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KORTFATTAD MOTIVERING

Inledning

I många år har inflytelserika röster från den politiska och akademiska världen och det civila 
samhället förespråkat ökade investeringar inom EU för att komma över det investeringsgap 
som har uppstått till följd av den ekonomiska och finansiella krisen. Detta investeringsgap har 
skapat en nedåtgående spiral av minskande utgifter, ökad arbetslöshet och minskat förtroende 
för tillväxt i framtiden. Därför bör kommissionens förslag om Europeiska fonden för 
strategiska investeringar (Efsi) välkomnas varmt.

Nya incitament för att öka investeringar – genom att stödja dem med EU-garantier – kan 
skapa nytt förtroende bland investerare, myndigheter och industrier för morgondagens
tillväxt. Genom att låsa upp nya investeringar kan Efsi bli ett svänghjul för en ny 
investeringscykel som skapar nya arbeten och möjligheter. Dessa nya investeringar behövs 
inte bara för att ge ny fart åt EU-ekonomin, utan även för att omvandla den till en 
motståndskraftig, innovativ, inkluderande och cirkulär ekonomi med låga koldioxidutsläpp. 

I stället för att fortsätta i samma gamla hjulspår och investera i enkla utbyten och underhåll 
måste vi investera i verkligt omvandlande projekt, tjänster och infrastrukturer som kan 
hantera de "nya" utmaningar som hotar vår välfärd och framgång. Bland dessa utmaningar 
finns vår förlorade konkurrenskraft, den farliga förändringen av vårt klimat, vårt beroende av 
knappa och kritiska naturresurser utanför unionen och de rörliga och oförutsebara energi- och 
resurspriser som följer av det.

För att hantera dessa utmaningar har EU utformat ambitiös politik om sysselsättning, 
innovation, utbildning, social integration, klimat och energi. Europa 2020 formulerades som 
EU:s tillväxtstrategi för detta årtiondet med målet att bli en "smart och hållbar ekonomi för 
alla". I klimat- och energistrategin 20/20/20, kommissionens färdplan för energi 2050, sjunde 
handlingsplanen för miljön och rådets slutsatser av den 28 oktober 2014 om minskning av 
växthusgaser efter 2020 krävs en mer cirkulär ekonomi med lägre koldioxidutsläpp och en 
verklig omvandling av våra transport- och energisektorer. Den nyligen lanserade strategin för 
Europeiska unionen är inriktad på en mer sammanhängande energimarknad – med förmåga att 
integrera och utbyta allt större mängder förnybara källor – och betonar vikten av 
energieffektivitet som energikälla i sig. Horisont 2020 infördes som det största forsknings-
och innovationsprogrammet någonsin i EU, och lovade att driva på innovationen genom att 
föra bra idéer från labbet till marknaden. Genom den direkta länk som skapas mellan 
forskning och innovation har Horisont 2020 som mål att säkra Europas globala 
konkurrenskraft, genom att lägga tonvikten vid utmärkt forskning, industriellt ledarskap och 
hantering av samhällsproblem. 

Det ligger i vårt största intresse att Efsi stärker och bidrar till att genomföra denna politik 
genom att betona de omvandlande investeringar som behövs i hållbar transportinfrastruktur 
med låga koldioxidutsläpp, i de digitala infrastrukturerna och forskningsinfrastrukturerna, i 
förnybar energi, energieffektivitet och energilagring och för att föra innovativa produkter, 
tjänster och tekniker till marknaden. 

Samtidigt bör man undvika en försvagning av unionens politik, genom irreparabla 
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nedskärningar i medel som bidrar till att uppnå dessa ambitioner eller genom att stödja 
investeringar som inte är optimala eller har en hög risk att stranda före slutet av sin livstid 
(eftersom de är oförenliga med de långsiktiga målen).

Därför kommer föredraganden att formulera ändringsförslag till förslaget till förordning i 
syfte att göra följande:

1. Presentera ett alternativ till finansieringen av EU:s garantifond för att bevara de medel 
som är tillgängliga under Horisont 2020 och Fonden för ett sammanlänkat Europa (FSE).

2. Föra in stöd från Efsi inom ramen för unionens strategi för en "smart och hållbar 
tillväxt för alla" och bidra till att uppnå energi- och klimatmålen genom att inrikta sig på 
omvandlande investeringar i transport- och energisektorn och undvika låsta investeringar.

3. Bidra till Energiunionens ambitioner för energieffektivitet.

Huvudfokus i detta yttrande ligger naturligtvis på ITRE-utskottets exklusiva befogenheter.

1. Alternativ finansiering av EU:s garantifond

Det måste betonas att det inte är föredragandens avsikt att ta upp den allmänna filosofin 
bakom den EU-garanti som finansieras genom EU:s budget. EIB:s tillgång till EU-garantin 
säkerställs juridiskt och finansiellt så snart Efsi-förordningen träder i kraft och så snart Efsi-
avtalet undertecknas mellan EIB och Europeiska kommissionen.

Det föredraganden ifrågasätter är det sätt på vilket EU:s garantifond etableras och finansieras. 
I förslaget till Efsi-förordningen uppnås finansiering genom nedskärningar av Horisont 2020 
och Fonden för ett sammanlänkat Europa, i budgetposter som omfattar bidrag. 
Nedskärningarna kommer att påverka dessa programs integritet, särskilt för de strategiska 
investeringarna – t.ex. grundläggande forskning – där medfinansiering på marknaden är svår 
att uppnå. De föreslagna nedskärningarna i Horisont 2020 kommer att påverka "öppna 
upphandlingsförfaranden" mest – och därmed drabba forskning på områden där den behövs 
särskilt mycket. Nedskärningar i dessa budgetposter kommer i slutänden att försvaga Efsis 
ytterligare potential.

Det alternativ som föreslås i detta betänkande är att skippa de nedskärningar som gjordes i 
förväg i Horisont 2020 och FSE, eftersom det inte är nödvändigt att besluta a priori om 
garantifondens finansieringssystem. 

Dess finansiering kan uppnås genom gradvisa åtagandebemyndiganden i budgeten, som 
beslutas inom ramen för det årliga budgetförfarandet. I detta syfte bör budgetmyndigheten när 
så är lämpligt utnyttja alla tillgängliga mekanismer för flexibilitet och de relevanta 
avsättningarna under förordningen om den fleråriga budgetramen 2014–2020, vilket bara som 
sista utväg skulle leda till nedskärningar i budgeten för program under rubrik 1A.

