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Ændringsforslag  21 

Elisabeth Schroedter, Nikos Chrysogelos 

for Verts/ALE-Gruppen 

 

Betænkning A7-0067/2012 

Danuta Maria Hübner 

Risikodelingsinstrumenter for medlemsstater, der har vanskeligheder eller har risiko for 

alvorlige vanskeligheder med deres finansielle stabilitet 

COM(2011)0655 – C7-0350/2011 – 2011/0283(COD) 

Forslag til forordning 

Betragtning 16 a (ny) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 (16a) De valgte operationer, som er 

berettigede i henhold til et 

risikodelingsinstrument, bør enten være 

projekter, som Kommissionen allerede har 

truffet afgørelse om i henhold til artikel 

41 i forordning (EF) nr. 1083/2006, eller 

andre projekter, som medfinansieres af 

EFRU eller Samhørighedsfonden, og som 

er omfattet af et eller flere af deres 

operationelle programmer, i de tilfælde 

hvor disse projekter mangler finansiering 

i forbindelse med de investeringsudgifter, 

som skal dækkes af private investorer. 

Endvidere kan de udvalgte operationer 

også være operationer, som bidrager til 

målene for den anmodende medlemsstats 

nationale strategiske referencerammer og 

for Fællesskabets strategiske 

retningslinjer for samhørighed, og som i 

kraft af deres karakter kan være med til at 

fremme vækst og styrke den økonomiske 

genopretning, afhængigt af om der er 

midler til rådighed i henhold til 

risikodelingsinstrumentet. Endelig kan 

risikodelingsinstrumentet også bruges til 

at finansiere operationer, der følger af en 

omprogrammering af hele eller dele af de 

operationelle programmer, som 

medfinansieres af Den Europæiske Fond 

for Regionaludvikling eller 

Samhørighedsfonden under hensyntagen 
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til de investeringsmuligheder, der er 

fastlagt i forordning (EF) nr. 397/2009 

om ændring af forordning (EF) 

nr. 1080/2006 om Den Europæiske Fond 

for Regionaludvikling for så vidt angår 

støtteberettigede investeringer i 

energieffektivitet og vedvarende energi i 

boliger, samt i overensstemmelse med 

forordning (EU) nr. 437/2010 om 

ændring af forordning (EF) 

nr. 1080/2006 om Den Europæiske Fond 

for Regionaludvikling, for så vidt angår 

støtteberettigelse for boligtiltag for 

marginaliserede befolkningsgrupper. 

Or. en 
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12.4.2012 A7-0067/22 

Ændringsforslag  22 

Elisabeth Schroedter, Nikos Chrysogelos 

for Verts/ALE-Gruppen 

 

Betænkning A7-0067/2012 

Danuta Maria Hübner 

Risikodelingsinstrumenter for medlemsstater, der har vanskeligheder eller har risiko for 

alvorlige vanskeligheder med deres finansielle stabilitet 

COM(2011)0655 – C7-0350/2011 – 2011/0283(COD) 

Forslag til forordning 

Betragtning 16 b (ny) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 (16b) Kommissionen bør kontrollere, at de 

af den anmodende medlemsstat fremlagte 

oplysninger er korrekte, og at 

medlemsstatens anmodning er berettiget, 

og bør være bemyndiget til inden fire 

måneder efter medlemsstatens anmodning 

at træffe en afgørelse i form af en 

gennemførelsesretsakt, om vilkår og 

betingelser for den anmodende 

medlemsstats deltagelse i 

risikodelingsinstrumentet. Det bør 

imidlertid sikres, at kun projekter med 

påviselig gavnlig effekt for lokale 

økonomier og arbejdsmarkeder, og 

hvorom der er truffet en positiv 

finansieringsbeslutning af – alt efter 

omstændighederne – EIB eller nationale 

eller internationale offentlige organer 

eller privatretlige organer med offentlige 

tjenesteydelsesopgaver, accepteres som 

værende berettiget til støtte fra et etableret 

risikodelingsinstrument. Af hensyn til 

gennemsigtighed og retssikkerhed bør 

Kommissionens afgørelse offentliggøres i 

Den Europæiske Unions Tidende. 

