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ÆNDRINGSFORSLAG

Budgetudvalget opfordrer Udenrigsudvalget og Udviklingsudvalget, som er korresponderende 
udvalg, til at tage hensyn til følgende ændringsforslag:

Ændringsforslag 1

Forslag til forordning
Betragtning 13 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(13a) Modparter bør have adgang til 
garantien, forudsat at de tilpasser deres 
interne politikker med henblik på at 
afspejle den nyligt vedtagne retlige ramme 
for at bekæmpe skatteundgåelse ud over 
at bekæmpe skatteunddragelse som 
beskrevet i Kommissionens meddelelse af 
21. marts 2018 om nye krav imod 
skatteundgåelse i EU-lovgivningen, bl.a. 
med henblik på finansierings- og 
investeringstransaktioner (C(2018)1756).

Ændringsforslag 2

Forslag til forordning
Betragtning 28

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(28) Forordningen bør bidrage til at 
integrere klimaindsatsen i Unionens 
politikker og til opfyldelsen af det 
overordnede mål om, at 25 % af Unionens 
budgetudgifter understøtter klimamålene, 
idet den derved afspejler vigtigheden af at 
tackle klimaændringer i overensstemmelse 
med Unionens forpligtelser til at 
gennemføre Parisaftalen og FN's mål for 
bæredygtig udvikling. Foranstaltninger i 
henhold til denne forordning forventes at 
bidrage til målet om, at 25 % af dens 
finansieringsramme anvendes til at opfylde 
klimamål. Der vil blive fastlagt relevante 
foranstaltninger i løbet af forordningens 
gennemførelse, og det samlede bidrag fra 

(28) Forordningen bør bidrage til at 
integrere klimaindsatsen i Unionens 
politikker og til opfyldelsen af det 
overordnede mål om, at mindst 25 % af 
Unionens budgetudgifter understøtter 
klimamålene i perioden 2021-2027 og 
30 % så hurtigt som muligt og senest i 
2027, idet den derved afspejler vigtigheden 
af at tackle klimaændringer i 
overensstemmelse med Unionens 
forpligtelser til at gennemføre Parisaftalen 
og FN's mål for bæredygtig udvikling. 
Foranstaltninger i henhold til denne 
forordning forventes at bidrage til målet 
om, at 35 % af dens finansieringsramme 
anvendes til at opfylde klimamål. Der vil 
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forordningen bør indgå i relevante 
evalueringer og revisioner.

blive fastlagt relevante foranstaltninger i 
løbet af forordningens gennemførelse, og 
det samlede bidrag fra forordningen bør 
indgå i relevante evalueringer og 
revisioner.

Begrundelse

Tilpasning af ordvalget til interimsbetænkning om den flerårige finansielle ramme/egne 
indtægter.

Ændringsforslag 3

Forslag til forordning
Betragtning 35 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(35a) En EU-garanti for statslige 
investeringstransaktioner i den offentlige 
sektor udgør en del af EFSD+. Denne 
EU-garanti bør ikke udvides til at omfatte 
statslige investeringstransaktioner, der 
involverer videreudlån til den private 
sektor eller udlån til eller til fordel for 
offentlige myndigheder, der kan få 
adgang til offentlig finansiering uden 
statslige garantier. For at støtte EIB's 
kapacitetsplanlægning skal EIB tildeles et 
garanteret minimumsvolumen af disse 
statslige investeringstransaktioner.

Ændringsforslag 4

Forslag til forordning
Betragtning 36

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(36) Der bør oprettes en garanti for 
foranstaltninger udadtil på grundlag af den 
eksisterende EFSD-garanti og 
Garantifonden for aktioner i forhold til 
tredjelande. Garantien for foranstaltninger 
udadtil bør støtte foranstaltninger under 
EFSD+, som er omfattet af 

(36) Der bør oprettes en garanti for 
foranstaltninger udadtil på grundlag af den 
eksisterende EFSD-garanti, det reviderede 
eksterne lånemandat og Garantifonden for 
aktioner i forhold til tredjelande. Garantien 
for foranstaltninger udadtil bør støtte 
foranstaltninger under EFSD+, som er 
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budgetgarantier, makrofinansiel bistand og 
lån til tredjelande på grundlag af Rådets 
afgørelse 77/270/Euratom71. Disse 
foranstaltninger bør støttes af bevillinger i 
henhold til denne forordning samt 
bevillinger i henhold til forordning (EU) 
nr. .../... (IPA III) og forordning (EU) nr. 
.../... (EINS), som også bør omfatte 
hensættelse af midler og forpligtelser som 
følge af henholdsvis makrofinansiel 
bistand i form af lån og lån til tredjelande, 
som omhandlet i EINS-forordningens 
artikel 10, stk. 2. Ved finansiering af 
foranstaltninger under EFSD+ bør der 
gives prioritet til dem, som har en stor 
indvirkning på jobskabelse, og hvis cost-
benefit-forhold styrker investeringens 
bæredygtighed. De foranstaltninger, der 
understøttes af garantien for 
foranstaltninger udadtil, bør ledsages af en 
grundig forudgående vurdering af 
miljømæssige, økonomiske og sociale 
aspekter og være i overensstemmelse med 
kravene om bedre regulering. Garantien for 
foranstaltninger udadtil bør ikke anvendes 
til at yde væsentlige offentlige tjenester, 
som fortsat er statens ansvar.

omfattet af budgetgarantier, makrofinansiel 
bistand og lån til tredjelande på grundlag af 
Rådets afgørelse 77/270/Euratom71. Disse 
foranstaltninger bør støttes af bevillinger i 
henhold til denne forordning samt 
bevillinger i henhold til forordning (EU) 
nr. .../... (IPA III) og forordning (EU) nr. 
.../... (EINS), som også bør omfatte 
hensættelse af midler og forpligtelser som 
følge af henholdsvis makrofinansiel 
bistand i form af lån og lån til tredjelande, 
som omhandlet i EINS-forordningens 
artikel 10, stk. 2. Ved finansiering af 
foranstaltninger under EFSD+ bør der 
gives prioritet til dem, som har en stor 
indvirkning på jobskabelse, og hvis cost-
benefit-forhold styrker investeringens 
bæredygtighed. De foranstaltninger, der 
understøttes af garantien for 
foranstaltninger udadtil, bør ledsages af en 
grundig forudgående vurdering af 
miljømæssige, økonomiske og sociale 
aspekter og være i overensstemmelse med 
kravene om bedre regulering. Garantien for 
foranstaltninger udadtil bør ikke anvendes 
til at yde væsentlige offentlige tjenester, 
som fortsat er statens ansvar.

