 1303/2013 blev indført for at forbedre 
samordningen og harmonisere gennemførelsen af EU’s forskellige investeringsfonde under en 
"fælles strategisk ramme" med henblik på at bidrage til Europa 2020-strategien. Denne 
integrerede tilgang bør derfor finde anvendelse for operationer og projekter, der støttes af 
EFSI.
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Ændringsforslag 4

Forslag til forordning
Betragtning 11 b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(11 b) Kommissionens meddelelse (COM 
(2015/80)) om energiunionen har 
understreget vigtigheden af 
energieffektivitet som en energikilde i sig 
selv og fastsætter klart, at EFSI "gør det 
muligt at mobilisere store investeringer i 
renovering af bygninger". For at kunne 
gribe denne chance er det nødvendigt med 
særligt fokus på energieffektivitet gennem 
øremærkning af en del af de ydede 
garantier til energieffektivitet ved at yde 
teknisk bistand til oprettelsen af særlige 
investeringsplatforme for samlede 
energieffektivitetsprojekter og ved at 
udvide den såkaldte investeringsklausul 
for investeringer i energieffektivitet.

Or. en

Begrundelse

Øremærkningen (mindst 20 % af de ydede garantier skal være forbeholdt investeringer i 
energieffektivitet) er absolut nødvendig for at opfylde Den Europæiske Unions ambitioner om 
energieffektivitet som "førende brændstof". I løbet af det sidste årti har energieffektivitet fået 
langt mindre støtte (8 % af den samlede energistøtte) end alle andre former for 
energiforsyning. Uden udsigt til bindende mål vil denne situation ikke ændre sig, hvis der ikke 
er nogen øremærkning. En særlig facilitet for teknisk bistand til at oprette særlige platforme 
for projekter for energieffektivitet er også af afgørende betydning.

Ændringsforslag 5

Forslag til forordning
Betragtning 12

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(12) Mange små og mellemstore 
virksomheder såvel som midcapselskaber i 

(12) Mange små og mellemstore 
virksomheder såvel som små og/eller 
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Unionen har brug for hjælp til at tiltrække 
finansiering fra markedet, især til 
investeringer, der er forbundet med en 
større risiko. EFSI bør hjælpe disse 
virksomheder med at få dækket deres 
kapitalbehov, og EIB og Den Europæiske 
Investeringsfond (EIF) bør derfor have 
mulighed for at foretage direkte og 
indirekte kapitalindsprøjtninger og stille 
garantier, der kan sikre en securitisering af 
høj kvalitet af de lån mv., der ydes inden 
for rammerne af EFSI's målsætninger.

innovative midcapselskaber i Unionen har 
brug for hjælp til at tiltrække finansiering 
fra markedet, især til investeringer, der er 
forbundet med en større risiko. EFSI bør 
hjælpe disse virksomheder med at få 
dækket deres kapitalbehov, og EIB (og 
Den Europæiske Investeringsfond (EIF), 
hvor dette er relevant) bør derfor have 
mulighed for at foretage direkte og 
indirekte kapitalindsprøjtninger og stille 
garantier, der kan sikre en securitisering af 
høj kvalitet af de lån mv., der ydes inden 
for rammerne af EFSI's målsætninger.

Or. en

Begrundelse

Det er vigtigt, at EFSI også er rettet mod små og innovative midcapselskaber. EIF er muligvis 
ikke altid den rette drivkraft for investeringer for disse midcapselskaber, om end det er det 
foretrukne instrument. Dette ændringsforslag hænger sammen med ÆF til artikel 1, artikel 5, 
stk. 2, litra e) og artikel 7.

Ændringsforslag 6

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 

(14) EFSI bør målrette sin finansiering 
mod projekter med et stort potentiale for at 
skabe bæredygtig og økonomisk og 
samfundsmæssig merværdi. EFSI bør især 
være rettet mod projekter, der vil fremme
bæredygtig lokal jobskabelse samt
langsigtet bæredygtig vækst og 
konkurrenceevne, der vil bidrage til 
opnåelsen af EU's klima- og energimål.
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 
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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.

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

Begrundelse

Kommissionens nye fokus på investeringer hilses varmt velkommen. Vi må dog sørge for, at 
investeringer kanaliseres til den rigtige form for projekter, der ikke kun skaber økonomisk 
merværdi, men også skaber samfundsmæssig merværdi og fremmer virkeliggørelsen af EU’s 
klima- og energimål. Kun på denne måde kan europæiske borgere foretage ægte investeringer 
i fremtiden, som skaber varige arbejdspladser og tilbyder en vej ud af den nuværende krise.

Ændringsforslag 7

Forslag til forordning
Betragtning 14 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(14 a) Ved udvælgelsen af projekter, der 
er støtteberettigede under EFSI, bør der 
lægges særlig vægt på energieffektivitet; 
når der træffes afgørelse om projekter til 
energiproduktion eller -transport, bør det 
vurderes, om målene for så vidt angår 
forsyningssikkerhed ikke kan opnås på en 
mere bæredygtig og omkostningseffektiv 
måde ved at reducere efterspørgslen efter 
energi eller øge energieffektiviteten i 
stedet; dette skal sikre, at 
energieffektivitetsprojekter konkurrerer 
på lige vilkår med projekter, der tager 
sigte på at øge energiudbuddet og 
udviklingen af nye infrastrukturer.

Or. en
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Begrundelse

The IAE categorizes energy efficiency as "the world's first fuel". Saving energy and using it 
more efficiently is the cheapest, fastest and most effective way to lower energy bills, reduce 
dependency on third country suppliers and increasing energy security while at the same time 
helping to reach the EU's climate objectives. Aside from using energy more efficiently, we 
must also use less energy all together. Therefore, when deciding on investing in new energy 
generation capacity, the assessment must always be made whether the same goals in terms of
security of supply cannot be reached by energy efficiency or energy savings measures. This 
will also prevent the stranding of installations.