Or. en 
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12.4.2012 A7-0067/23 

Ændringsforslag  23 

Elisabeth Schroedter, Nikos Chrysogelos 

for Verts/ALE-Gruppen 

 

Betænkning A7-0067/2012 

Danuta Maria Hübner 

Risikodelingsinstrumenter for medlemsstater, der har vanskeligheder eller har risiko for 

alvorlige vanskeligheder med deres finansielle stabilitet 

COM(2011)0655 – C7-0350/2011 – 2011/0283(COD) 

Forslag til forordning 

Betragtning 16 c (ny) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 (16c) I overensstemmelse med forordning 

(EF) nr. 397/2009 om ændring af 

forordning (EF) nr. 1080/2006 om Den 

Europæiske Fond for Regionaludvikling 

for så vidt angår støtteberettigede 

investeringer i energieffektivitet og 

vedvarende energi i boliger, med 

forordning (EU) nr. 437/2010 om 

ændring af forordning (EF) 

nr. 1080/2006 om Den Europæiske Fond 

for Regionaludvikling for så vidt angår 

støtteberettigelse for boligtiltag for 

marginaliserede befolkningsgrupper, og i 

overensstemmelse med punkt 1.1.3. i 

Rådets beslutning 2006/702/EF om 

Fællesskabets strategiske retningslinjer 

for samhørighed bør projekter, der består 

i boligtiltag til gavn for marginaliserede 

befolkningsgrupper, projekter til fremme 

af energieffektivitet, eksempelvis i 

bygninger, udbredelse af 

udviklingsmodeller for lav energiintensitet 

samt udvikling, fremstilling, distribuering 

og anvendelse af vedvarende 

energiteknologier, som kan give de 

pågældende medlemsstater et forspring og 

dermed styrke deres konkurrencemæssige 

position, samtidig med at de bidrager til 

opnåelsen af Europa 2020-strategien for 

intelligent, bæredygtig og inklusiv vækst, 
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gives præferenceadgang til finansiering 

gennem risikodelingsinstrumenter; 

Or. en 
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12.4.2012 A7-0067/24 

Ændringsforslag  24 

Elisabeth Schroedter, Nikos Chrysogelos 

for Verts/ALE-Gruppen 

 

Betænkning A7-0067/2012 

Danuta Maria Hübner 

Risikodelingsinstrumenter for medlemsstater, der har vanskeligheder eller har risiko for 

alvorlige vanskeligheder med deres finansielle stabilitet 

COM(2011)0655 – C7-0350/2011 – 2011/0283(COD) 

Forslag til forordning 

Artikel 1 – nr. 2 

Forordning (EF) nr. 1083/2006 

Artikel 36 – stk. 2a 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

2) I artikel 36 indsættes følgende som stk. 

2a: 

udgår 

"2a. Medlemsstater, der opfylder en af 

betingelserne i artikel 77, stk. 2, kan med 

en del af de finansielle tildelinger 

omhandlet i artikel 19 eller 20 bidrage til 

et risikodelingsinstrument, som oprettes af 

Kommissionen efter aftale med Den 

Europæiske Investeringsbank eller efter 

aftale med nationale eller internationale 

offentligretlige organer eller privatretlige 

organer med offentlige 

tjenesteydelsesopgaver, som stiller 

tilstrækkelige garantier, jf. artikel 54, stk. 

2, litra c), i forordning (EF, Euratom) nr. 

1605/2002, på samme vilkår og 

betingelser som dem, der gælder for og 

anvendes af EIB, til dækning af 

tilvejebringelse af og kapitalallokering til 

garantier og lån samt andre finansielle 

faciliteter, der ydes via 

risikodelingsinstrumentet. 

 

Sådanne risikodelingsinstrumenter 

anvendes udelukkende til lån og garantier 

samt andre finansielle faciliteter med 

henblik på finansielle operationer, der 

medfinansieres af EFRU eller 

 



 

AM\898977DA.doc  PE486.743v01-00 

DA Forenet i mangfoldighed DA 

Samhørighedsfonden, vedrørende 

udgifter, der ikke er omfattet af artikel 56. 

Risikodelingsinstrumentet gennemføres af 

Kommissionen som led i indirekte central 

forvaltning i overensstemmelse med 

artikel 54, stk. 2, i forordning (EF, 

Euratom) 1605/2002.  

 

Betalinger til risikodelingsinstrumentet 

sker i rater i overensstemmelse med den 

planlagte anvendelse af 

risikodelingsinstrumentet til långivning 

og garantistillelse, som finansierer 

særlige operationer. 