2. Anpassning av Efsi-investeringarna till unionens strategi för smart och hållbar tillväxt för 
alla och bättre överensstämmelse med unionens miljöpolitik

De investeringar som stöds under Efsi bör bidra till unionens strategi för smart och hållbar 
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tillväxt för alla, som har antagits i Europeiska rådets slutsatser av den 17 juni 2010. För att 
förbättra samordningen av unionens investeringspolitik infördes förordning (EU) nr 
1303/2013 med en gemensam strategisk ram för att förbättra den harmoniska, balanserade och 
hållbara utvecklingen av unionen. Detta integrerade synsätt bör därför tillämpas på 
verksamhet och projekt som stöds av Efsi. Efsi bör bidra till att uppnå de godkända 
klimatmålen för 2020, 2030 och 2050 och bör därför vara inriktat på omvandlande 
investeringar för att minska koldioxidutsläppen från våra transport- och energisektorer och för 
att stänga våra materialslingor. Samtidigt bör investeringar i långsiktiga kolbaserade 
infrastrukturer – som riskerar att stranda innan de når slutet av sin livstid om klimatmålen på 
medellång och lång sikt måste uppnås – undvikas.

3. Genomföra energiunionen och hantera den aktuella energipolitikens "episka haveri"

I kommissionens meddelande (COM(2015)0080) om energiunionen betonas vikten av 
energieffektivitet som energikälla i sig och det står tydligt att Efsi "ger en möjlighet att 
utnyttja stora investeringar i renoveringar av byggnader". För att fånga in denna möjlighet 
behövs särskild fokus på energieffektivitet i Efsi-förordningen genom att en del av de 
beviljade garantierna för energieffektivitet öronmärks, genom att tekniskt bistånd ges för att 
upprätta särskilda investeringsplattformar för samlade energieffektivitetsprojekt och genom 
att "investeringsklausulen" för investeringar i energieffektivitet breddas.

Öronmärkningen (minst 20 % av de beviljade garantierna måste reserveras för investeringar i 
energieffektivitet) är helt nödvändig för att uppfylla energiunionens ambitioner om att 
energieffektivitet ska vara "det första drivmedlet". Erfarenhet visar att under det senaste 
årtiondet har energieffektivitet fått mycket mindre stöd (8 % av det totala energistödet) än alla 
andra alternativ för energiförsörjning (förnybara energikällor, fossila bränslen och 
kärnbränsle). Utan öronmärkning kommer det inte att förändras. Den analys som har gjorts av 
E3G1 av medlemsstaternas förslag till den europeiska investeringsplanen visar att bara 5 % av 
de projekt som har presenterats av medlemsstaterna omfattar åtgärder för energieffektivitet, 
smarta städer eller hantering av efterfrågan. I stället för att vara "den första energikällan" 
fortsätter energieffektivitet i realiteten att vara det sista alternativet. Chefsekonom Fatih Birol 
på IEA uppgav att "energieffektivitet fortsätter att vara ett 'episkt haveri' i de flesta nationers 
energipolitik", där två tredjedelar av världens ekonomiska potential att förbättra 
energieffektiviteten fortfarande inte har realiserats. Verksamhet inom energieffektivitet 
medför ofta en kombination av flera mindre investeringar, vars hantering är en börda. Om de 
behandlas separat utan samordning ställs energieffektivitetsåtgärderna inför en mängd 
administrativa kostnader och transaktionskostnader och är ofta svåra att finansiera.

Därför bör ett särskilt instrument skapas under EIAH för att erbjuda tekniskt bistånd för att 
skapa särskilda investeringsplattformar över hela Europa för att sammanfoga små projekt, 
särskilt i renoveringen av fastighetsbeståndet. Detta instrument kan utnyttja den erfarenhet 
som EIB redan har skaffat (Jessica) och lära sig av goda exempel på framgångsrika nationella 
renoveringsprogram. De här programmen bevisar de många fördelarna av omfattande 
renoveringar: ett högt skapande av sysselsättning, utmärkt kostnadseffektivitet, ökad 
energisäkerhet, stöd för små och medelstora företag och minskad energifattigdom. Fördelarna 
kan utvecklas och flerfaldigas med hjälp av Efsi. 

                                               
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", av den 28 januari 2015.
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4. Övriga frågor

Föredraganden har även inkluderat några ändringsförslag som rör styrningsfrågor inom Efsi. 
Som utskott med exklusiv behörighet när det gäller kriterierna för att komma i fråga för de 
projekt som ska stödjas vill föredraganden utan tvekan även se till att de projekt som stöds 
faktiskt uppfyller de föreslagna kriterierna och målen. Det är värt att notera att detta tas med i 
ändringsförslag som rör investeringsutskottets sammansättning, eftersom detta utskott ska 
ansvara för det dagliga beslutsfattandet om vilka projekt som ska stödjas. Föredraganden 
anser vidare att för att Efsi ska fungera enligt de villkor som föreskrivs i förordningen måste 
den innehålla bestämmelser som ser till att dessa villkor korrekt förs in i det avtal som 
kommissionen ska ingå med Europeiska investeringsbanken om upprättandet av Efsi. 

Slutligen föreskrivs vissa definitioner för små och medelstora företag, små börsnoterade 
företag och innovativa medelstora börsnoterade företag, vilka bör gynnas särskilt av Efsis 
stöd. Resonemanget bakom detta är att föredraganden anser att dessa företag har en särskild 
förmåga att skapa de verkligt innovativa förändringar som genererar ekonomiskt och 
samhällsrelaterat mervärde, förbättrar hälsan och de vardagliga levnadsförhållandena för EU:s 
medborgare och stimulerar EU:s konkurrenskraft.

ÄNDRINGSFÖRSLAG

Utskottet för industrifrågor, forskning och energi uppmanar utskottet för ekonomi och 
valutafrågor att som ansvarigt utskott ta hänsyn till följande ändringsförslag:

Ändringsförslag 1

Förslag till förordning
Skäl 10

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(10) Syftet med Efsi bör vara att bidra till 
att åtgärda svårigheter när det gäller att 
finansiera och genomföra produktiva 
investeringar i unionen och öka tillgången 
till finansiering. Avsikten är att den ökade 
tillgången till finansiering särskilt ska 
gynna små och medelstora företag. Det är 
också lämpligt att låta en sådan ökad 
tillgång till finansiering även omfatta 
medelstora börsnoterade företag, som är 
företag med upp till 3 000 
anställda. Genom att lösa Europas 
nuvarande investeringsproblem bör man 
kunna bidra till att stärka unionens 

(10) Syftet med Efsi bör ha två 
inriktningar: a) att bidra till att åtgärda 
svårigheter när det gäller att finansiera och 
genomföra produktiva investeringar i 
unionen och b) öka tillgången till 
finansiering för små och medelstora 
företag, medelstora börsnoterade företag 
samt innovativa små och medelstora 
företag och innovativa medelstora 
börsnoterade företag. Genom att lösa 
Europas nuvarande investeringsproblem 
bör man kunna bidra till att stärka unionens 
konkurrenskraft, innovationspotential,
ekonomiska, sociala och territoriella 
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ekonomiska, sociala och territoriella 
sammanhållning.

sammanhållning samt energi- och 
resurseffektivitet genom att gå över till en 
hållbar och cirkulär ekonomi.