Ændringsforslag 8

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 
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.

(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 
om inden for de sektorområder, der er 
udspecificeret i forordningen.
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.

Or. en

Begrundelse
For at sikre en tværfaglig beslutningsproces for, hvilke projekter, der skal støttes, skal alle de 
sagkyndige, som investeringskomitéen udpeger, ikke blot have erfaring med 
investeringsprojekter, men også en dokumenteret viden om projektfinansiering inden for én 
eller flere af de sektorer, der er berettigede til støtte. Da investeringskomitéen træffer 
afgørelse om, hvilke projekter der skal støttes, er det nødvendigt, at der rådes over relevant 
markeds- og sektorspecifik viden på beslutningstidspunktet.
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Ændringsforslag 9

Forslag til forordning
Betragtning 18 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(18 a) Med henblik på at sikre, at EFSI 
opfylder sit dobbelte formål, er det 
bydende nødvendigt, at et beløb svarende 
til 5 000 000 000 EUR fra EFSI afsættes 
til EIB-finansiering til EIF til specifikt at 
blive anvendt til fordel for små og 
mellemstore virksomheder og små 
midcapselskaber samt innovative SMV’er 
og innovative midcapselskaber.

Or. en

Begrundelse

Med henblik på, at EFSI skal kunne opfylde sit dobbelte formål, er det vigtigt at præcisere, at 
en del af garantien skal reserveres til adgang til risikovillig kapital til fordel for SMV’er og 
små midcapselskaber. Dette ændringsforslag hænger sammen med ÆF til artikel 1, artikel 5, 
stk. 2, litra e) og artikel 7.

Ændringsforslag 10

Forslag til forordning
Betragtning 20

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(20) På projektniveau bør tredjeparter 
kunne indgå i en medfinansiering sammen 
med EFSI af individuelle projekter eller 
investeringsplatforme rettet mod bestemte 
geografiske eller tematiske områder.

(20) På projektniveau bør tredjeparter 
kunne indgå i en medfinansiering sammen 
med EFSI af individuelle projekter eller 
investeringsplatforme rettet mod bestemte 
geografiske eller tematiske områder. Der 
skal lægges særlig vægt på 
investeringsplatforme, der fokuserer på 
transformative sektorer med høj 
økonomisk og samfundsmæssig merværdi 
og investeringsplatforme, der samler 
mindre, bæredygtige og innovative 
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projekter, især drevet af regioner, byer og 
SMV’er; dette kan f.eks. være 
energieffektivitetsprojekter såsom 
renovering af bygninger;

Or. en

Begrundelse

Investeringsplatforme er fremragende mekanismer til kanalisering af støtte til mindre 
projekter, som f.eks. energieffektive projekter, som måske ellers ikke ville finde vej til EU-
midler eller private partnere. De kan også spille en vigtig rolle i samlingen af flere ensartede 
projekter i mindre skala, navnlig drevet af regioner, byer og SMV’er, i klynger, hvilket sænker 
transaktionsomkostningerne og øger chancerne for succes.

Ændringsforslag 11

Forslag til forordning
Betragtning 26

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(26) Sideløbende med 
finansieringsaktiviteterne i EFSI bør der 
etableres et europæisk knudepunkt for 
investeringsrådgivning (EIAH). EIAH skal 
yde dedikeret bistand til projektudvikling 
og projektforberedelse overalt i Unionen 
med afsæt i den ekspertise, Kommissionen, 
EIB, de nationale erhvervsfremmende 
banker og de europæiske struktur- og 
investeringsfondes 
forvaltningsmyndigheder ligger inde med.
Det skal fungere som et centralt 
kontaktpunkt for alle spørgsmål i 
forbindelse med teknisk bistand omkring 
investeringer i Unionen.

(26) Sideløbende med 
finansieringsaktiviteterne i EFSI bør der 
etableres et europæisk knudepunkt for 
investeringsrådgivning (EIAH). EIAH skal 
yde dedikeret bistand til projektudvikling, 
projektforberedelse og
projektsammenlægning overalt i Unionen 
med afsæt i den ekspertise, Kommissionen, 
EIB, de nationale erhvervsfremmende 
banker og de europæiske struktur- og 
investeringsfondes 
forvaltningsmyndigheder ligger inde med
og bedste praksis fra projekter som Elena 
(den europæiske facilitet for bistand på 
lokalt plan på energiområdet) og EEEF 
(Den Europæiske 
Energieffektiviseringsfond). Det skal 
fungere som et centralt kontaktpunkt for 
alle spørgsmål i forbindelse med teknisk 
bistand omkring investeringer i Unionen.

Or. en
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Begrundelse

There are already several instruments in place which also provide technical assistance. These 
programmes can be complementary to the EFSI or best practices can be translated into the 
EIAH. Good examples are the European Energy Efficiency Fund (EEIF), a €20m technical 
assistance grant and ELENA (European Local Energy Assistance). ELENA has been 
providing technical assistance grants to public authorities for launching sustainable 
investments at local level. Over 60 projects are already supported since its creation in 2009, 
with €72 million, channelling €3.815 bn investments over the same period thanks to its 
multiplication effect that is expected to go up to 20.

Ændringsforslag 12

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 
hidtil har været afsat til de to 
programmer, bør derfor omfordeles til 
EFSI.