__________________ __________________

71Rådets afgørelse 77/270/Euratom af 29. 
marts 1977 om bemyndigelse for 
Kommissionen til at optage Euratom-lån 
med henblik på et bidrag til finansieringen 
af atomkraftværker (EFT L 88 af 6.4.1977, 
s. 9).

71 Rådets afgørelse 77/270/Euratom af 29. 
marts 1977 om bemyndigelse for 
Kommissionen til at optage Euratom-lån 
med henblik på et bidrag til finansieringen 
af atomkraftværker (EFT L 88 af 6.4.1977, 
s. 9).

Ændringsforslag 5

Forslag til forordning
Betragtning 44 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(44a) Med henblik på at bidrage til den 
internationale bekæmpelse af skattesvig, 
skatteunddragelse, svig, korruption og 
hvidvaskning af penge bør al finansiering 
gennem denne forordning ske på en 
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fuldstændig gennemsigtig måde. 
Endvidere bør de støtteberettigede 
modparter hverken støtte aktiviteter, der 
gennemføres til ulovlige formål, eller 
deltage i nogen finansierings- eller 
investeringstransaktioner, der foregår via 
et selskab beliggende i en 
ikkesamarbejdsvillig jurisdiktion eller i et 
skattely. Modparter skal også afholde sig 
fra at gøre brug af skatteundgåelse eller 
aggressive skatteplanlægningsordninger.

Ændringsforslag 6

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 8 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(8a) "additionalitet": det princip, der
sikrer, at støtte via garantien for 
foranstaltninger udadtil bidrager til 
bæredygtig udvikling ved hjælp af 
foranstaltninger, der ikke kunne have 
været gennemført uden garantien, eller 
hvorved der opnås positive resultater, der 
går ud over, hvad der ville have kunnet 
opnås uden støtte. Ved additionalitet 
forstås også, at der mobiliseres 
finansiering fra den private sektor, at 
markedssvigt eller suboptimale 
investeringsforhold afhjælpes, og at en 
investerings kvalitet, bæredygtighed, 
effekt eller omfang forbedres eller øges. 
Princippet sikrer desuden, at investerings-
og finansieringstransaktioner, der er 
omfattet af garantien for foranstaltninger 
udadtil, ikke erstatter støtte fra en 
medlemsstat, privat finansiering eller 
andre finansielle tiltag fra Unionens eller 
international side og ikke fortrænger 
andre offentlige eller private 
investeringer. Projekter, der støttes af 
garantien for foranstaltninger udadtil, 
har typisk en højere risikoprofil end den 
portefølje af investeringer, der støttes af 
de støtteberettigede modparter inden for 
rammerne af deres normale 
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investeringspolitikker uden garantien for 
foranstaltninger udadtil.

Ændringsforslag 7

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Det generelle mål med denne 
forordning er at fastholde og fremme 
Unionens værdier og interesser på 
verdensplan med henblik på at forfølge 
målene og principperne i Unionens 
optræden udadtil, jf. i artikel 3, stk. 5, og 
artikel 8 og 21 i traktaten om den 
Europæiske Union.

1. Det generelle mål med denne 
forordning er at fastholde og fremme 
Unionens værdier, principper og interesser 
på verdensplan med henblik på at forfølge 
målene og principperne i Unionens 
optræden udadtil, jf. artikel 3, stk. 5, og 
artikel 8 og 21 i traktaten om den 
Europæiske Union samt artikel 208 og 11 i 
TEUF.

Ændringsforslag 8

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Finansieringsrammen til 
gennemførelsen af denne forordning i 
perioden 2021–2027 er 89 200 mio. EUR i 
løbende priser.

1. Finansieringsrammen til 
gennemførelsen af denne forordning i 
perioden 2021-2027 er på 
82 451 000 000 EUR i 2018-priser 
(93 154 000 000 EUR i løbende priser).

Begrundelse

Med henblik på at styrke bevillingerne til Naboskab Syd og Afrika syd for Sahara med 
yderligere 3,5 mia. EUR i overensstemmelse med interimbetænkningen om den flerårige 
finansielle ramme/egne indtægter.

Ændringsforslag 9

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 2 – litra a – indledning
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) 68 000 mio. EUR til geografiske 
programmer:

a) 63 687 mio. EUR i 2018-priser 
(71 954 mio. EUR i løbende priser) til 
geografiske programmer:

Ændringsforslag 10

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 2 – litra a – led 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

– Naboskab mindst 22 000 mio. EUR – Naboskab mindst 20 572 mio. EUR 
i 2018-priser (23 243 mio. EUR i løbende 
priser)

Ændringsforslag 11

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

– Afrika syd for Sahara mindst 
32 000 mio. EUR

– Afrika syd for Sahara mindst 
30 723 mio. EUR i 2018-priser 
(34 712 mio. EUR i løbende priser)

Ændringsforslag 12

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 2 – litra a – led 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

– Asien og Stillehavet 10 000 mio. 
EUR

– Asien og Stillehavet 8 851 mio. 
EUR i 2018-priser (10 000 mio. EUR i 
løbende priser)

Ændringsforslag 13

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 2 – litra a – led 4
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

– Nord-, Syd- og Mellemamerika og 
Vestindien 4 000 mio. EUR

– Nord-, Syd- og Mellemamerika og 
Vestindien 3 540 mio. EUR i 2018-priser 
(4 000 mio. EUR i løbende priser)

