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Forslag til beslutning Ændringsforslag 

50. bemærker, at bevidsthed om 

overlapning og konkurrence mellem EFSI 

og finansieringsinstrumenter i EU’s budget 

for Kommissionen og EUB har ført til 

vedtagelse af retningslinjer, der anbefaler 

en kombination af finansiering fra EFSI- 

og ESI-fondene; understreger, at enhver 

kombination af finansiering fra EFSI- og 

ESI-fondene på ingen måde må vise sig at 

være skadelig for niveauet og retningen for 

ESI-fondens finansiering; påpeger dog, at 

der er vedvarende forskelle på 

udvælgelseskriterier, regler, tidsrammer for 

rapportering og anvendelse af 

statsstøtteregler, hvilket hindrer 

kombineret brug; glæder sig over, at 

Kommissionen er begyndt at se nærmere 

på dette i sit forslag til revision af 

finansforordningen, og håber, at denne 

revision vil blive gennemført rettidigt med 

henblik på at forenkle kombinationen af 

finansiering og undgå konkurrence og 

overlapninger; mener, at yderligere 

bestræbelser er nødvendige, og at den 

anden og tredje søjle i investeringsplanen 

er vigtige i dette øjemed; 

50. bemærker, at bevidsthed om 

overlapning og konkurrence mellem EFSI 

og finansieringsinstrumenter i EU’s budget 

for Kommissionen og EUB har ført til 

vedtagelse af retningslinjer, der anbefaler 

en kombination af finansiering fra EFSI- 

og ESI-fondene; understreger, at enhver 

kombination af finansiering fra EFSI- og 

ESI-fondene på ingen måde må vise sig at 

være skadelig for niveauet og retningen for 

ESI-fondens finansiering; påpeger dog, at 

der er vedvarende forskelle på 

udvælgelseskriterier, regler, tidsrammer for 

rapportering og anvendelse af 

statsstøtteregler, hvilket hindrer 

kombineret brug; glæder sig over, at 

Kommissionen er begyndt at se nærmere 

på dette i sit forslag til revision af 

finansforordningen, og håber, at denne 

revision vil blive gennemført rettidigt med 

henblik på at forenkle kombinationen af 

finansiering og undgå konkurrence og 

overlapninger; mener, at yderligere 

bestræbelser er nødvendige, og at den 

anden og tredje søjle i investeringsplanen 

er vigtige i dette øjemed; er bekymret over, 

at der i Kommissionens forslag stilles krav 

om, at investeringstranchen med den 

højeste risiko skal dækkes af ESI-fondene 

og ikke EFSI, når de to instrumenter 

kombineres; mener, at dette fører til 

juridisk uklarhed omkring anvendelsen af 
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ESI-fondene og er i modstrid med det 

oprindelige formål med EFSI, som var at 

stille risikovillig kapital til rådighed for 

investeringer i EU; 

Or. en 

 

 