Or. en

Motivering

Det bör vara tydligt att Efsi har två syften: a) långsiktiga strategiska investeringar och b) 
åtkomst till finansiering för små och medelstora företag och medelstora börsnoterade företag. 
Hör samman med ändringsförslagen om artiklarna 1, 5.2 e och 7.

Ändringsförslag 2

Förslag till förordning
Skäl 11

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(11) Efsi bör stödja strategiska 
investeringar med stort ekonomiskt 
mervärde som bidrar till att uppnå 
unionens politiska mål.

(11) Efsi bör stödja strategiska 
investeringar med stort ekonomiskt och 
samhällsrelaterat mervärde som främjar 
hållbar innovation, yrkesfärdigheter och 
lokala arbetstillfällen, ökar EU:s 
konkurrenskraft och bidrar till att uppnå 
unionens politiska mål.

Or. en

Motivering

Kommissionens nya fokus på investeringar välkomnas starkt. Vi måste emellertid se till att 
investeringarna kanaliseras till rätt typ av projekt, vilket skapar inte bara ett ekonomiskt 
mervärde utan även ett samhällsrelaterat mervärde och stöder uppnåendet av EU:s klimat-
och energimål. Det är det enda sättet att verkligen investera i framtiden, vilket skapar 
långsiktiga arbetstillfällen, kan bäras av EU:s medborgare och erbjuder en väg ut ur den 
rådande krisen.

Ändringsförslag 3

Förslag till förordning
Skäl 11a (nytt)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(11a) De investeringar som stöds under 
Efsi bör bidra till målet i artikel 194.1 i 
fördraget, och särskilt främja 
energieffektivitet och energibesparingar 
samt utvecklingen av nya och förnybara 
energiformer och främja 
sammankopplingen av energinät, och till 
unionens strategi för smart och hållbar 
tillväxt för alla, som antogs i Europeiska 
rådets slutsatser av den 17 juni 2010. För 
att förbättra samordningen av unionens 
investeringspolitik infördes förordning 
(EU) nr 1303/2013 med en gemensam 
strategisk ram för att förbättra unionens 
harmoniska, balanserade och hållbara 
utveckling. Denna integrerade strategi bör 
därför tillämpas på verksamhet och 
projekt som stöds av Efsi.

Or. en

Motivering

Den 17 juni 2010 antog Europeiska rådet Europa 2020, en ny strategi för sysselsättning och 
smart och hållbar tillväxt för alla. Europa 2020 utgör en sammanhängande ram inom vilken 
unionen kan mobilisera alla sina instrument och all sin politik på ett samordnat sätt. 
Förordning (EU) nr 1303/2013 infördes för att förbättra samordningen och harmonisera 
genomförandet av olika EU-investeringsfonder under en "gemensam strategisk ram" för att 
bidra till Europa 2020-strategin. Denna integrerade strategi bör därför tillämpas på 
verksamhet och projekt som stöds av Efsi.

Ändringsförslag 4

Förslag till förordning
Skäl 11b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(11b) I kommissionens meddelande 
(COM(2015)0080) om energiunionen 
betonas vikten av energieffektivitet som 
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energikälla i sig och det står tydligt att 
Efsi "ger en möjlighet att utnyttja stora 
investeringar i renoveringar av 
byggnader". För att utnyttja denna 
möjlighet behövs särskild fokus på 
energieffektivitet genom öronmärkning av 
en del av de beviljade garantierna för 
energieffektivitet, genom att ge tekniskt 
bistånd för att upprätta särskilda 
investeringsplattformar för samlade 
energieffektivitetsprojekt och genom att 
bredda "investeringsklausulen" för 
investeringar i energieffektivitet.

Or. en

Motivering

Öronmärkningen (minst 20 % av de beviljade garantierna måste reserveras för investeringar 
i energieffektivitet) är helt nödvändig för att uppfylla energiunionens ambitioner om att 
energieffektivitet ska vara "det första drivmedlet". Det senaste årtiondet har energieffektivitet 
fått mycket mindre stöd (8 % av det totala energistödet) än alla andra alternativ för 
energiförsörjning. Utan utsikter till bindande mål kommer denna situation inte att förändras 
om ingen öronmärkning sker. Ett särskilt instrument för tekniskt bistånd för att upprätta 
särskilda plattformar för energieffektivitetsprojekt är också nödvändigt.

Ändringsförslag 5

Förslag till förordning
Skäl 12

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(12) Runtom i unionen behöver många små 
och medelstora företag, inbegripet 
medelstora börsnoterade företag, stöd för 
att locka till sig marknadsfinansiering, 
särskilt för investeringar som medför större 
risker. Efsi bör hjälpa dessa företag att 
undgå kapitalbrist genom att låta EIB och 
Europeiska investeringsfonden (EIF) 
tillhandahålla direkta och indirekta 
kapitaltillskott samt lämna garantier för 
högkvalitativ värdepapperisering av lån, 
och andra produkter som beviljas i strävan 
efter att uppnå Efsis mål.

(12) Runtom i unionen behöver många små 
och medelstora företag, inbegripet små 
och/eller innovativa medelstora 
börsnoterade företag, stöd för att locka till 
sig marknadsfinansiering, särskilt för 
investeringar som medför större risker. Efsi 
bör hjälpa dessa företag att undgå 
kapitalbrist genom att låta EIB (och 
Europeiska investeringsfonden (EIF) i 
förekommande fall) tillhandahålla direkta 
och indirekta kapitaltillskott samt lämna 
garantier för högkvalitativ 
värdepapperisering av lån, och andra 
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produkter som beviljas i strävan efter att 
uppnå Efsis mål.

Or. en

Motivering

Det är viktigt att Efsi även riktar sig till små och innovativa medelstora börsnoterade företag. 
Trots att EIF är det instrument som föredras är det kanske inte alltid rätt väg att gå för 
investeringar för dessa medelstora börsnoterade företag. Hör samman med 
ändringsförslagen om artiklarna 1, 5.2 e och 7.