(29) Bidraget fra Unionens budget til EU-
budgettets garantifond vil blive godkendt 
af Europa-Parlamentet og Rådet 
efterhånden inden for rammerne af den 
årlige budgetprocedure indtil 2020. Med 
dette for øje bør budgetmyndigheden, 
hvor det er hensigtsmæssigt, gøre brug af 
alle tilgængelige fleksibilitetsmekanismer 
og relevante bestemmelser i FFR-
forordningen for 2014/-2020.
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__________________ __________________
2 Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EU) nr. 1291/2013 af 11. 
december 2013 om Horisont 2000 -
rammeprogram for forskning og 
innovation (2014-2020) og om ophævelse 
af afgørelse nr. 1982/2006 (EUT L 347 af 
20.12.2013, s. 104).

2 udgår

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 udgår

Or. en

Begrundelse

The EU Budget Guarantee Fund (GF) of EUR 8bn shall not to be confused with the legal 
/financial Guarantee provided by the EU to the EIB (EUR 16 BN). Your rapporteur does not 
challenge the EU Guarantee to the EIB. As stated by the EC itself, the availability of the EU 
Guarantee (article 4 + article 5 (1)) to the EIB is ensured legally and financially speaking as 
soon as the EFSI Regulation enters into force and as soon as the EFSI agreement is signed 
between the EIB and the EC. The rapporteur wishes therefore that the funding of the EU 
budget guarantee fund is decided by the budget authority in the framework of the annual 
budget procedure.

Ændringsforslag 13

Forslag til forordning
Betragtning 36

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(36) Målene for denne forordning, som er 
at støtte investeringer i Unionen og skabe 
lettere adgang til finansiering for 
virksomheder med op til 3 000 ansatte,
kan ikke i tilstrækkelig grad opfyldes af 
medlemsstaterne på grund af forskellene i 
deres finanspolitiske kapacitet, men kan på 
grund af omfanget og virkningerne af den 

(36) Målene for denne forordning kan ikke 
i tilstrækkelig grad opfyldes af 
medlemsstaterne på grund af forskellene i 
deres finanspolitiske kapacitet, men kan på 
grund af omfanget og virkningerne af den 
krævede indsats bedre nås på unionsplan, 
og Unionen kan derfor træffe 
foranstaltninger i overensstemmelse med 
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krævede indsats bedre nås på unionsplan, 
og Unionen kan derfor træffe 
foranstaltninger i overensstemmelse med 
nærhedsprincippet, jf. artikel 5 i traktaten 
om Den Europæiske Union. I 
overensstemmelse med det i samme artikel 
fastsatte proportionalitetsprincip går denne 
forordning ikke videre end nødvendigt for 
at nå disse mål —

nærhedsprincippet, jf. artikel 5 i traktaten 
om Den Europæiske Union. I 
overensstemmelse med det i samme artikel 
fastsatte proportionalitetsprincip går denne 
forordning ikke videre end nødvendigt for 
at nå disse mål —

Or. en

Ændringsforslag 14

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

EFSI skal have til formål at støtte 
investeringer i Unionen og lette adgangen 
til finansiering for virksomheder med op 
til 3 000 ansatte, med særligt fokus på 
små og mellemstore virksomheder, ved at 
tilføre EIB øget risikokapacitet ("EFSI-
aftalen").

EFSI skal have til formål at støtte 
investeringer i Unionen ved at tilføre EIB 
øget risikokapacitet ved:

– at tilvejebringe langsigtede, produktive 
og strategiske investeringer i Unionen, 
samt

– at sikre øget adgang til finansiering for 
små og mellemstore virksomheder og små 
midcapselskaber, navnlig innovative 
SMV’er og midcapselskaber.

Or. en

Begrundelse

Formålet med EFSI bør præciseres. Det er vigtigt at skelne mellem de planlagte langsigtede 
investeringer til projekter, der skal opfylde de generelle mål i artikel 5, stk.2, litra a)-d), men 
ellers ikke er bundet af nogen grænse, og den finansielle støtte til virksomheder (artikel 5, stk. 
2, litra e)), som vil blive kanaliseret gennem EIF (se artikel 7), og som i sagens natur kun kan 
koncentrere sig om SMV'er og små (og innovative) midcapselskaber. Dette er også i tråd med 
betragtning 13.
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Ændringsforslag 15

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2 a. EFSI-aftalens bestemmelser 
fastlægges af Kommissionen og EIB og 
godkendes af medlovgiveren inden 
forordningens ikrafttræden med henblik 
på at sikre, at EFSI-aftalen indeholder 
bestemmelser om korrekt gennemførelse 
af forordningen.

Or. en

Begrundelse

Denne forordning må ikke vedtages, uden at Parlamentet først kender indholdet af EFSI-
aftalen. Parlamentet skal sikre, at EFSI-aftalen indeholder det, der er nødvendigt for en 
korrekt gennemførelse af denne forordning, og at aftalen ikke overskrider medlovgivernes 
rettigheder.

Ændringsforslag 16

Forslag til forordning
Artikel 1 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 1a

Definitioner

I denne forordning forstås ved:

1. Små og mellemstore virksomheder 
(SMV'er): virksomheder, som beskæftiger 
under 250 personer som defineret i 
forordning (EU) nr. 651/2014

2. Små midcapselskaber: virksomheder, 
som beskæftiger under 500 personer

3. Innovative midcapselskaber: et 
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midcapselskab, hvis udgifter til forskning 
og udvikling og innovation som defineret i 
den generelle gruppefritagelsesforordning 
udgør

a) mindst 15 % af selskabets samlede 
driftsudgifter i mindst et af de tre år forud 
for den første investering under en statslig 
støtteforanstaltning for risikofinansiering, 
eller

b) mindst 10 % af selskabets samlede 
driftsudgifter i de tre år forud for den 
første investering under en statslig 
støtteforanstaltning for risikofinansiering.