Ændringsforslag 14

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) 7 000 mio. EUR til tematiske 
programmer:

b) 6 196 mio. EUR i 2018-priser 
(7 000 mio. EUR i løbende priser) til 
tematiske programmer:

Ændringsforslag 15

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 2 – litra b – led 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

– Menneskerettigheder og demokrati 
1 500 mio. EUR

– Menneskerettigheder og demokrati 
1 328 mio. EUR i 2018-priser (1 500 mio. 
EUR i løbende priser)

Ændringsforslag 16

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

– Civilsamfundsorganisationer 1 500 
mio. EUR

– Civilsamfundsorganisationer 
1 328 mio. EUR i 2018-priser (1 500 mio. 
EUR i løbende priser)

Ændringsforslag 17

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 2 – litra b – led 3
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

– Stabilitet og fred 1 000 mio. EUR – Stabilitet og fred 886 mio. EUR i 
2018-priser (1 000 mio. EUR i løbende 
priser)

Ændringsforslag 18

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 2 – litra b – led 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

– Globale udfordringer 3 000 mio. 
EUR

– Globale udfordringer 2 656 mio. 
EUR i 2018-priser (3 000 mio. EUR i 
løbende priser)

Ændringsforslag 19

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ba) Ligestilling mellem kønnene og 
styrkelse af kvinders stilling1 062 mio. 
EUR i 2018-priser (1 200 mio. EUR i 
løbende priser)

Ændringsforslag 20

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) 4 000 mio. EUR til foranstaltninger 
vedrørende hurtig reaktion.

c) 3 540 mio. EUR i 2018-priser 
(4 000 mio. EUR i løbende priser) til 
foranstaltninger vedrørende hurtig 
reaktion.
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Ændringsforslag 21

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Stødpuden for nye udfordringer og 
prioriteter på 10 200 mio. EUR skal øge de 
beløb, der er omhandlet i stk. 2, i henhold 
til artikel 15.

3. Stødpuden for nye udfordringer og 
prioriteter på 7 966 mio. EUR i 2018-
priser (9 000 mio. EUR i løbende priser) 
skal øge de beløb, der er omhandlet i stk. 2, 
i henhold til artikel 15.

Ændringsforslag 22

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 4 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4a. De årlige bevillinger godkendes af 
Europa-Parlamentet og Rådet inden for 
rammerne af den flerårige finansielle 
ramme under budgetproceduren, når 
prioriteterne er blevet aftalt mellem 
institutionerne. 

Ændringsforslag 23

Forslag til forordning
Artikel 14 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Kommissionen vedtager de 
flerårige vejledende programmer 
omhandlet i artikel 12 og 13 ved hjælp af 
gennemførelsesretsakter. Disse
gennemførelsesretsakter vedtages efter 
undersøgelsesproceduren, jf. artikel 35, 
stk. 2. Denne procedure gælder også de 
revisioner, der er omhandlet i 
nærværende artikels stk. 3, 4 og 5, og som 
har den virkning, at de ændrer det 
flerårige vejledende programs indhold 
væsentligt.

1. Kommissionen vedtager de 
flerårige vejledende programmer 
omhandlet i artikel 12 og 13 ved hjælp af 
delegerede retsakter.
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Ændringsforslag 24

Forslag til forordning
Artikel 14 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Flerårige vejledende programmer 
for geografiske programmer kan revideres, 
hvis det er nødvendigt for en effektiv 
gennemførelse, især hvis der er væsentlige 
ændringer i den politiske ramme, jf. artikel
7, eller som følge af en krise eller en 
efterkrisesituation.

3. Flerårige vejledende programmer 
for geografiske programmer skal revideres
midtvejs, hvis det er nødvendigt, for en 
effektiv gennemførelse på et hvilket som 
helst tidspunkt, især hvis der er væsentlige 
ændringer i den politiske ramme, jf. 
artikel 7, eller som følge af en krise eller en 
efterkrisesituation.

Ændringsforslag 25

Forslag til forordning
Artikel 15 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Der træffes afgørelse om brugen af 
disse midler i overensstemmelse med 
procedurerne i artikel 14 og 21.

2. Der træffes afgørelse om den 
geografiske og tematiske fordeling af disse 
midler inden for rammerne af den årlige 
budgetprocedure eller budgetoverførsler 
og i overensstemmelse med procedurerne i 
artikel 14 og 21.

Ændringsforslag 26

Forslag til forordning
Artikel 21 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Handlingsplaner og 
foranstaltninger vedtages ved hjælp af 
gennemførelsesretsakter, der er vedtaget 
efter undersøgelsesproceduren, jf. artikel
35, stk. 2.

1. Kommissionen tillægges beføjelser 
til at vedtage handlingsplaner og 
foranstaltninger ved hjælp af delegerede 
retsakter i overensstemmelse med
artikel 34.
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Ændringsforslag 27

Forslag til forordning
Artikel 21 – stk. 2 – afsnit 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Handlingsplaner og foranstaltninger, der 
vedtages i medfør af dette stykke, med 
undtagelse af ekstraordinære 
bistandsforanstaltninger, og tekniske 
ændringer meddeles Europa-Parlamentet 
og medlemsstaterne gennem det i 
artikel 35 omhandlede relevante udvalg 
senest en måned efter deres vedtagelse.

udgår

Ændringsforslag 28

Forslag til forordning
Artikel 21 – stk. 3 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Inden Kommissionen vedtager eller 
forlænger ekstraordinære 
bistandsforanstaltninger, hvortil udgifterne 
ikke må overstige 20 mio. EUR, 
underretter den Rådet om 
foranstaltningernes karakter og formål og 
om de forventede udgifter. Kommissionen 
underretter ligeledes Rådet, inden den 
foretager betydelige væsentlige ændringer 
af ekstraordinære bistandsforanstaltninger, 
der allerede er vedtaget. Af hensyn til 
sammenhængen i Unionens optræden 
udadtil tager Kommissionen højde for 
Rådets relevante politiske strategi ved 
såvel planlægningen som den efterfølgende 
gennemførelse af sådanne foranstaltninger.