Ändringsförslag 6

Förslag till förordning
Skäl 14

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 och hållbart mervärde för samhället 
och ekonomin. Efsi bör särskilt inrikta sig 
på projekt som främjar nya hållbara lokala 
arbetstillfällen, långsiktig hållbar tillväxt 
och konkurrenskraft, vilket bidrar till att 
uppnå EU:s klimat- och energimål. 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
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Motivering

Kommissionens nya fokus på investeringar välkomnas starkt. Vi måste emellertid se till att 
investeringarna kanaliseras till rätt typ av projekt, vilket inte bara skapar ett ekonomiskt 
mervärde utan även ett samhällsrelaterat mervärde och stöder uppnåendet av EU:s klimat-
och energimål. Det är det enda sättet att verkligen investera i framtiden, vilket skapar 
långsiktiga arbetstillfällen, kan bäras av EU:s medborgare och erbjuder en väg ut ur den 
rådande krisen.

Ändringsförslag 7

Förslag till förordning
Skäl 14a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(14a) Vid valet av projekt som kan få stöd 
från Efsi bör energieffektivitet särskilt 
uppmärksammas. Vid beslut som rör 
projekt för energiproduktion eller 
energitransport bör en bedömning göras 
av om målen när det gäller 
försörjningssäkerhet inte kan uppnås på 
ett mer hållbart och konkurrenskraftigt 
sätt genom att man i stället minskar 
efterfrågan på energi eller ökar 
energieffektiviteten. Det gör att 
energieffektivitetsprojekt kan konkurrera 
på lika villkor med projekt som syftar till 
att öka energiförsörjningen eller utveckla 
ny infrastruktur.

Or. en

Motivering

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.
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Ändringsförslag 8

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 
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.

(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 inom de 
sektorer som anges i förordningen. 
Investeringskommittén bör svara inför 
Efsis styrelse, som bör övervaka att Efsis 
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.

Or. en

Motivering

För att säkerställa en tvärvetenskaplig beslutsprocess för de projekt som ska stödjas ska alla 
experter som utses av investeringskommittén inte bara ha erfarenhet av investeringsprojekt, 
utan även kunna uppvisa kunskaper om projektfinansiering inom en eller flera av de sektorer 
som har rätt till stöd. Eftersom investeringskommittén ska besluta om vilka projekt som ska få 
stöd måste de relevanta kunskaperna om marknaden och sektorn finnas med vid 
beslutstillfället.

Ändringsförslag 9

Förslag till förordning
Skäl 18a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(18a) För att se till att Efsi uppfyller båda 
sina syften är det ytterst viktigt att ett 
belopp som motsvarar 5 000 000 000 EUR 
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från Efsi avsätts för EIB-finansiering till 
EIF, vilket ska användas specifikt till 
förmån för små och medelstora företag 
och medelstora börsnoterade företag samt 
innovativa små och medelstora företag 
och innovativa medelstora börsnoterade 
företag.

Or. en

Motivering

För att Efsi ska kunna uppfylla båda sina syften är det viktigt att klargöra att en del av 
garantin måste reserveras för åtkomst till riskfinansiering till förmån för små och medelstora 
företag och medelstora börsnoterade företag. Hör samman med ändringsförslagen om 
artiklarna 1, 5.2 e och 7.

Ändringsförslag 10

Förslag till förordning
Skäl 20

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(20) På projektnivå kan tredje parter 
tillhandahålla samfinansiering tillsammans 
med Efsi på projektbasis eller i 
investeringsplattformar för särskilda 
geografiska eller tematiska sektorer.

(20) På projektnivå kan tredje parter 
tillhandahålla samfinansiering tillsammans 
med Efsi på projektbasis eller i 
investeringsplattformar för särskilda 
geografiska eller tematiska sektorer. 
Särskild vikt ska läggas vid 
investeringsplattformar som är inriktade 
på omvandlande sektorer med högt 
ekonomiskt och samhällsrelaterat 
mervärde och investeringsplattformar som 
samlar småskaliga hållbara och 
innovativa projekt, vilka främst drivs av 
regioner, städer och små och medelstora 
företag, exempelvis 
energieffektivitetsprojekt som renovering 
av fastighetsbestånd.

Or. en

Motivering

Investeringsplattformar är utmärkta mekanismer för att kanalisera stöd för småskaliga 
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projekt, exempelvis energieffektivitetsprojekt, vilka annars kanske inte kan hitta fram till EU-
medel eller privata partner. De kan också spela en viktig roll för att samla flera liknande 
småskaliga projekt, som främst drivs av regioner, städer och små och medelstora företag i 
kluster, vilket sänker transaktionskostnaderna och ökar chansen till framgång.

Ändringsförslag 11

Förslag till förordning
Skäl 26

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(26) Vid sidan av de 
finansieringstransaktioner som kommer att 
genomföras genom Efsi bör det inrättas ett 
Europeiskt centrum för 
investeringsrådgivning. Detta centrum bör 
tillhandahålla ökat stöd till utarbetande och
förberedelse av projekt i unionen, genom 
att bygga på expertis hos kommissionen, 
EIB, nationella utvecklingsbanker och de 
europeiska struktur- och 
investeringsfondernas 
förvaltningsmyndigheter. Därigenom bör 
det inrättas en enda kontaktpunkt för frågor 
om tekniskt stöd till investeringar i 
unionen.

(26) Vid sidan av de 
finansieringstransaktioner som kommer att 
genomföras genom Efsi bör det inrättas ett 
Europeiskt centrum för 
investeringsrådgivning. Detta centrum bör 
tillhandahålla ökat stöd till utarbetande, 
förberedelse och samling av projekt i 
unionen, genom att bygga på expertis hos 
kommissionen, EIB, nationella 
utvecklingsbanker, de europeiska struktur-
och investeringsfondernas 
förvaltningsmyndigheter och bästa praxis 
från projekt som Elena (Europeiskt lokalt 
energistöd) och EEEF (Europeiska 
fonden för energieffektivitet). Därigenom 
bör det inrättas en enda kontaktpunkt för 
frågor om tekniskt stöd till investeringar i 
unionen.

Or. en

Motivering

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.
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Ändringsförslag 12

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 1291/20132, 
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 
finansiering som anslagits för dessa 
program omfördelas till Efsi.

(29) Bidraget från unionens budget till 
EU-budgetens garantifond kommer att 
successivt godkännas av 
Europaparlamentet och rådet inom ramen 
för det årliga budgetförfarandet fram till 
2020. För detta ändamål bör 
budgetmyndigheten utnyttja, när så är 
lämpligt, alla tillgängliga mekanismer för 
flexibilitet och relevanta bestämmelser 
enligt förordningen om den fleråriga 
budgetramen för 2014–2020.