Or. en

Begrundelse

Det er vigtigt, at de udtryk, der benyttes i denne forordning er korrekt defineret for at sikre en 
korrekt fortolkning og gennemførelse på et senere tidspunkt.

Ændringsforslag 17

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – afsnit 1 – litra g

Kommissionens forslag Ændringsforslag

g) regler for brug af EU-garantien, 
herunder frister og nøgleresultatindikatorer

g) regler for brug af EU-garantien, såsom 
overholdelse af målene og kriterierne for 
støtteberettigelse i artikel 5, stk. 2 og 
artikel 5, stk. 2, litra a), herunder frister og 
nøgleresultatindikatorer

Or. en

Begrundelse

Det er afgørende, at alle investeringer, der støttes under EFSI, opfylder de krav, der er fastsat 
i denne forordning. Det bør navnlig sikres, at der er overensstemmelse med de mål og 
kriterier for støtteberettigelse, der er fastlagt i artikel 5, stk. 2 og artikel 5, stk. 2, litra a).
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Ændringsforslag 18

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

EFSI-aftalen skal indeholde bestemmelser 
om oprettelse af et europæisk knudepunkt 
for investeringsrådgivning (EIAH) under 
EIB. EIAH skal have til formål at bygge 
videre på EIB's og Kommissionens 
eksisterende rådgivningstjenester med 
henblik på at yde rådgivningsbistand til 
identificering, forberedelse og udvikling 
af investeringsprojekter og fungere som 
en central rådgivningstjeneste om 
projektfinansiering i Unionen. Denne 
rådgivning skal omfatte støtte til brug af 
teknisk bistand til projektkonfiguration, 
brug af innovative finansielle instrumenter 
og offentlig-/private partnerskaber samt 
eventuelt rådgivning om relevante 
spørgsmål i forbindelse med EU-
lovgivningen.

EFSI-aftalen skal indeholde bestemmelser 
om oprettelse af et europæisk knudepunkt 
for investeringsrådgivning (EIAH) under 
EIB, som skal yde rådgivende støtte til
investeringsprojekter i overensstemmelse 
med de mål, der er fastsat i artikel 5, stk. 2 
og artikel 5, stk. 2, litra a), i denne 
forordning.

EIAH'et skal bygge på EIB’s og 
Kommissionens eksisterende 
rådgivningstjenester og skal:

1. fungere som et teknisk rådgivende 
knudepunkt og yde støtte til udpegelse, 
forberedelse og udvikling af 
investeringsprojekter samt yde støtte til 
brug af teknisk bistand til 
projektkonfiguration, brug af innovative 
finansielle instrumenter og offentlig-
/private partnerskaber samt eventuelt 
rådgivning om relevante spørgsmål i 
forbindelse med EU-lovgivningen

2. yde særlig støtte til 
investeringsplatforme, der fokuserer på 
sektorer med høj økonomisk og 
samfundsmæssig merværdi, eller som 
samler mindre projekter, navnlig drevet af
regioner, byer og SMV’er, i klynger

3. udgøre en særlig facilitet for teknisk 
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bistand til oprettelsen af 
investeringsplatforme for sammenlagte 
energieffektivitetsprojekter på decentralt 
niveau

4. yde teknisk og finansiel støtte til 
anvendelse af EFSI på decentrale 
institutioner, som gennemfører 
tilsvarende ordninger for teknisk bistand 
på lokalt niveau

5. fungere som et centralt kontaktpunkt 
for projektinitiativtagere eller omdirigere 
dem til de i punkt 4 omtalte institutioner

6. muliggøre en strukturel udveksling af 
oplysninger og bedste praksis mellem alle 
berørte parter, der er involveret i EFSI.

Or. en

Begrundelse

The EIAH's technical assistance and support is a very valuable tool that should make sure 
EFSI support truly reaches the eligible projects. This can go in a direct way, with the EIAH 
acting as a one-stop-shop, or via close cooperation with investment platforms, that can 
aggregate smaller projects into clusters. Cooperation and financial support should also be 
granted to decentralized institutions which deliver similar technical assistance services at a 
local level and which have a better feel with local partners, economic and social 
circumstances. The EIAH should also offer a hub for exchange of information and best 
practices.

Ændringsforslag 19

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Med henblik herpå skal EIAH gøre brug af 
den ekspertise, der findes i EIB, 
Kommissionen og nationale 
erhvervsfremmende banker samt de 
europæiske struktur- og investeringsfondes 
styrende organer.

Med henblik herpå skal EIAH gøre brug af 
den ekspertise, der findes i EIB, 
Kommissionen og nationale 
erhvervsfremmende banker samt de 
europæiske struktur- og investeringsfondes 
styrende organer og inddrage partnere i 
overensstemmelse med artikel 5 i 
forordning (EU) nr. 1303/2013. EIAH'et 
skal navnlig bygge på bedste praksis fra 
programmer som Elena (den europæiske 
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facilitet for bistand på lokalt plan på 
energiområdet) og EEEF (Den 
Europæiske Energieffektiviseringsfond);

Or. en

Begrundelse

The Regulation of the EU no 1303/2013 has introduced the partnership principle in a very 
valuable, workable and inclusive way. It introduces local and regional partners who can 
provide for local and sectorial expertise, which is crucial for the success and public 
acceptance of the projects. Therefore, these partners should be included when identifying, 
aggregating and presenting the projects eligible for support under the EIAH. There are 
already several instruments in place which also provide technical assistance. These 
programmes can be complementary to the EFSI or best practices can be translated into the 
EIAH. Good examples are the European Energy Efficiency Fund (EEIF), a €20m technical 
assistance grant and ELENA (European Local Energy Assistance).