Inden Kommissionen vedtager eller 
forlænger ekstraordinære 
bistandsforanstaltninger, hvortil udgifterne 
ikke må overstige 20 mio. EUR, 
underretter den Rådet og Europa-
Parlamentet om foranstaltningernes 
karakter og formål og om de forventede 
udgifter. Kommissionen underretter 
ligeledes Rådet og Europa-Parlamentet, 
inden den foretager betydelige væsentlige 
ændringer af ekstraordinære 
bistandsforanstaltninger, der allerede er 
vedtaget. Af hensyn til sammenhængen i 
Unionens optræden udadtil tager
Kommissionen højde for Rådets og 
Europa-Parlamentets relevante politiske 
strategi ved såvel planlægningen som den 
efterfølgende gennemførelse af sådanne 
foranstaltninger.

Ændringsforslag 29

Forslag til forordning
Artikel 21 – stk. 3 – afsnit 2
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kommissionen holder Europa-
Parlamentet behørigt og rettidigt 
underrettet om planlægningen og 
gennemførelsen af ekstraordinære 
bistandsforanstaltninger i henhold til 
nærværende artikel, herunder om de 
forventede udgifter, og underretter 
ligeledes Europa-Parlamentet, når den 
foretager væsentlige ændringer eller 
forlængelser af denne bistand.

udgår

Ændringsforslag 30

Forslag til forordning
Artikel 25 – stk. 1 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kommissionen underretter Europa-
Parlamentet og Rådet om fremførte 
forpligtelsesbevillinger, jf. 
finansforordningens artikel 12, stk. 6.

Kommissionen fremsender Europa-
Parlamentet og Rådet oplysninger om de 
bevillinger, der blev fremført automatisk, 
herunder de pågældende beløb, jf. 
finansforordningens artikel 12, stk. 6.

Ændringsforslag 31

Forslag til forordning
Artikel 26 – stk. 1 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Den finansieringsramme, der er 
omhandlet i artikel 6, stk. 2, litra a), 
finansierer Den Europæiske Fond for 
Bæredygtig Udvikling Plus (EFSD+) og 
garantien for foranstaltninger udadtil.

Den Europæiske Fond for Bæredygtig 
Udvikling Plus (EFSD+) og garantien for 
foranstaltninger udadtil finansieres via 
finansieringsrammen til geografiske 
programmer, der er omhandlet i artikel 6, 
stk. 2, litra a). Dette må ikke ske på 
bekostning af andre foranstaltninger, der 
finansieres under de geografiske 
programmer.
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Ændringsforslag 32

Forslag til forordning
Artikel 26 – stk. 1 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Formålet med EFSD+ som en integreret 
finansiel pakke, der yder finansiel kapacitet 
ved hjælp af gennemførelsesmetoderne i 
artikel 23, stk. 1, litra a), e), f) og g), er at 
støtte investeringer og øge adgangen til 
finansiering med henblik på at fremme en 
bæredygtig og inklusiv økonomisk og 
social udvikling og fremme den 
samfundsøkonomiske styrke i partnerlande 
med særlig fokus på fattigdomsudryddelse, 
bæredygtig og inklusiv vækst, anstændigt 
arbejde, økonomiske muligheder, 
færdigheder og iværksætteri, 
samfundsøkonomiske sektorer, 
mikrovirksomheder og små og mellemstore 
virksomheder samt at tackle de specifikke 
underliggende årsager til irregulær 
migration i overensstemmelse med de 
relevante vejledende 
programmeringsdokumenter. Der lægges 
særlig vægt på skrøbelige eller 
konfliktramte lande, de mindst udviklede 
lande og stærkt gældstyngede fattige lande.

Formålet med EFSD+ som en integreret 
finansiel pakke, der yder finansiel kapacitet 
i form af tilskud, garantier og andre 
finansielle instrumenter, jf. artikel 23, 
stk. 1, er at støtte investeringer og øge 
adgangen til finansiering med henblik på at 
fremme en bæredygtig og inklusiv 
økonomisk og social udvikling og fremme 
den samfundsøkonomiske styrke i 
partnerlande med særlig fokus på 
fattigdomsudryddelse, bæredygtig og 
inklusiv vækst, anstændigt arbejde, 
økonomiske muligheder, færdigheder og 
iværksætteri, samfundsøkonomiske 
sektorer, mikrovirksomheder og små og 
mellemstore virksomheder samt at tackle 
de specifikke underliggende årsager til 
migration såvel som klimaindsats og 
miljøbeskyttelse og -forvaltning, og 
samtidig maksimere additionaliteten, 
levere innovative produkter og mobilisere 
midler i den private sektor. 30 % af 
finansieringen skal gradvis afsættes til 
investeringer, der bidrager til 
klimaindsatsen, vedvarende energi og 
ressourceeffektivitet. Der skal sikres en 
geografisk balance i overensstemmelse 
med EU's eksterne foranstaltninger og 
udviklingsprioriteter. Der lægges særlig 
vægt på skrøbelige eller konfliktramte 
lande, de mindst udviklede lande og stærkt 
gældstyngede fattige lande.

Ændringsforslag 33

Forslag til forordning
Artikel 26 – stk. 4 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Tilførselssatsen er på mellem 9 % og 50 %, Tilførselssatsen er på mellem 9 % og 50 %, 
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afhængigt af foranstaltningens art. afhængigt af foranstaltningens art. Der skal 
afsættes et beløb på maksimalt 
10 mia. EUR fra EU-budgettet via en 
specifik budgetpost inden for rammerne 
af den årlige budgetprocedure eller via en 
budgetoverførsel. Kommissionen tillægges 
beføjelse til at vedtage delegerede 
retsakter i overensstemmelse med 
artikel 34 med henblik på at ændre dette 
maksimumsbeløb, hvis det bliver 
nødvendigt.