 

Den pågældende medlemsstat indgiver en 

anmodning til Kommissionen, som 

vedtager en afgørelse i form af en 

gennemførelsesretsakt, der beskriver det 

system, der er oprettet for at garantere, at 

det disponible beløb udelukkende 

anvendes til den medlemsstat, der har 

tilvejebragt det inden for sin 

samhørighedspolitiske finansielle 

tildeling, jf. artikel 18, stk. 2, samt de 

vilkår og betingelser, der gælder for et 

sådant risikodelingsinstrument. Disse 

vilkår og betingelser skal som et minimum 

omfatte følgende: 

 

a) sporbarhed og regnskabsførelse, 

oplysninger om anvendelsen af midlerne 

samt overvågnings- og kontrolsystemer og 

 

b) strukturen af gebyrer og andre 

administrations- og 

forvaltningsomkostninger. 

 

Loftet for de finansielle tildelinger til 

risikodelingsinstrumentet må ikke 

overskrides, og tildelingerne må ikke 

medføre eventualforpligtelser for EU-

budgettet eller den pågældende 

medlemsstat. 

 

Eventuelle beløb, der resterer efter 

fuldførelsen af en operation, der er 

omfattet af risikodelingsinstrumentet, kan 

efter anmodning fra den pågældende 

medlemsstat genanvendes inden for 
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risikodelingsinstrumentet, såfremt 

medlemsstaten fortsat opfylder en af 

betingelserne i artikel 77, stk. 2. Hvis 

medlemsstaten ikke længere opfylder 

betingelserne, betragtes det resterende 

beløb som formålsbestemte indtægter som 

omhandlet i artikel 18 i 

finansforordningen. Efter anmodning fra 

den pågældende medlemsstat føjes 

supplerende forpligtelsesbevillinger, som 

disse formålsbestemte indtægter medfører, 

til den pågældende medlemsstats 

samhørighedspolitiske finansielle tildeling 

det følgende år." 

Or. en 
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12.4.2012 A7-0067/25 

Ændringsforslag  25 

Elisabeth Schroedter, Nikos Chrysogelos 

for Verts/ALE-Gruppen 

 

Betænkning A7-0067/2012 

Danuta Maria Hübner 

Risikodelingsinstrumenter for medlemsstater, der har vanskeligheder eller har risiko for 

alvorlige vanskeligheder med deres finansielle stabilitet 

COM(2011)0655 – C7-0350/2011 – 2011/0283(COD) 

Forslag til forordning 

Artikel 1 – nr. 2 a (nyt) 

Forordning (EF) nr. 1083/2006 

Artikel 36 a (ny) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 2a) Følgende artikel indsættes: 

 "Artikel 36a 

 Risikodelingsinstrument 

 1. Ved anvendelse af denne artikel forstås 

ved "risikodelingsinstrument" et 

finansielt instrument, som sikrer 

fuldstændig eller delvis dækning af en 

bestemt risiko, eventuelt mod en aftalt 

godtgørelse. 

 2. Medlemsstater, der opfylder en af 

betingelserne i artikel 77, stk. 2, litra a), 

b) og c), kan med en del af de samlede 

finansielle tildelinger i overensstemmelse 

med artikel 19 og 20 bidrage til et 

risikodelingsinstrument, som oprettes ved 

hjælp af en samarbejdsaftale, der indgås 

af Kommissionen med enten EIB eller 

nationale eller internationale 

offentligretlige organer eller privatretlige 

organer med offentlige 

tjenesteydelsesopgaver, som stiller 

tilstrækkelige garantier, jf. artikel 54, stk. 

2, litra c), i forordning (EF, Euratom) nr. 

1605/2002, på samme vilkår og 

betingelser som dem, der gælder for og 

anvendes af EIB ("det kontraherende 
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eksekutivorgan"), til dækning af 

tilvejebringelse af og kapitalallokering til 

garantier og lån samt andre finansielle 

faciliteter, der ydes via 

risikodelingsinstrumentet. 

 3. Den i stk. 2 nævnte samarbejdsaftale 

skal navnlig indeholde bestemmelser om: 

den samlede størrelse af Unionens bidrag 

og en tidsplan for, hvordan dette stilles til 

rådighed, forvaltningskontoens 

betingelser, som fastsættes af det 

kontraherende eksekutivorgan, 

støtteberettigelseskriterierne for 

anvendelse af Unionens bidrag, detaljerne 

for den specifikke risikodeling (herunder 

gearingsgraden), der skal dækkes, og de 

garantier, der skal stilles af det 

kontraherende eksekutivorgan, 

prisfastsættelsen for 

risikodelingsinstrumentet, baseret på 

risikomargenen og dækningen af samtlige 

administrative omkostninger forbundet 

med risikodelingsinstrumentet, 

ansøgnings- og godkendelsesproceduren 

for de projektforslag, som er omfattet af 

instrumentet samt perioden, hvor 

risikodelingsinstrumentet er til rådighed 

og rapporteringskravene. 