Ændringsforslag 20

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

1. i overensstemmelse med artikel 5

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

3. med en påviselig økonomisk, 
samfundsmæssig og bæredygtig 
merværdi, der fremmer EU’s innovation, 
kvalifikationer, arbejdspladser og 



PA\1051424DA.doc 23/38 PE549.399v01-00

DA

konkurrenceevne

4. uanset disse geografiske lokaliseringer.

Or. en

Begrundelse

In order to reach the EU energy and climate objectives for2020, 2030 and 2050 the right 
investments must be done today. The EFSI is an excellent instrument to promote and support 
these types of projects essential for the transition towards a sustainable and decarbonized 
Union. This shall not only create economic added value, but also societal added value, 
sustainable local jobs and a way out of the current crisis. On the contrary, supporting 
projects that create a lock-in into technologies, production processes or infrastructure that do 
not have a place in a sustainable decarbonized economy are counterproductive and create 
sunk costs, stranded projects and a loss of EU money.

Ændringsforslag 21

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Investeringskomiteen skal bestå af mindst
seks uafhængige sagkyndige og den 
administrerende direktør. De uafhængige 
sagkyndige skal besidde omfattende 
relevant markedserfaring med 
projektfinansiering inden for 
investeringsprojektområder, jf. artikel 5,
stk. 2.

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

Or. en

Begrundelse

Investeringskomitéen, som træffer afgørelse om, hvilke projekter der skal støttes under EFSI i 
overensstemmelse med de i artikel 5, stk. 2 og artikel 5, stk. 2, litra a), bør bestå af et 
tilstrækkeligt antal sagkyndige. Dette skal sikre en tværfaglig beslutningsproces for 
støtteberettigede projekter i de forskellige sektorer, der er opført i artikel 5, stk. 2 og artikel 5, 
stk. 2, litra a). Alle de udpegede sagkyndige skal have relevant markedserfaring og 
dokumenteret viden om projektfinansiering inden for en eller flere af disse sektorer.
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Ændringsforslag 22

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 2 – afsnit 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 23

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

a) udvikling af transportinfrastruktur, i 
særdeleshed i industricentre

Or. en

Ændringsforslag 24

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

aa) udvikling af bæredygtig 
energiinfrastruktur, især inden for 
elsammenkoblinger og intelligente net på 
distributionsniveauet og inden for 
energilagring

Or. en

Begrundelse

Better integration and interconnection of the intra-EU grids will lower the Union's energy 
dependency on third country providers, eliminate energy islands and prevent overcapacity in 
the different Member States. As by2050, the energy system will almost entirely be based on 
renewables; there is a need for a different type of electricity grid. As renewables are 
decentralized and more than 90 % is connected to the distribution level, investments at 
distribution level are as crucial as those at transmission level. Smart storage solutions 
are, together with a better interconnection and demand-side management, vital for balancing 
and cushioning peak demand.

Ændringsforslag 25

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ab) udvikling af digital infrastruktur, 
informations- og 
kommunikationsteknologi og innovation

Or. en

Begrundelse

Den digitale økonomi vokser syv gange hurtigere end resten af økonomien, og er en af de 
mest lovende veje til økonomisk genopretning og jobskabelse af høj kvalitet. Investeringer i 
infrastrukturer af høj kvalitet for telekommunikation og internetbredbånd er af afgørende 
betydning. Der er imidlertid også behov for en intensivering af investeringerne i de 
europæiske borgeres digitale bevidsthed og kompetencer, den digitale forskning og udvikling, 
fremme af kreative industrier på det digitale område og udvikling af et gunstigt miljø for 
udbredelsen af intelligent digitalt udstyr og intelligente digitale tjenester i dagligdagen.
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Ændringsforslag 26

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

b) investeringer i uddannelse, sundhed, 
forskning og udvikling, herunder 
forsknings- og teknologiinfrastrukturer, 
der er relevante for innovation

Or. en

Begrundelse

Uddannelse, forskning og udvikling samt innovation er nogle af Europas mest 
betydningsfulde aktiver, der driver vores økonomiske konkurrenceevne og menneskers velfærd 
og sundhed. Europæernes færdigheder og kreativitet er Europas konkurrencefordel i den 
globale økonomi. Investeringer i uddannelse, forskning og innovation er vigtige elementer i 
strategien til at komme ud af den økonomiske krise ved at skabe nye kvalitetsjob, udvikle nye 
eksportmarkeder og forbedre EU’s industrielle konkurrenceevne.

Ændringsforslag 27

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) fremme af vedvarende energi og energi-
og ressourceeffektivitet

c) fremme af vedvarende energi samt
energi- og ressourceeffektivitet, navnlig 
med henblik på at mindske 
energiefterspørgslen gennem styring af 
efterspørgsel og bygningsrenoveringer

Or. en

Begrundelse

Renewable energy and energy efficiency investments were both categorized as no-regrets 
options by the Commission. These investments are the only way to reach the objectives of 
energy security, sustainability and affordability simultaneously and in an efficient way.
Energy Efficiency is mentioned by the IEA to be the world's first fuel, therefore, energy 
efficiency and savings projects should compete on equal terms with energy generation 
projects. The focus should lie on demand-side management and refurbishments of buildings, 
as buildings represent 40 % of the primary energy consumption.
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Ændringsforslag 28

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

d) infrastrukturprojekter inden for miljø og 
naturressourcer med fokus på styrkelse af 
økosystemtjenester, byudvikling samt 
inden for den sociale sektor

Or. en

Begrundelse

Økosystemtjenester spiller en vigtig rolle i EU’s biodiversitetsstrategi og i politikkerne for 
klimatilpasning og imødegåelse af klimaændringer. Den fællesskabsstøttede TEEB-rapport 
(de økonomiske aspekter af økosystemer og biodiversitet) viser den enorme økonomiske værdi 
af vores økosystemer og deres potentiale til at løse en lang række samfundsproblemer. Derfor 
er det berettiget at fokusere på infrastrukturer og investeringer, der kan styrke 
økosystemtjenesterne (f.eks. etablering af naturligt oversvømmede områder eller 
skovbrugsekspansion).