Ændringsforslag 34

Forslag til forordning
Artikel 26 – stk. 4 – afsnit 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Tilførselssatserne revideres hvert tredje år 
fra datoen for denne forordnings 
anvendelse, jf. artikel 40. Kommissionen 
tillægges beføjelse til at vedtage delegerede 
retsakter i henhold til artikel 34 med 
henblik på at supplere eller ændre disse 
satser.

Tilførselssatserne revideres hvert andet år 
fra datoen for denne forordnings 
anvendelse, jf. artikel 40. Kommissionen 
tillægges beføjelse til at vedtage delegerede 
retsakter i henhold til artikel 34 med 
henblik på at supplere eller ændre disse 
satser og de pågældende finansielle beløb.

Ændringsforslag 35

Forslag til forordning
Artikel 27 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. Garantien for foranstaltninger 
udadtil stilles med forbehold af indgåelsen 
af den relevante EFSD-garantiaftale 
mellem Kommissionen på vegne af 
Unionen og den støtteberettigede modpart.

Ændringsforslag 36

Forslag til forordning
Artikel 27 – stk. 2 – indledning
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Garantien for foranstaltninger 
udadtil støtter finansierings- og 
investeringsforanstaltninger, som opfylder 
betingelserne i finansieringsforordningens 
artikel 209, stk. 2, litra a)-c), og som:

2. Garantien for foranstaltninger 
udadtil støtter finansierings- og 
investeringsforanstaltninger, som tager 
sigte på at imødegå markedssvigt eller 
suboptimale investeringssituationer. 
Foranstaltningerne opfylder desuden
betingelserne i finansieringsforordningens 
artikel 209, stk. 2, litra a)-c), og:

Ændringsforslag 37

Forslag til forordning
Artikel 27 – stk. 2 – litra a a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

aa) sikrer additionalitet

Ændringsforslag 38

Forslag til forordning
Artikel 27 – stk. 2 – litra c a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ca) er målrettet områder med klare 
markedssvigt, kanaliserer privat kapital 
ind i investeringshuller og fokuserer på 
risikoområder, der ikke tiltrækker rent 
private investeringer

Ændringsforslag 39

Forslag til forordning
Artikel 27 – stk. 5 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

For at komme i betragtning skal 
modparterne overholde reglerne og opfylde 
betingelserne i finansforordningens artikel 
62, stk. 2, litra c). I tilfælde af privatretlige 
organer, der er undergivet lovgivningen i 

For at komme i betragtning skal 
modparterne overholde reglerne og opfylde 
betingelserne i finansforordningens artikel 
62, stk. 2, litra c). I tilfælde af privatretlige 
organer, der er undergivet lovgivningen i 
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en medlemsstat eller et tredjeland, der har 
bidraget til garantien for foranstaltninger 
udadtil, jf. artikel 28 i denne forordning, 
gives der fortrinsret til de organer, der 
angiver oplysninger om kriterier inden for 
miljø, sociale forhold og god 
virksomhedsledelse.

en medlemsstat eller et tredjeland, der har 
bidraget til garantien for foranstaltninger 
udadtil, jf. artikel 28 i denne forordning, 
gives der fortrinsret til de organer, der 
angiver oplysninger om kriterier inden for 
miljø, sociale forhold, skatteforhold og 
god virksomhedsledelse.

Ændringsforslag 40

Forslag til forordning
Artikel 27 – stk. 5 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5a. Europa-Parlamentet eller Rådet 
kan indbyde støtteberettigede modparter 
til at deltage i en udveksling af 
synspunkter om finansierings- og 
investeringsforanstaltninger, der er 
omfattet af denne forordning.

Ændringsforslag 41

Forslag til forordning
Artikel 27 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 27a

Forvaltning og opbygning af EFSD+

1. EFSD+ består af regionale 
investeringsplatforme, der oprettes på 
grundlag af de arbejdsmetoder, 
procedurer og strukturer, der gælder for 
Unionens eksisterende eksterne 
blandingsfaciliteter, som kan kombinere 
deres blandingsforanstaltninger og 
foranstaltninger, der er omfattet af 
garantien for foranstaltninger udadtil 
under EFSD+.

2. Kommissionen er ansvarlig for den 
overordnede forvaltning af EFSD+ og 
garantien for foranstaltninger udadtil. 
Derudover må Kommissionen ikke søge at 
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udføre almindelige banktransaktioner. 
Kommissionen underretter regelmæssigt 
Europa-Parlamentet for at sikre de 
højeste standarder for gennemsigtighed 
og finansiel ansvarlighed.

3. I forbindelse med forvaltningen af 
EFSD+ bistås Kommissionen af et 
strategisk udvalg, medmindre der er tale 
om foranstaltninger, der er omfattet af 
EU's udvidelsespolitik og finansieres af 
IPA III, hvis strategiske udvalg varetages 
under investeringsrammen for 
Vestbalkan. Kommissionen arbejder 
desuden tæt sammen med alle 
støtteberettigede modparter, for så vidt 
angår den operationelle forvaltning af 
garantien for foranstaltninger udadtil. Til 
dette formål nedsættes der en teknisk 
arbejdsgruppe bestående af eksperter fra 
Kommissionen og støtteberettigede 
modparter med henblik på at vurdere 
risikoen og den dermed forbundne 
prisfastsættelse.

4. Det strategiske udvalg rådgiver 
Kommissionen om de strategiske 
retningslinjer og prioriteter for 
investeringer, der foretages med støtte fra 
garantien for foranstaltninger udadtil 
under EFSD+, og bidrager til at sikre 
deres overensstemmelse med de 
vejledende principper og mål for 
Unionens optræden udadtil, Unionens 
udviklingspolitik, den europæiske 
naboskabspolitik samt med målene i 
artikel 3 i denne forordning og formålet 
med EFSD+, jf. artikel 26. Det bistår også 
Kommissionen med at fastlægge de 
overordnede investeringsmål for 
anvendelsen af garantien for 
foranstaltninger udadtil med henblik på at 
støtte EFSD+-foranstaltninger og 
overvåger, at der er en passende og 
varieret geografisk og tematisk dækning 
for investeringsvinduer.