 Den specifikke risikodeling (herunder 

gearingsgraden), som det kontraherende 

eksekutivorgan påtager sig i henhold til 

samarbejdsaftalen, skal gennemsnitligt 

sigte mod at være mindst 1,5 gange så stor 

som Unionens bidrag til 

risikodelingsinstrumentet. 

 Betalinger til risikodelingsinstrumentet 

sker i rater i overensstemmelse med den 

planlagte anvendelse af 

risikodelingsinstrumentet til långivning 

og garantistillelse, som finansierer 

særlige operationer. 

 4. Uanset artikel 54, stk. 5, anvendes 

risikodelingsinstrumentet ligeledes til at 

finansiere operationer, der 

medfinansieres af EFRU eller 

Samhørighedsfonden, for så vidt angår 
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investeringsomkostninger, som ikke kan 

finansieres som støtteberettigede udgifter i 

henhold til artikel 55 eller i henhold til 

Unionens regler om statsstøtte. 

 Det kan ligeledes anvendes til at 

finansiere operationer, som bidrager til at 

nå målene for den anmodende 

medlemsstats nationale strategiske 

referencerammer og Fællesskabets 

strategiske retningslinjer for samhørighed 

i henhold til Rådets beslutning 

2006/702/EF*, og som skaber størst 

merværdi til Unionens strategi for 

intelligent, bæredygtig og inklusiv vækst. 

 Det kan også bruges til at finansiere 

operationer, der følger af en 

omprogrammering af hele operationelle 

programmer eller dele af operationelle 

programmer, som medfinansieres af Den 

Europæiske Fond for Regionaludvikling 

eller Samhørighedsfonden under 

hensyntagen til de 

investeringsmuligheder, der er fastlagt i 

forordning (EF) nr. 397/2009 om 

ændring af forordning (EF) 

nr. 1080/2006 om Den Europæiske Fond 

for Regionaludvikling for så vidt angår 

støtteberettigede investeringer i 

energieffektivitet og vedvarende energi i 

boliger samt under hensyntagen til 

investeringsmulighederne i 

overensstemmelse med forordning (EU) 

nr. 437/2010 om ændring af forordning 

(EF) nr. 1080/2006 om Den Europæiske 

Fond for Regionaludvikling, for så vidt 

angår støtteberettigelse for boligtiltag for 

marginaliserede befolkningsgrupper. 

 5. Risikodelingsinstrumentet gennemføres 

af Kommissionen som led i indirekte 

central forvaltning i overensstemmelse 

med artikel 54 og 56, i forordning (EF, 

Euratom) 1605/2002. 

 6. En medlemsstat, som ønsker at udnytte 

fordelene ved et risikodelingsinstrument, 

indgiver en skriftlig anmodning til 

Kommissionen senest den 31. august 
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2013. I sin anmodning angiver 

medlemsstaten alle de oplysninger, der er 

nødvendige for: 

 a) at den opfylder en af de betingelser, 

som er omtalt under litra a), b) og c) i 

artikel 77, stk. 2, ved henvisning til en 

afgørelse fra Rådet eller til andre 

retsakter, som beviser, at medlemsstaten 

er støtteberettiget 

 b) at opstille listen over de programmer 

(herunder forslag til projekter og 

relaterede finansieringsbehov), som 

medfinansieres af enten EFRU eller 

Samhørighedsfonden, og den andel af 

bevillingerne for 2012 og 2013 til sådanne 

programmer, som ønskes omfordelt til 

risikodelingsinstrumentet 

 c) at opstille listen over foreslåede 

projekter, jf. stk. 4, og den andel af 

bevillingerne for 2012 og 2013, som 

ønskes omfordelt til 

risikodelingsinstrumentet 

 d) at fastslå det beløb, medlemsstaten har 

eksklusiv råderet over inden for dens 

finansielle bevilling under 

samhørighedspolitikken, jf. artikel 18, 

stk. 2, og en angivelse af det beløb, som 

kan øremærkes til 

risikodelingsinstrumentets mål 

udelukkende fra de EU- 

budgetforpligtelser, som endnu ikke er 

gennemført i 2012 og 2013, jf. artikel 75, 

stk. 1 

 e) at fremlægge de oplysninger der er 

påkrævet, jf. artikel 40, for så vidt angår 

alle operationer, der ikke har været 

genstand for en beslutning af 

Kommissionen, jf. artikel 41 

 f) at påvise, at anmodningen er udarbejdet 

i samarbejde med de partnere, der er 

omhandlet i artikel 11, for så vidt angår 

anmodninger eller dele heraf vedrørende 

operationer, der ikke hører ind under 

nogen eksisterende programmer, der 

medfinansieres af Den Europæiske Fond 
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for Regionaludvikling eller 

Samhørighedsfonden. 