__________________ __________________
2 Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) nr 1291/2013 av den 11 
december 2013 om inrättande av Horisont 
2020 – ramprogrammet för forskning och 
innovation (2014–2020) och om 
upphävande av beslut nr 1982/2006/EG 
(EUT L 347, 20.12.2013, s. 104).
3 Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) nr 1316/2013 av den 11 
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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

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.

Ändringsförslag 13

Förslag till förordning
Skäl 36

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(36) Eftersom målen med denna 
förordning, nämligen att stödja 
investeringar i unionen och sörja för ökad 
tillgång till finansiering för företag med 
upp till 3 000 anställda, inte i tillräcklig 
utsträckning kan uppnås av 
medlemsstaterna på grund av skillnaderna i 
deras finanspolitiska handlingsutrymme, 
utan, på grund av åtgärdens omfattning och 
verkningar, bättre kan uppnås på 
unionsnivå, kan unionen vidta åtgärder i 
enlighet med subsidiaritetsprincipen i 
artikel 5 i fördraget om Europeiska 
unionen. I enlighet med 
proportionalitetsprincipen i samma artikel 
går denna förordning inte utöver vad som 
är nödvändigt för att uppnå dessa mål.

(36) Eftersom målen för denna förordning 
inte i tillräcklig utsträckning kan uppnås av 
medlemsstaterna på grund av frågornas 
gränsöverskridande karaktär utan snarare, 
på grund av att unionens åtgärder kan vara 
mer effektiva, kan uppnås bättre på 
unionsnivå, kan unionen vidta åtgärder i 
enlighet med subsidiaritetsprincipen i 
artikel 5 i fördraget om Europeiska 
unionens funktionssätt. I enlighet med 
proportionalitetsprincipen i samma artikel 
går denna förordning inte utöver vad som 
är nödvändigt för att uppnå dessa mål.

Or. en
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Ändringsförslag 14

Förslag till förordning
Artikel 1 – punkt 1 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Syftet med Efsi ska vara att stödja 
investeringar i unionen och sörja för ökad 
tillgång till finansiering för företag som 
har upp till 3 000 anställda, med särskild 
inriktning på små och medelstora företag, 
genom att ge EIB kapacitet att bära risker 
(Efsi-avtalet).

Syftet med Efsi ska vara att stödja 
investeringar i unionen genom att ge EIB 
kapacitet att bära risker genom

– tillhandahållande av långsiktiga, 
produktiva och strategiska investeringar i 
unionen,

– säkerställande av ökad tillgång till 
finansiering för små och medelstora 
företag och små företag med medelstora 
börsvärden (mid-caps), särskilt innovativa 
små och medelstora företag och företag 
med medelstora börsvärden (mid-caps),

Or. en

Motivering

Syftet med Efsi bör klargöras. Det är viktigt att skilja mellan de planerade långsiktiga 
investeringar för projekt som måste uppfylla de allmänna målen i artikel 5.2 a–d men i övrigt 
inte har något tröskelvärde att ta hänsyn till och finansiellt stöd till företag (artikel 5.2 e), 
vilket kommer att kanaliseras genom EIF (se artikel 7) som till sin natur bara kan 
koncentrera sig på små och medelstora företag och små (och innovativa) företag med 
medelstort börsvärde (mid-caps). Detta är också förenligt med skäl 13.

Ändringsförslag 15

Förslag till förordning
Artikel 1 – punkt 2a (ny)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Villkoren i Efsi-avtalet ska fastställas 
av kommissionen och EIB och godkännas 
av medlagstiftaren före ikraftträdandet av 
denna förordning, för att se till att Efsi-
avtalet föreskriver ett korrekt 
genomförande av förordningen.

Or. en

Motivering

Denna förordning kan inte antas utan att parlamentet först har fått kännedom om Efsi-
avtalets innehåll. Parlamentet måste se till att Efsi-avtalet innehåller det som är nödvändigt 
för en korrekt tillämpning av denna förordning och att avtalet inte överträder 
medlagstiftarnas rättigheter.

Ändringsförslag 16

Förslag till förordning
Artikel 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 1a

Definitioner

I denna förordning gäller följande 
definitioner:

1. Små och medelstora företag: företag 
med färre än 250 anställda, i enlighet med 
definitionen i förordning (EU) nr 
651/2014.

2. Små företag med medelstort börsvärde 
(mid-caps): företag med färre än 500 
anställda.

3. Innovativa företag med medelstort 
börsvärde (mid-caps): ett företag med 
medelstort börsvärde (mid-cap) vars FoU-
och innovationskostnader, i enlighet med 
definitionen i den allmänna 
gruppundantagsförordningen, 
representerar
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a) minst 15 % av dess totala 
driftskostnader i minst ett av de tre år som 
föregår den första investeringen inom 
ramen för den statliga stödåtgärden för 
riskfinansiering, eller

b) minst 10 % per år av dess totala 
driftskostnader under de tre år som 
föregår den första investeringen inom 
ramen för den statliga stödåtgärden för 
riskfinansiering.

Or. en

Motivering

Det är viktigt att de begrepp som används i denna förordning är korrekt definierade, för att 
därmed säkerställa en riktig tolkning och tillämpning senare.

Ändringsförslag 17

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 1 – stycke 1 – led g

Kommissionens förslag Ändringsförslag

g) Krav för användningen av EU-garantin, 
inbegripet inom särskilda tidsramar och 
centrala resultatindikatorer.

g) Krav för användningen av EU-garantin, 
t.ex. överensstämmelsen med de mål och 
kriterier för stödberättigande som anges i 
artikel 5.2 och 5.2 a, såväl som särskilda 
tidsramar och centrala resultatindikatorer.

Or. en

Motivering

Det är viktigt att alla investeringar som får stöd inom ramen för Efsi uppfyller villkoren som 
anges i denna förordning. Förenlighet med målen och kriterierna för stödberättigande som 
anges i artikel 5.2 och 5.2 a bör särskilt säkerställas.

Ändringsförslag 18

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

Genom Efsi-avtalet ska det inrättas ett 
europeiskt centrum för 
investeringsrådgivning inom EIB. Detta
centrum ska ha som syfte att bygga på 
EIB:s och kommissionens befintliga 
rådgivningstjänster i syfte att 
tillhandahålla rådgivningsstöd för
identifiering, förberedelse och 
utarbetande av investeringsprojekt samt
fungera som ett gemensamt tekniskt 
rådgivningscentrum för 
projektfinansiering i unionen. Detta ska 
inbegripa stöd när det gäller användningen 
av tekniskt bistånd till projektstrukturering, 
användningen av innovativa 
finansieringsinstrument, användning av 
offentlig-privata partnerskap och, vid 
behov, rådgivning om relevanta frågor som 
rör EU-lagstiftningen.