5. Det strategiske udvalg støtter ligeledes 
den overordnede koordinering, 
komplementaritet og sammenhæng 
mellem de regionale 
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investeringsplatforme, mellem den 
eksterne investeringsplans tre søjler, 
mellem den eksterne investeringsplan og 
Unionens øvrige indsats med hensyn til 
migration og gennemførelsen af 2030-
dagsordenen og med andre programmer i 
denne forordning.

6. Det strategiske udvalg udgøres af 
repræsentanter for Kommissionen, den 
højtstående repræsentant, alle 
medlemsstater og Den Europæiske 
Investeringsbank. Europa-Parlamentet 
har observatørstatus. Bidragydere, 
støtteberettigede modparter, partnerlande, 
relevante regionale organisationer og 
andre interessenter kan tildeles status som 
observatører, når det er relevant. Det 
strategiske udvalg høres, inden eventuelle 
nye observatører inddrages. Det 
strategiske udvalg ledes af Kommissionen 
og den højtstående repræsentant i 
fællesskab.

7. Det strategiske udvalg mødes mindst to 
gange om året og vedtager, om muligt, 
udtalelser ved konsensus. Yderligere 
møder kan til enhver tid arrangeres af 
formanden eller på anmodning af en 
tredjedel af dets medlemmer. Såfremt der 
ikke kan opnås konsensus, anvendes 
stemmerettighederne som vedtaget på det 
første møde i det strategiske udvalg og 
fastlagt i dets forretningsorden. Disse 
stemmerettigheder skal tage behørigt 
hensyn til finansieringskilden. I 
forretningsordenen fastsættes rammerne 
for observatørerne rolle. Referaterne fra 
og dagsordenerne for det strategiske 
udvalgs møder offentliggøres, efter at de 
er blevet godkendt.

8. Kommissionen aflægger årligt rapport 
til det strategiske udvalg om de fremskridt, 
der er gjort med hensyn til 
gennemførelsen af EFSD+. Det 
strategiske udvalg for 
investeringsrammen for Vestbalkan 
oplyser, hvilke fremskridt der er gjort med 
gennemførelsen af garantiinstrumentet 
for udvidelsesregionen for at supplere 
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ovennævnte indberetning. Det strategiske 
udvalg organiserer regelmæssigt en 
høring af relevante interessenter om de 
strategiske retningslinjer for og 
gennemførelsen af EFSD+.

9. Det forhold, at der er to strategiske 
udvalg, må ikke have indflydelse på 
behovet for at have en fælles EFSD+-
ramme for risikostyring.

10. De regionale administrative udvalg for 
regionale investeringsplatforme bistår på 
gennemførelsesniveauet Kommissionen 
med at opstille regionale og 
sektormæssige investeringsmål og 
fastlægge regionale, sektormæssige og 
tematiske investeringsvinduer og afgiver 
udtalelser om blandingsforanstaltninger 
og om anvendelsen af garantien for 
foranstaltninger udadtil, som dækker 
EFSD+-foranstaltninger.

Begrundelse

Flytning af bilag VI om forvaltning af EFSD+ til hovedteksten.

Ændringsforslag 42

Forslag til forordning
Artikel 27 b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 27b

Den Europæiske Investeringsbank-
Gruppe skal bl.a.:

a) sammen med andre europæiske 
finansielle institutioner deltage i 
risikostyringen af EFSD+ under behørig 
hensyntagen til behovet for at undgå 
eventuelle interessekonflikter

b) udelukkende gennemføre en del af et 
investeringsvindue, der omfatter statslig 
långivning, hvorved der mindst stilles 
1 mia. EUR fra de geografiske 
programmers finansieringsrammer til 
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rådighed, i overensstemmelse med de 
procedurer, der er fastlagt i kapitel I og 
III i dette afsnit

c) være en støtteberettiget modpart til 
gennemførelse af aktiviteter under andre 
investeringsvinduer.

Ændringsforslag 43

Forslag til forordning
Artikel 28 – stk. 1 – afsnit 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

På anmodning af medlemsstaterne kan 
deres bidrag øremærkes iværksættelsen af 
foranstaltninger i specifikke regioner, 
lande, sektorer eller inden for eksisterende 
investeringsvinduer.

På anmodning af medlemsstaterne kan det 
overvejes at øremærke deres bidrag til
iværksættelsen af foranstaltninger i 
specifikke regioner, lande, sektorer eller 
inden for eksisterende investeringsvinduer.

Ændringsforslag 44

Forslag til forordning
Artikel 29 – stk. 8 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

8a. Hvis Kommissionen eller de 
støtteberettigede modparter på noget 
tidspunkt i forbindelse med de af denne 
forordning omfattede finansierings- og 
investeringsforanstaltningers 
forberedelse, gennemførelse eller 
afslutning har grund til mistanke om, at 
der kan foreligge svig, korruption, 
hvidvaskning af penge eller andre 
ulovligheder, der kan skade Unionens 
finansielle interesser, underretter den 
eller de omgående OLAF. Kommissionen 
eller de støtteberettigede modparter giver 
OLAF alle nødvendige oplysninger til at 
foretage en fuldstændig og grundig 
undersøgelse.
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Ændringsforslag 45

Forslag til forordning
Artikel 30 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 30a