 
7. Efter at have kontrolleret, at 

medlemsstatens anmodning er korrekt og 

berettiget, vedtager Kommissionen inden 

for fire måneder efter medlemsstatens 

anmodning en afgørelse i form af en 

gennemførelsesretsakt, der specificerer 

det system, der er oprettet for at garantere, 

at det disponible beløb udelukkende 

anvendes til fordel for den medlemsstat, 

der har tilvejebragt det inden for sin 

samhørighedspolitiske finansielle 

tildeling, jf. artikel 18, stk. 2, og som 

fastsætter de vilkår og betingelser, der 

gælder for den anmodende medlemsstats 

deltagelse i risikodelingsinstrumentet. 

Vilkårene og betingelserne omfatter 

navnlig følgende: 

 
a) sporbarhed, demokratisk kontrol og 

regnskabsførelse, oplysninger om 

anvendelsen af midlerne, 

betalingsbetingelser samt overvågnings- 

og kontrolsystemer 

 
b) strukturen af gebyrer og andre 

administrations- og 

forvaltningsomkostninger 

 
c) en vejledende liste over 

finansieringsberettigede projekter samt 

 
d) maksimumbeløbet for Unionens bidrag, 

som kan bevilges til 

risikodelingsinstrumentet fra 

medlemsstatens disponible bevillinger, 

samt raterne til den praktiske 

gennemførelse. 

 
Kommissionens beslutning offentliggøres 

i Den Europæiske Unions Tidende. 

 
Når Kommissionen træffer afgørelse om 

medlemsstatens anmodning, sikrer den, at 

kun projekter med en påviselig gavnlig 

effekt for lokale økonomier og 

arbejdsmarkeder, og om hvilke der er 

truffet en positiv finansieringsbeslutning 

af enten EIB, et nationalt eller 
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internationalt offentligt organ eller af et 

privatretligt organ, der udfører offentlige 

tjenesteydelsesopgaver, accepteres som 

berettiget til finansiering fra et etableret 

risikodelingsinstrument. 

 
8. Forud for den i stk. 7 omtalte afgørelse 

fra Kommissionen revideres de 

operationelle programmer under EFRU 

og Samhørighedsfonden i 

overensstemmelse med artikel 33, stk. 2. 

 
9. Loftet for de finansielle tildelinger til 

risikodelingsinstrumentet må ikke 

overskrides og må ikke overstige 10 % af 

den vejledende samlede bevilling fra 

EFRU og Samhørighedsfonden til den 

anmodende medlemsstat for perioden 

2007-2013, som er godkendt i henhold til 

artikel 28, stk. 3, litra b). Ud over 

Unionens samlede bidrag til 

risikodelingsinstrumentet, som er 

godkendt ved den i stk. 7 i denne artikel 

omhandlede afgørelse, må Unionens 

deltagelse i risikodelingsinstrumentet ikke 

medføre nogen yderligere 

eventualforpligtelser for hverken 

Unionens almindelige budget eller for den 

pågældende medlemsstat. 

 
10. Eventuelle tilbageførsler eller beløb, 

der resterer efter fuldførelsen af en 

operation, der er dækket af 

risikodelingsinstrumentet, kan efter 

anmodning fra den pågældende 

medlemsstat genanvendes inden for 

risikodelingsinstrumentet, forudsat 

medlemsstaten fortsat opfylder en af 

betingelserne i artikel 77, stk. 2, litra a), 

b) eller c). Hvis medlemsstaten ikke 

længere opfylder nogen af betingelserne, 

betragtes eventuelle tilbageførsler eller 

resterende beløb som formålsbestemte 

indtægter som omhandlet i artikel 18 i 

forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002. 

Efter anmodning fra den pågældende 

medlemsstat føjes supplerende 

forpligtelsesbevillinger, som disse 

formålsbestemte indtægter medfører, til 

den pågældende medlemsstats 



 

AM\898977DA.doc  PE486.743v01-00 

DA Forenet i mangfoldighed DA 

samhørighedspolitiske finansielle tildeling 

det følgende år." 

Or. en 

 

 