Genom Efsi-avtalet ska det inrättas ett 
europeiskt centrum för 
investeringsrådgivning inom EIB, som ska 
ge rådgivningsstöd för investeringsprojekt i 
linje med de mål som anges i artikel 5.2 
och 5.2 a i denna förordning.

Det europeiska centrumet för 
investeringsrådgivning ska bygga på 
befintliga rådgivningstjänster inom EIB 
och kommissionen, och ska:

1. Fungera som ett tekniskt 
rådgivningscentrum och tillhandahålla 
stöd för identifiering, förberedelse och 
utarbetande av investeringsprojekt och 
tillhandahålla stöd stöd när det gäller 
användningen av tekniskt bistånd till 
projektstrukturering, användningen av 
innovativa finansieringsinstrument, 
användning av offentlig-privata 
partnerskap och, vid behov, rådgivning om 
relevanta frågor som rör EU-lagstiftningen.

2. Ge särskilt stöd till 
investeringsplattformar som inriktas på 
sektorer med högt ekonomiskt och 
samhälleligt mervärde eller som 
aggregerar mindre projekt, särskilt drivna 
av regioner, städer och små och 
medelstora företag, till kluster.

3. Skapa ett särskilt instrument för 
tekniskt bistånd för upprättandet av 
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investeringsplattformar för aggregerade 
energieffektivitetsprojekt på 
decentraliserad nivå.

4. Ge tekniskt och ekonomiskt stöd för 
användningen av Efsi till decentraliserade 
institut som genomför liknande system för 
tekniskt stöd på lokal nivå.

5. Fungera som en enda kontaktpunkt för 
projektansvariga eller omdirigera dem till 
de institut som avses i punkt 4.

6. Tillhandahålla ett strukturellt utbyte av 
information och bästa metoder mellan 
alla aktörer som är engagerade i Efsi.

Or. en

Motivering

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.

Ändringsförslag 19

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 2 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

För att uppnå detta mål ska centrumet 
utnyttja sakkunskap hos EIB, 
kommissionen, nationella 
utvecklingsbanker och de europeiska 
struktur- och investeringsfondernas 
förvaltningsmyndigheter.

För att uppnå detta mål ska centrumet 
utnyttja sakkunskap hos EIB, 
kommissionen, nationella 
utvecklingsbanker och de europeiska 
struktur- och investeringsfondernas 
förvaltningsmyndigheter och engagera 
partner i enlighet med artikel 5 i 
förordning (EU) nr 1303/2013. Centrumet 
ska särskilt bygga på goda rutiner i 
program som t.ex. Elena (Europeiskt 
lokalt energistöd) och EEEF (Europeiska 
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fonden för energieffektivitet).

Or. en

Motivering

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).

Ändringsförslag 20

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 5 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

1. I enlighet med artikel 5.

2. I enlighet med EU:s klimat- och 
energimål för 2020, 2030 och 2050, för att 
inte äventyra dessa mål eller skapa 
inlåsningseffekter i teknik, 
produktionsprocesser eller infrastrukturer 
som löper risk att överges.

3. Med ett påvisbart ekonomiskt, 
samhälleligt och hållbart mervärde 
främja innovationer, yrkesfärdigheter, 
sysselsättning och konkurrenskraft i EU.

4. Oavsett transaktionernas geografiska 
läge.
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Or. en

Motivering

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.

Ändringsförslag 21

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 5 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

Investeringskommittén ska bestå av minst 
sex oberoende experter och den 
verkställande direktören. Oberoende 
experter ska ha en hög grad av relevant 
marknadserfarenhet av projektfinansiering 
inom de investeringsprojektområden som 
förtecknas i artikel 5.2.

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

Or. en

Motivering

Investeringskommittén, som ska besluta om vilka projekt som ska stödjas enligt Efsi i enlighet 
med de mål som anges i artikel 5.2 och 5.2 a, bör bestå av ett tillräckligt antal experter. Detta 
för att säkerställa en tvärvetenskaplig beslutsprocess för stödberättigande projekt i alla de 
olika sektorer som anges i artikel 5.2 och 5.2 a. Alla utsedda experter ska ha relevant 
marknadserfarenhet och styrkta kunskaper om projektfinansiering inom en eller flera av 
dessa områden.

Ändringsförslag 22

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

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

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

Or. en

Ändringsförslag 23

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

a) utveckling av transportinfrastruktur, 
särskilt i industriområden.

Or. en

Ändringsförslag 24

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

Or. en

Motivering

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.

Ändringsförslag 25

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ab) utveckling av digital infrastruktur, 
informations- och kommunikationsteknik 
och innovation.

Or. en

Motivering

Den digitala ekonomin växer sju gånger snabbare än resten av ekonomin, och det är en av de 
mest lovande vägarna till ekonomisk återhämtning och skapande av högkvalitativa 
arbetstillfällen. Investeringar i telekom- och internetbredbandsinfrastruktur av hög kvalitet är 
avgörande. Men investeringarna måste också utökas när det gäller EU-medborgarnas 
kunskaper och kompetens på it-området, forskning och utveckling på it-området, främjande 
av kreativa företag på it-området och utvecklingen av en gynnsam miljö för utbyggnaden av 
smarta it-enheter och it-tjänster i vardagen.

Ändringsförslag 26

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

inbegripet forsknings- och 
teknikinfrastrukturer som är relevanta för
innovation.

Or. en

Motivering

Utbildning, forskning och utveckling och innovation är några av Europas viktigaste 
tillgångar, och de är drivande för vår ekonomiska konkurrenskraft och viktiga för vårt 
välbefinnande och vår hälsa. Européernas kunskaper och kreativitet är Europas främsta 
konkurrensfördel i den globala ekonomin. Investeringar i utbildning, forskning och 
innovation är avgörande förutsättningar när det gäller strategin för att ta oss ur den 
ekonomiska krisen, skapa nya högkvalitativa arbetstillfällen, utveckla nya exportmarknader 
och förbättra EU:s industriella konkurrenskraft.

Ändringsförslag 27

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Motivering

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.

Ändringsförslag 28

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

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

d) Infrastrukturprojekt på miljöområdet, 
naturresursområdet med inriktning på att 
förbättra ekosystemtjänsterna, 
stadsutveckling samt när det gäller det 
sociala området.

Or. en

Motivering

Ekosystemtjänster spelar en viktig roll i EU:s strategi för biologisk mångfald och i politiken 
för begränsning och anpassning när det gäller klimateffekterna. Rapporten om de ekonomiska 
aspekterna av ekosystem och biologisk mångfald (The Economics of Ecosystems and 
Biodiversity, TEEB), som stöds av Europeiska kommissionen, tar upp det enorma ekonomiska 
värdet av våra ekosystem och deras potential för att ta itu med många samhällsproblem. 
Därför är inriktningen på infrastruktur och investeringar som kan stärka ekosystemtjänsterna 
(t.ex. skapande av naturliga översvämningsområden eller skogsbruksexpansion) motiverad.