Ændringsforslag 29

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Desuden stilles EU-garantien som garanti 
for finansierings- og 
investeringsoperationer, der foretages af
særlige investeringsplatforme og nationale 
erhvervsfremmende banker eller 
institutter, der er godkendt af 
investeringskomitéen, jf. artikel 3, stk. 5. 
De pågældende operationer skal være i 
overensstemmelse med Unionens 
politikker og støtte de mål, der er 
omhandlet i dette stykke, med fokus på 
transformative sektorer med høj merværdi 
såsom mindre energi- og 
ressourceeffektivitetsprojekter. 
Styringsrådet fastsætter politikker for, 
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hvad der kræves af støtteberettigede 
investeringsplatforme og særlige 
investeringsplatformes og nationale 
erhvervsfremmende bankers og 
institutioners operationer, for at være 
omfattet af EU-garantien i henhold til 
denne artikel. Endvidere kan særlige 
investeringsplatforme og nationale 
erhvervsfremmende banker anvende EU-
garantien i forbindelse med EIB-
deltagelse.

Or. en

Begrundelse

I henhold til det nuværende forslag kan investeringsplatforme og nationale 
erhvervsfremmende banker kun nyde godt af EU-garantien, hvis de støttes af EIB. For 
betydelige investeringer i større projekter på EU-plan kan inddragelse af EIB afgjort være 
ønskelig. For mere sammenlagte mindre projekter, der finansieres eller forvaltes af 
investeringsplatforme, nationale erhvervsfremmende banker eller institutter, vil inddragelse 
af EIB måske ikke altid være nødvendig, såfremt de pågældende operationer støtter målene i 
denne artikel og anses for støtteberettigede af investeringskomitéen.

Ændringsforslag 30

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Or. en

Begrundelse

Relevante interessenter, der er involveret i oprettelsen og driften af nationale og regionale 
investeringsplatforme, som støtter investeringer med en betydelig samfundsmæssig 
indvirkning, bør inddrages. Detaljerede bestemmelser om, hvordan dette kan gøres, er fastsat 
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i forordning (EU) nr. 1303/2013. En lignende tilgang i EFSI-støttede investeringsplatforme er 
ønskelig. Inddragelse af partnere er en af de bedste måder at forbedre ejerskab på og 
maksimere resultaterne af investeringerne.

Ændringsforslag 31

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Or. en

Begrundelse

According to the communication of the Commission on the Energy Union, energy efficiency 
should be regarded as a source in its own right. Over the last decade energy efficiency got 
much less support than all other energy supply options. Without earmarking, this will not 
change. The analysis made by E3G shows that only 5 % of the projects listed by Member 
States for the EFSI, include energy efficiency measures, smart cities or demand side 
management. Earmarking can guarantee that enough support from EFSI for aggregated 
efficiency projects, in particular for the massive refurbishment of the building stock, will be
available.

Ændringsforslag 32

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

a) projekter og operationer skal bidrage til 
Unionens strategi for intelligent, 
bæredygtig og inklusiv vækst, og de skal 
være i overensstemmelse med målene i 
artikel 9 og i overensstemmelse med 
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artikel 10 og bilag I til forordning (EU) 
nr. 1303/2013

b) projekter og operationer skal lette 
overgangen til en intelligent, bæredygtig 
og kulstoffattig økonomi og skal være i 
overensstemmelse med EU’s vedtagne 
klima- og energimål for 2020, 2030 og 
2050

c) projekter og operationer støttet af 
særlige investeringsplatforme og 
nationale erhvervsfremmende banker og 
institutter skal overholde Styrelsesrådets 
politikker og kriterier for 
støtteberettigelse, jf. artikel 5, stk. 2, andet 
afsnit; Styringsrådets politikker og 
kriterier for støtteberettigelse må ikke 
afvige fra kriterierne under litra a) og b) i 
denne artikel.

Or. en

Begrundelse

Ved at formulere klare kriterier for støtteberettigelse gives der flere retningslinjer om, 
hvordan de generelle målsætninger i artikel 5, stk. 2, skal forfølges. I litra a) henvises der til 
de tematiske mål og den "fælles strategiske ramme" fra forordning 1303/2013. Dette 
ændringsforslag har til formål at tilføje, at EFSI er Unionens integrerede og koordinerede 
tilgang til en harmonisk, afbalanceret og bæredygtig udvikling.

Ændringsforslag 33

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en
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Begrundelse

Det bør gøres klart, at enhver form for EU-finansiering kan anvendes til at medfinansiere 
operationer og projekter, der støttes af EU-garantien, ikke kun finansiering, der stilles til 
rådighed gennem de europæiske struktur- og investeringsfonde.