Udelukkede aktiviteter og 
ikkesamarbejdsvillige jurisdiktioner

1. I deres finansierings- og 
investeringsforanstaltninger skal de 
støtteberettigede modparter overholde den 
gældende EU-ret og vedtagne 
internationale standarder og EU-
standarder og kan derfor ikke i henhold 
til denne forordning støtte projekter, der 
bidrager til hvidvaskning af penge, 
finansiering af terrorisme, 
skatteundgåelse, skattesvig og 
skatteunddragelse. De støtteberettigede 
modparter må desuden ikke gå ind i nye 
eller fornyede transaktioner med enheder, 
der er registreret eller etableret i 
jurisdiktioner anført som 
ikkesamarbejdsvillige i henhold til den 
relevante EU-politik vedrørende 
ikkesamarbejdsvillige jurisdiktioner, eller 
som er identificeret som 
højrisikotredjelande i henhold til artikel 9, 
stk. 2, i Europa-Parlamentets og Rådets 
direktiv (EU) 2015/849, eller som ikke 
effektivt overholder Unionens eller 
internationalt anerkendte 
skattestandarder for gennemsigtighed og 
informationsudveksling. De 
støtteberettigede modparter kan kun 
fravige dette princip, hvis projektet fysisk 
gennemføres i en af disse jurisdiktioner 
og ikke viser noget tegn på, at den 
pågældende foranstaltning er omfattet af 
nogen af de kategorier, der er anført i 
nærværende stykkes første afsnit. De 
støtteberettigede modparter skal ved 
indgåelsen af aftaler med finansielle 
formidlere indføre de i denne artikel 
omhandlede krav i de relevante aftaler og 
anmode deres finansielle formidlere om at 
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rapportere om efterlevelsen af dem.

2. De støtteberettigede modparter 
anvender ved gennemførelsen af deres 
finansierings- eller 
investeringsforanstaltninger de principper 
og standarder, der er fastsat i EU-retten 
om forebyggelse af brug af det finansielle 
system til hvidvaskning af penge og 
finansiering af terrorisme, navnlig 
Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EU) 2015/847 og direktiv 
(EU) 2015/849. De støtteberettigede 
modparter gør både direkte finansiering 
og finansiering via formidlere i henhold 
til denne forordning betinget af 
offentliggørelse af oplysninger om reelt 
ejerskab i henhold til direktiv (EU) 
2015/849 og offentliggør 
rapporteringsoplysninger per land, jf. 
artikel 89, stk. 1, i Europa-Parlamentet og 
Rådets direktiv 2013/36/EU.

Ændringsforslag 46

Forslag til forordning
Artikel 30 b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 30b

Klage- og søgsmålsmekanisme

I lyset af eventuelle klager fra tredjemand 
i partnerlandene, herunder samfund og 
personer, der er berørt af projekter, der 
støttes af EFSD+-garantien og garantien 
for foranstaltninger udadtil, offentliggør 
Kommissionen og Den Europæiske 
Unions delegationer på deres websteder 
direkte henvisninger til 
klagemekanismerne hos de relevante 
modparter, der har indgået aftaler med 
Kommissionen. Kommissionen skal også 
give mulighed for direkte at modtage 
klager vedrørende støtteberettigede 
modparters behandling af klager. 
Kommissionen tager hensyn til disse 
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oplysninger med henblik på et fremtidigt 
samarbejde med de pågældende 
modparter.

Ændringsforslag 47

Forslag til forordning
Artikel 31 – stk. 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6. Den årsrapport, som udarbejdes i 
2021, skal indeholde konsoliderede 
oplysninger fra årsrapporterne vedrørende 
perioden 2014-2020 om alle midler fra de 
forordninger, der er omhandlet i artikel 
40, stk. 2, herunder eksterne 
formålsbestemte indtægter og bidrag til 
trustfonde, og fordelingen af udgifter 
efter land, anvendelse af finansielle 
instrumenter, forpligtelser og betalinger.
Rapporten skal afspejle de vigtigste 
erfaringer og opfølgningen på 
henstillingerne i eksterne 
evalueringsøvelser, der er foretaget i 
tidligere år.

6. Kommissionen forelægger årligt 
en rapport for Europa-Parlamentet og 
Rådet vedrørende de finansierings- og 
investeringsforanstaltninger, der dækkes 
af garantien for foranstaltninger udadtil. 
Rapporten offentliggøres. Den skal
indeholde følgende:

a) en vurdering af de resultater, der 
bidrager til forordningens mål og formål

b) en vurdering af de igangværende 
finansierings- og 
investeringsforanstaltninger, som er 
dækket af garantien for foranstaltninger 
udadtil, på sektor-, lande- og regionsplan 
og af deres overensstemmelse med denne 
forordning, herunder risikovurderinger 
og deres indvirkning på partnernes 
finansielle og økonomiske stabilitet

c) en vurdering af additionaliteten og 
merværdien, mobiliseringen af midler fra 
den private sektor, de anslåede og faktiske 
resultater samt resultaterne og 
virkningerne af de finansierings- og 
investeringsforanstaltninger, der dækkes 
af garantien for foranstaltninger udadtil, 
på aggregeret grundlag, herunder 
indvirkningen på skabelse af anstændige 



PE626.927v03-00 26/32 AD\1171763DA.docx

DA

arbejdspladser, udryddelse af fattigdom, 
og måden hvorpå de underliggende 
årsager til migration tackles. Denne 
vurdering skal indeholde en kønsspecifik 
analyse af de omfattede foranstaltninger, 
der er baseret på dokumenterede og om 
muligt kønsopdelte oplysninger

d) en vurdering af overholdelsen af 
betingelserne for brug af garantien for 
foranstaltninger udadtil og opnåelsen af 
de vigtigste resultatindikatorer, der er 
fastsat for hvert indgivet forslag

e) en vurdering af den løftestangseffekt, 
der er opnået ved hjælp af de 
foranstaltninger, der er dækket af EFSD+ 
og garantien for foranstaltninger udadtil

f) det finansieringsbeløb, der er overført 
til støttemodtagerne, og en vurdering af 
finansierings- og 
investeringsforanstaltningerne for hver 
støtteberettiget modpart på aggregeret 
grundlag

g) en vurdering af additionaliteten og 
merværdien af de støtteberettigede 
modparters finansierings- og 
investeringsforanstaltninger og af den 
samlede risiko, der knytter sig til disse 
foranstaltninger

h) detaljerede oplysninger om træk på 
garantien for foranstaltninger udadtil, 
tab, afkast, tilbagesøgte beløb og alle 
andre modtagne beløb og samlet 
risikoeksponering