Ändringsförslag 29

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 2 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Motivering

Enligt det aktuella förslaget får investeringsplattformar och nationella utvecklingsbanker 
bara utnyttja EU-garantin om de stöds av EIB. För de omfattande investeringarna i större 
projekt på EU-nivå, kan förvisso EIB:s engagemang vara önskvärt. För mer aggregerade 
mindre projekt som finansieras eller förvaltas av investeringsplattformar, nationella 
utvecklingsbanker eller utvecklingsinstitut, kanske EIB:s engagemang inte alltid är 
nödvändigt om de berörda verksamheterna stöder målen enligt denna artikel och bedöms 
vara stödberättigande av investeringskommittén.

Ändringsförslag 30

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

Or. en

Motivering

Behöriga parter bör delta när nationella och regionala investeringsplattformar, som stöder 
investeringar som påverkar samhället i betydande omfattning, inrättas och insatser 
genomförs. Närmare bestämmelser om hur detta kan genomföras anges i 
förordning (EU) nr 1303/2013. En liknande strategi är önskvärd för investeringsplattformar 
som får stöd av Efsi. Ett av de bästa sätten för att öka ansvarstagandet och ge bästa möjliga 
investeringsresultat är att engagera parterna.



PA\1051424SV.doc 29/38 PE549.399v01-00

SV

Ändringsförslag 31

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

Or. en

Motivering

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.

Ändringsförslag 32

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

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

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

Or. en

Motivering

Genom att formulera tydliga kriterier för stödberättigande ges fler anvisningar om hur de 
allmänna mål som anges i artikel 5.2 ska uppnås. I punkt a hänvisas till de tematiska mål och 
den gemensamma strategiska ram som anges i förordning (EU) nr 1303/2013. Det görs för 
att ange att Efsi är unionens integrerade och samordnade strategi för en harmonisk, 
balanserad och hållbar utveckling.

Ändringsförslag 33

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Motivering

Det bör förtydligas att all form av unionsfinansiering kan användas för att samfinansiera 
verksamheter och projekt som stöds av EU-garantin, inte endast den finansiering som erbjuds 
genom de europeiska struktur- och investeringsfonderna.
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Ändringsförslag 34

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 2 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) Av EIB tillhandahållna lån, garantier, 
motgarantier, kapitalmarknadsinstrument, 
andra former av finansierings- eller 
kreditförstärkningsinstrument, 
investeringar i aktiekapital eller i kapital 
likställt med eget kapital. Dessa instrument 
ska beviljas, förvärvas eller utfärdas till 
förmån för transaktioner som genomförs i 
unionen, däribland gränsöverskridande 
transaktioner mellan en medlemsstat och 
ett tredjeland, i överensstämmelse med 
denna förordning och där EIB:s 
finansiering har beviljats i enlighet med ett 
undertecknat avtal som varken har löpt ut 
eller sagts upp.

(a) Av EIB tillhandahållna lån, garantier, 
motgarantier, kapitalmarknadsinstrument, 
andra former av finansierings- eller 
kreditförstärkningsinstrument, 
investeringar i aktiekapital eller i kapital 
likställt med eget kapital, även genom 
nationella utvecklingsbanker eller 
utvecklingsinstitutioner eller 
investeringsplattformar. Dessa instrument 
ska beviljas, förvärvas eller utfärdas till 
förmån för transaktioner som genomförs i 
unionen, däribland gränsöverskridande 
transaktioner mellan en medlemsstat och 
ett tredjeland, i överensstämmelse med 
denna förordning och där EIB:s 
finansiering har beviljats i enlighet med ett 
undertecknat avtal som varken har löpt ut 
eller sagts upp.

Or. en

Ändringsförslag 35

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 2 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) EIB-finansiering till EIF som gör det 
möjligt för EIF att tillhandahålla lån, 
garantier, motgarantier, andra former av 
kreditförstärkningsinstrument, 
kapitalmarknadsinstrument, samt 
investeringar i aktiekapital eller kapital 
likställt med eget kapital. Dessa instrument 
ska beviljas, förvärvas eller utfärdas till 
förmån för transaktioner som genomförs i 

(b) EIB-finansiering till EIF som gör det 
möjligt för EIF att tillhandahålla lån, 
garantier, motgarantier, andra former av 
kreditförstärkningsinstrument, 
kapitalmarknadsinstrument, samt 
investeringar i aktiekapital eller kapital 
likställt med eget kapital, även genom 
nationella utvecklingsbanker eller 
utvecklingsinstitutioner eller 
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unionen, i överensstämmelse med denna 
förordning och där EIF:s finansiering har 
beviljats i enlighet med ett undertecknat 
avtal som varken har löpt ut eller sagts upp.

investeringsplattformar. Dessa instrument 
ska beviljas, förvärvas eller utfärdas till 
förmån för transaktioner som genomförs i 
unionen, i överensstämmelse med denna 
förordning och där EIF:s finansiering har 
beviljats i enlighet med ett undertecknat 
avtal som varken har löpt ut eller sagts upp.

Or. en

Ändringsförslag 36

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Finansiella bidrag från medlemsstaterna 
och från nationella utvecklingsbanker 
eller utvecklingsinstitutioner, som ingår i 
den offentliga sektorn eller som agerar på 
uppdrag av staten, till de projekt, 
verksamheter eller 
investeringsplattformar som är 
berättigade till stöd enligt denna 
förordning anses som engångsåtgärder i 
enlighet med artikel 5.1 i 
förordning (EG) nr 1466/97 och i enlighet 
med artikel 3.4 i 
förordning (EG) nr 1467/97. De utgör 
finansiella bidrag för att uppnå unionens 
politiska mål och anses utgöra en särskild 
faktor i enlighet med artikel 2.3 i 
förordning (EG) nr 1467/97 så att dessa 
finansiella bidrag inte kan medföra att 
tröskelvärdet överskrids i den mening som 
avses i artikel 126.2 i EUF-fördraget.