Ændringsforslag 34

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 2 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) lån, garantier, kontragarantier, 
kapitalmarkedsinstrumenter, andre former 
for finansieringsinstrument eller 
kreditfaciliteter samt indskud af 
egenkapital eller kvasiegenkapital ydet af 
EIB. Disse instrumenter ydes, erhverves 
eller udstedes til transaktioner gennemført i 
Unionen, herunder tværnationale 
transaktioner mellem en medlemsstat og et 
tredjeland, i overensstemmelse med denne 
forordning, forudsat at EIB-finansieringen 
er ydet i henhold til en undertegnet aftale, 
som hverken er udløbet eller opsagt

a) lån, garantier, kontragarantier, 
kapitalmarkedsinstrumenter, andre former 
for finansieringsinstrument eller 
kreditfaciliteter samt indskud af 
egenkapital eller kvasiegenkapital ydet af 
EIB, herunder via nationale 
erhvervsfremmende banker eller 
institutter eller investeringsplatforme.
Disse instrumenter ydes, erhverves eller 
udstedes til transaktioner gennemført i 
Unionen, herunder tværnationale 
transaktioner mellem en medlemsstat og et 
tredjeland, i overensstemmelse med denne 
forordning, forudsat at EIB-finansieringen 
er ydet i henhold til en undertegnet aftale, 
som hverken er udløbet eller opsagt

Or. en

Ændringsforslag 35

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 2 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) EIB-finansiering til EIF med henblik på 
dennes ydelse af lån, garantier, 
kontragarantier, 
kapitalmarkedsinstrumenter, andre former 
for finansieringsinstrumenter eller 
kreditfaciliteter samt indskud af 
egenkapital eller kvasiegenkapital. Disse 

b) EIB-finansiering til EIF med henblik på 
dennes ydelse af lån, garantier, 
kontragarantier, 
kapitalmarkedsinstrumenter, andre former 
for finansieringsinstrumenter eller 
kreditfaciliteter samt indskud af 
egenkapital eller kvasiegenkapital, 
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instrumenter ydes, erhverves eller udstedes 
til transaktioner gennemført i Unionen i 
overensstemmelse med denne forordning, 
forudsat at EIF-finansieringen er ydet i 
henhold til en undertegnet aftale, som 
hverken er udløbet eller opsagt.

herunder via nationale 
erhvervsfremmende banker eller 
institutter eller investeringsplatforme.
Disse instrumenter ydes, erhverves eller 
udstedes til transaktioner gennemført i 
Unionen i overensstemmelse med denne 
forordning, forudsat at EIF-finansieringen 
er ydet i henhold til en undertegnet aftale, 
som hverken er udløbet eller opsagt.

Or. en

Ændringsforslag 36

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Finansielle bidrag fra medlemsstater og 
fra nationale erhvervsfremmende banker 
eller institutter, der er klassificeret i den 
statslige sektor, eller som handler på 
statens vegne, til projekter, operationer 
eller investeringsplatforme, der er 
støtteberettigede i henhold til denne 
forordning, betragtes som 
engangsforanstaltninger i henhold til 
artikel 5, stk. 1, i forordning (EF) nr. 
1466/97 og i henhold til artikel 3, stk. 4 i 
forordning (EF) nr. 1467/97. Dette er 
finansielle bidrag til opfyldelse af 
Unionens politiske mål og betragtes som 
en relevant faktor i henhold til artikel 2, 
stk. 3, i forordning (EF) nr. 1467/97, 
hvorfor disse finansielle bidrag ikke kan 
medføre en overskridelse af 
referenceværdien som omhandlet i artikel 
126, stk. 2, i TEUF.

Uanset de retningslinjer, Kommissionen 
har udstukket om gennemførelsen af 
artikel 5, stk. 1, i forordning (EF) nr. 
1466/97 i COM(2015)12 af 13. januar 
2015, vil medlemsstaterne nyde godt af 
den såkaldte investeringsklausul for 
investeringer i særlige 
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investeringsplatforme, der er oprettet til 
investeringer i 
energieffektivitetsoperationer og –
projekter, der er støtteberettigede i 
henhold til denne forordning, hvis

i) afvigelsen fra deres mellemfristede 
målsætning eller den vedtagne 
finanspolitiske tilpasningssti i retning 
heraf ikke fører til en overskridelse af 
referenceværdien på 3 % af BNP, og der 
bevares en passende sikkerhedsmargin

ii) investeringsniveauerne reelt er steget 
som følge heraf.

I så fald vil den såkaldte 
investeringsklausul blive anvendt, uanset 
om der foreligger en negativ BNP-vækst 
eller et minimalt negativt outputgab.

Or. en

Begrundelse

This amendment tries to achieve legal certainty with regard to the treatment of Member 
States' financial participations in the financing and investment operations that are covered by 
the EU guarantee under the Stability and Growth Pact (in line with COM(2015)12 of 13 
January 2015 and with the letter of 3 July 2013 by former Commission Vice-President Olli 
Rehn to EU Finance Ministers on the implementation of Art. 5(1) of Regulation (EC) No 
1466/97). A more flexible application of the "investment clause" is proposed for financial 
contributions in dedicated platforms for investments in energy efficiency operations because 
these investments are seen as non-regrettable option and lead to corresponding decreases in 
current payments on the purchase of energy produkts.

Ændringsforslag 37

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

samlede betalinger fra Unionen i 
forbindelse med garantien til EIB ikke 
overstige garantiens beløb.

Or. en

Begrundelse

Afsættelse af midler fra EFSI til adgang til risikofinansiering for SMV'er og små 
midcapselskaber bør ikke være hverken valgfri eller fleksibel.

Ændringsforslag 38

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Uden at dette berører stk. 5 skal 
målbeløbet nås gennem gradvise 
budgetmæssige forpligtelsesbevillinger til 
garantifonden, som vedtages inden for 
rammerne af den årlige budgetprocedure, 
under hensyntagen til alle tilgængelige 
midler ifølge Rådets forordning 
1311/2013 af 2. december 2013 om 
fastlæggelse af den flerårige finansielle 
ramme for 2014-2020, navnlig artikel 11, 
13 og 14, samt om nødvendigt og som en 
sidste udvej mulighed for – under fuld 
overholdelse af punkt 17 og 18 i IIA af 2. 
december 2013 – at omfordele midler fra 
flerårige programmer under 
udgiftsområde 1a, hvis det viser sig, at der 
er afsat for få forpligtelsesbevillingen til 
disse programmer. Finansieringen af 
garantifonden, både for så vidt angår 
forpligtelsesbevillinger og 
betalingsbevillinger tages op til revision i 
forbindelse med midtvejsevalueringen/-
gennemgangen af FFR 2014-2020, der 
forventes at blive iværksat senest ved 
udgangen af 2016, som fastsat i artikel 2 
Rådets forordning 1311/2013 af 2. 
december 2013 om fastlæggelse af den 
flerårige finansielle ramme for 2014-
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2020.