i) regnskaber, der er revideret af en 
uafhængig ekstern revisor, for de 
finansierings- og 
investeringsforanstaltninger, der 
gennemføres af de støtteberettigede 
modparter, som er omfattet af denne 
forordning

j) en vurdering af synergier og 
komplementaritet mellem de 
foranstaltninger, der er dækket af 
garantien for foranstaltninger udadtil og 
den eksterne investeringsplans anden og 
tredje søjle på grundlag af relevante 
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eksisterende rapporter med særlig henblik 
på de fremskridt, der er gjort med god 
regeringsførelse, herunder med hensyn til 
bekæmpelse af korruption og ulovlige 
finansstrømme, respekt for 
menneskerettigheder, retsstatsprincippet 
og politikker, der tager hensyn til 
kønsaspektet, samt fremme af 
iværksætterkultur, det lokale 
erhvervsmiljø og lokale finansielle 
markeder

k) en vurdering af, hvorvidt 
foranstaltninger, som er omfattet af
EFSD-garantien, opfylder de 
internationalt aftalte principper for 
udviklingseffektivitet

l) en vurdering af vederlaget for 
garantierne

m) en vurdering af gennemførelsen af 
bestemmelserne om udelukkede aktiviteter 
og ikkesamarbejdsvillige jurisdiktioner.

Rapporten skal afspejle de vigtigste 
erfaringer og opfølgningen på 
henstillingerne i uafhængige eksterne 
evalueringsøvelser, der er foretaget i 
tidligere år.

Ændringsforslag 48

Forslag til forordning
Artikel 32 – overskrift

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Evaluering Midtvejsevaluering og slutevaluering

Ændringsforslag 49

Forslag til forordning
Artikel 32 – stk. 1 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Der foretages en midtvejsevaluering af 
forordningen, når der foreligger 

Kommissionen forelægger senest den 
31. december 2024 en midtvejsrapport om 
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tilstrækkelige oplysninger om dens 
gennemførelse, dog senest fire år efter 
påbegyndelsen af instrumentets 
gennemførelse.

gennemførelsen af denne forordning. Den 
dækker perioden fra den 1. januar 2021 
til den 30. juni 2024 og fokuserer på 
opfyldelsen af denne forordnings mål ved 
hjælp af indikatorer, der måler de 
opnåede resultater og effektiviteten af alle 
instrumenter, der er omfattet af dette 
instrument, herunder Den Europæiske 
Fond for Bæredygtig Udvikling Plus og 
garantien for foranstaltninger udadtil.
Denne rapport skal desuden omhandle 
merværdien, mulighederne for forenkling, 
komplementariteten og synergierne 
mellem de instrumenter, der er omfattet af 
denne forordning, den fortsatte relevans 
af alle mål og foranstaltningernes bidrag 
til Unionens sammenhængende optræden 
udadtil. Den skal også indeholde 
oplysninger om den løftestangseffekt, der 
er opnået ved hjælp af 
investeringsforanstaltninger finansieret 
under Den Europæiske Fond for 
Bæredygtig Udvikling Plus.

Ændringsforslag 50

Forslag til forordning
Artikel 32 – stk. 1 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Principperne for god praksis, der er fastsat 
af Organisationen for Økonomisk 
Samarbejde og Udviklings Komité for 
Udviklingsbistand, benyttes ved 
evalueringerne, når det er relevant, idet 
evalueringerne skal klarlægge, om målene 
er opfyldt, og indeholde henstillinger om, 
hvordan kommende foranstaltninger kan 
forbedres.

Den i stk. 1, første afsnit, omhandlede 
midtvejsrapport forelægges for Europa-
Parlamentet og Rådet og ledsages 
eventuelt af lovgivningsforslag om 
nødvendige ændringer af denne 
forordning.

Principperne for god praksis, der er fastsat 
af Organisationen for Økonomisk 
Samarbejde og Udviklings Komité for 
Udviklingsbistand, benyttes desuden ved 
evalueringerne, idet evalueringerne skal 
klarlægge, om målene er opfyldt, og 
indeholde henstillinger om, hvordan 



AD\1171763DA.docx 29/32 PE626.927v03-00

DA

kommende foranstaltninger kan forbedres.

Ændringsforslag 51

Forslag til forordning
Artikel 36 – overskrift

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Information, kommunikation og 
offentliggørelse

Gennemsigtighed, kommunikation og 
offentliggørelse af oplysninger

Ændringsforslag 52

Forslag til forordning
Artikel 36 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Kommissionen offentliggør på sit 
websted oplysninger om finansierings- og 
investeringsforanstaltninger og de 
væsentligste elementer i alle EFSD+-
garantiaftaler, herunder oplysninger om 
støtteberettigede modparters retlige 
identitet, forventede udviklingsmæssige 
fordele og klageprocedurer, idet der tages 
hensyn til beskyttelsen af fortrolige og 
kommercielt følsomme oplysninger.

Ændringsforslag 53

Forslag til forordning
Artikel 36 – stk. 2 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2b. I overensstemmelse med deres 
egen åbenhedspolitik og Unionens 
bestemmelser om databeskyttelse og 
aktindsigt og adgang til oplysninger 
offentliggør EFSD+-modparter proaktivt 
og systematisk på deres websteder 
oplysninger om alle finansierings- og 
investeringsforanstaltninger, der er 
dækket af garantien for foranstaltninger 
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udadtil, navnlig om, hvordan disse 
foranstaltninger bidrager til opfyldelsen 
af denne forordnings mål og krav. Disse 
oplysninger skal så vidt muligt opdeles på 
projektniveau. Sådanne oplysninger skal 
altid tage hensyn til beskyttelsen af 
fortrolige og kommercielt følsomme 
oplysninger. Støtteberettigede modparter 
offentliggør desuden oplysninger om EU-
støtte i al den information, som de 
formidler vedrørende finansierings- og 
investeringsforanstaltninger, der i 
henhold til denne forordning er omfattet 
af garantien for foranstaltninger udadtil.
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