Genom undantag från kommissionens 
riktlinjer om genomförande av artikel 5.1 
i förordning (EG) nr 1466/97 i 
COM(2015)0012 av den 13 januari 2015 
kommer medlemsstaterna att gynnas av 
en "investeringsklausul" för 
investeringar i särskilda 
investeringsplattformar som inrättas för 
investeringar i energieffektiva 



PA\1051424SV.doc 33/38 PE549.399v01-00

SV

verksamheter och projekt samt är 
stödberättigade enligt denna förordning 
om

i) avvikelsen från det medelfristiga 
budgetmålet eller den överenskomna 
anpassningsbanan mot det inte leder till 
att tröskelvärdet för underskottet på 3 % 
av BNP överskrids och en lämplig 
säkerhetsmarginal bibehålls,

ii) det medför att investeringsnivåerna 
ökas effektivt.

I detta fall kommer 
"investeringsklausulen" att tillämpas 
oavsett om BNP:s tillväxt är negativ eller 
om det finns ett minsta negativt 
produktionsgap.

Or. en

Motivering

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 products

Ändringsförslag 37

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

betalningarna från unionen inom ramen för 
garantin till EIB inte överstiga garantins 
belopp.

Or. en

Motivering

Det bör varken vara frivilligt eller flexibelt att se till att medel från Efsi avsätts och används 
för att små och medelstora företag samt medelstora börsnoterade företag ska få tillgång till 
riskfinansiering.

Ändringsförslag 38

Förslag till förordning
Artikel 8 – stycke 5a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Utan att det påverkar tillämpningen av 
stycke 5 ska målbeloppet uppnås genom 
stegvisa budgetära 
åtagandebemyndiganden till 
garantifonden med belopp som beslutas 
inom ramen för det årliga 
budgetförfarandet, med vederbörlig 
hänsyn till alla tillgängliga medel enligt 
rådets förordning (EU) nr 1311/2013 av 
den 2 december 2013 om den fleråriga 
budgetramen för 2014–2020, särskilt 
artiklarna 11, 13 och 14, liksom, vid 
behov och som en sista utväg – under fullt 
beaktande av punkterna 17 och 18 i det 
interinstitutionella avtalet av den 
2 december 2013 – att åter ta i bruk medel 
från fleråriga program under rubrik IA 
om dessa program inte har utnyttjats till 
fullo. Finansieringen av garantifonden, 
både vad gäller åtagande- och 
betalningsbemyndiganden, ska ses över 
inom ramen för halvtidsöversynen/-
revideringen av budgetramen för 2014–
2020 som ska inledas senast före 
utgången av 2016 i enlighet med artikel 2 
i rådets förordning (EU) nr 1311/2013 av 
den 2 december 2013 om den fleråriga 
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budgetramen för 2014–2020.

Or. en

Motivering

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.

Ändringsförslag 39

Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

3. Medlemsstaterna ska, tillsammans med 
parter på regional och lokal nivå i 
enlighet med artikel 5 i förordning (EU) 
nr 1303/2013, regelbundet och på ett 
strukturerat sätt utarbeta, uppdatera och 
sprida information om nuvarande och 
framtida investeringsprojekt inom sina 
territorier.

Or. en

Motivering

I förordning (EU) nr 1303/2013 har partnerskapsprincipen introducerats på ett mycket 
värdefullt, användbart och inkluderande sätt. Lokala och regionala parter som kan bidra med 
lokal och sektorsbaserad sakkunskap introduceras, något som är avgörande för framgång och 
för att allmänheten ska acceptera projekten. Dessa parter ska därför inkluderas när projekt 
som är lämpliga att stötta har identifierats, samlats ihop och presenterats.

Ändringsförslag 40

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

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

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

Or. en

Motivering

Efsi ska främja och stödja projekt som är viktiga för övergången till en hållbar union med 
minskade koldioxidutsläpp. Vid bedömning av Efsis mervärde och ändamålsenlighet, måste 
framstegen vad gäller denna övergång till en hållbar union med lägre koldioxidutsläpp 
bedömas genom mätning av hur investeringarna påverkar de parametrar som nämns i 
artikeln.

Ändringsförslag 41

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

Or. en

Motivering

För att EU ska nå sina energi- och klimatmål för 2020, 2030 och 2050 måste rätt beslut fattas 
och rätt investeringar göras i dag. Efsi är ett utmärkt instrument för att främja och stödja 
dessa typer av projekt, som är viktiga för övergången till en hållbar union med lägre 
koldioxidutsläpp. Stöd till projekt som gör att man blir beroende av tekniker, 
produktionsprocesser och infrastrukturer som inte ska finnas i en hållbar union med lägre 
koldioxidutsläpp är därför kontraproduktiva och leder till oundvikliga kostnader, misslyckade 
projekt och ekonomiska förluster för EU.

Ändringsförslag 42

Förslag till förordning
Artikel 18
Förordning (EU) nr 1291/2014
Artikel 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

[...] utgår

Or. en

Motivering

Kopplat till ändringsförslaget till artikel 8. Finansieringen av garantifonden behöver inte 
vara fastställd vid tidpunkten för antagandet av Efsi-förordningen. Den kan beslutas vid det 
årliga budgetförfarandet. 

Horisont 2020 lämnar redan betydande bidrag till investeringar inom forskning och 
utveckling, med stor hävstångseffekt. Programmet antogs efter ett långdraget juridiskt 
förfarande där man noga fastställde prioriterade områden, olika instrument samt 
slutmottagare, och uppnådde en välavvägd jämvikt mellan dessa.

Ändringsförslag 43

Förslag till förordning
Artikel 19
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Förordning (EU) nr 1316/2013
Artikel 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

[...] utgår

Or. en

Motivering

Kopplat till ändringsförslaget till artikel 8. Finansieringen av garantifonden behöver inte 
vara fastställd vid tidpunkten för antagandet av Efsi-förordningen. Den kan beslutas vid det 
årliga budgetförfarandet. 

FSE bidrar redan i stor omfattning till investeringar i energi-, telekommunikations- och 
transportinfrastrukturen, med kraftig hävstångseffekt. Den antogs efter ett långdraget 
juridiskt förfarande där man noga fastställde vilka projekt som är av gemensamt intresse och 
vilka instrument som ska användas.

Ändringsförslag 44

Förslag till förordning
Bilaga I
Förordning (EU) nr 1291/2014
Bilaga II

Kommissionens förslag Ändringsförslag

[...] utgår

Or. en

Motivering

Kopplat till ändringsförslaget till artikel 8. Finansieringen av garantifonden behöver inte 
vara fastställd vid tidpunkten för antagandet av Efsi-förordningen. Den kan beslutas vid det 
årliga budgetförfarandet. 

Horisont 2020 lämnar redan betydande bidrag till investeringar inom forskning och 
utveckling, med stor hävstångseffekt. Programmet antogs efter ett långdraget juridiskt 
förfarande där man noga fastställde prioriterade områden, olika instrument samt 
slutmottagare, och uppnådde en välavvägd jämvikt mellan dessa.