Or. en

Begrundelse

The EU Budget Guarantee Fund (GF) of EUR 8bn shall not to be confused with the legal 
/financial Guarantee provided by the EU to the EIB (EUR 16 BN). The establishment of the 
EU Budget Guarantee Fund (GF) does not constitute a legal a pre-condition for the entry into 
force and the running of EFSI. Your rapporteur does not challenge the EU Guarantee to the 
EIB. As stated by the EC itself, the availability of the EU Guarantee (article 4 + article 5 (1)) 
to the EIB is ensured legally and financially speaking as soon as the EFSI Regulation enters 
into force and as soon as the EFSI agreement is signed between the EIB and the EC. The 
rapporteur wishes therefore that the funding of the EU budget guarantee fund is decided by 
the budget authority in the framework of the annual budget procedure.

Ændringsforslag 39

Forslag til forordning
Artikel 9 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

3. Medlemsstaterne udvikler, opdaterer og 
formidler under inddragelse af partnere, 
jf. artikel 5 i forordning (EU) nr. 
1003/2013, på regionalt og lokalt plan på
et løbende og struktureret grundlag 
information om aktuelle og fremtidige 
investeringer på deres område.

Or. en

Begrundelse

Med EU's forordning nr. 1303/2013 indførtes partnerskabsprincippet på et meget værdifuld, 
brugbar og inklusiv måde. Den indfører lokale og regionale partnere, som kan sikre lokal og 
sektorspecifik ekspertise, hvilket er afgørende for successen og offentlighedens accept af 
projekterne. Derfor bør disse partnere inddrages under udpegelsen, samlingen og 
fremlæggelsen af de projekter, der er berettiget til støtte.

Ændringsforslag 40

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

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

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

Or. en

Begrundelse

EFSI bør fremme og støtte projekter, der er af afgørende betydning for overgangen til en 
bæredygtig og dekarboniseret Union. Ved vurderingen af merværdien og effektiviteten af 
EFSI skal fremskridtene i denne overgang til en bæredygtig og dekarboniseret Union 
vurderes ved at måle indvirkningerne af investeringerne på de parametre, der er nævnt i den 
artikel.

Ændringsforslag 41

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Or. en

Begrundelse

Hvis EU’s energi- og klimamål for 2020, 2030 og 2050 skal nås, skal de rigtige beslutninger 
og investeringer foretages i dag. EFSI er et glimrende middel til at fremme og støtte denne 
type projekter, der er afgørende for overgangen til en bæredygtig og dekarboniseret Union. 
Støtte til projekter, der skaber en fastlåsning i teknologier, produktionsprocesser eller 
infrastruktur, der ikke indgår i en bæredygtig kulstoffattig Union, virker derfor mod hensigten 
og skaber tabte omkostninger, strandede projekter og et tab af EU-midler.

Ændringsforslag 42

Forslag til forordning
Artikel 18
Forordning nr. 1291/2013
Artikel 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

[...] udgår

Or. en

Begrundelse

Dette ændringsforslag skal ses i sammenhæng med ændringsforslaget til artikel 8. 
Finansieringen af garantifonden behøver ikke at fastsættes på tidspunktet for vedtagelsen af 
EFSI forordningen. Det kan overlades til den årlige budgetprocedure. 

Horisont 2020 bidrager allerede i høj grad til investeringer i F&U og innovation med en stor 
løftestangseffekt. Initiativet er vedtaget efter en langvarig lovgivningsproces, der nøje har 
identificeret de prioriterede områder, de forskellige instrumenter og modtagerne og 
derigennem nået en hårfin balance.

Ændringsforslag 43

Forslag til forordning
Artikel 19
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Forordning nr. 1316/2013
Artikel 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

[...] udgår

Or. en

Begrundelse

Dette ændringsforslag skal ses i sammenhæng med ændringsforslaget til artikel 8. 
Finansieringen af garantifonden behøver ikke at fastsættes på tidspunktet for vedtagelsen af 
EFSI forordningen. Det kan overlades til den årlige budgetprocedure. 

CEF bidrager allerede i høj grad til investeringer i energi-, telekommunikations- og 
transportinfrastruktur, med en høj løftestangseffekt. Faciliteten er vedtaget efter en langvarig 
lovgivningsproces, der nøje har identificeret de projekter af fælles interesse og de forskellige 
instrumenter, der skulle anvendes.

Ændringsforslag 44

Forslag til forordning
Bilag I
Forordning nr. 1291/2013
Bilag II

Kommissionens forslag Ændringsforslag

[...] udgår

Or. en

Begrundelse

Dette ændringsforslag skal ses i sammenhæng med ændringsforslaget til artikel 8. 
Finansieringen af garantifonden behøver ikke at fastsættes på tidspunktet for vedtagelsen af 
EFSI forordningen. Det kan overlades til den årlige budgetprocedure. 

Horisont 2020 bidrager allerede i høj grad til investeringer i F&U og innovation med en stor 
løftestangseffekt. Initiativet er vedtaget efter en langvarig lovgivningsproces, der nøje har 
identificeret de prioriterede områder, de forskellige instrumenter og modtagerne og 
derigennem nået en hårfin balance.


