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KORT BEGRUNDELSE 

I begrundelsen til Kommissionens forslag om Den Europæiske Fond for Strategiske 

Investeringer erkendes det, at investeringsniveauet i EU som følge af den økonomiske og 

finansielle krise er faldet med ca. 15 %, siden det var på sit højeste i 2007. Det hæmmer den 

økonomiske genopretning, jobskabelsen, væksten på lang sigt og konkurrenceevnen 

tilsvarende. I forslaget understreges det også, at dette investeringsunderskud bringer 

realiseringen af målene i Europa 2020-strategien i fare. 

 

Ordføreren minder om, at Europa 2020 er EU’s vækststrategi for dette årti og dermed det 

middel, EU vil udnytte til at blive en intelligent, bæredygtig og inklusiv økonomi. Disse tre 

gensidigt forstærkende prioriteter skal hjælpe EU og medlemsstaterne med at skabe høj 

beskæftigelse, produktivitet og social samhørighed. Konkret har EU i Europa 2020-strategien 

opstillet fem ambitiøse mål – for beskæftigelse, innovation, uddannelse, social integration, 

klima og energi – der skal nås inden 2020.  Det er derfor afgørende, at disse mål også i EFSI 

behandles ens på en hensigtsmæssig og tilfredsstillende måde. 

 

I dag er investering det mest effektive redskab, der kan hjælpe Europa med en væsentlig 

omlægning og modernisering af sin økonomi og samtidig sikre den sociale og territoriale 

samhørighed inden for EU. Det, der er vigtigt, er ikke kun mængden af investeringer, men 

hvordan pengene investeres, og hvor de investeres. Desværre er der blevet fokuseret for meget 

på økonomiske stramninger og for lidt på vækstfremmende foranstaltninger. De store ofre for 

disse fejlberegninger har været både private og offentlige investeringer, der er faldet til et 

niveau, der er for lavt til at opretholde et opsving og for svagt til at danne grundlag for 

fremtidens vækst. Derfor skal europæiske og nationale politikker flytte økonomien fra dens 

nuværende dårlige kurs ind på en vej mod højere vækst, hvor Europas økonomiske, sociale og 

miljømæssige udfordringer kan imødegås med samme styrke og beslutsomhed. 

 

Ordføreren mener, at EFSI-forslaget kan give os mulighed for at gennemføre de stærkt 

tiltrængte strukturreformer, som kan hjælpe os med at omdanne vores økonomi til en mere 

bæredygtig og ressourceeffektiv økonomi. Dette kan være vores mulighed for at støtte 

innovation, forskning og udvikling inden for både miljø- og sundhedssektoren ved at yde 

mere fokuseret støtte til udvikling af teknologier, herunder teknologier, der er i 

demonstrationsfasen.  

 

Ordførerens vision er at få:  

 

1. en infrastrukturunion baseret på et klart politisk engagement, der prioriterer 

investeringer i vedvarende energiteknologier og lavemissionsenergi, og som omfatter 

et massivt investeringsprogram for modernisering og opgradering af vores kraftværker 

og energinet og opstiller nye bindende mål for sammenkoblinger mellem 

medlemsstaterne samt opretter europæisk supernet og nye oplagringsmuligheder og 

gashandelspladser for at sikre vores energiforsyning  

 

2. en energiunion, der har en bæredygtig, ressourceeffektiv og klimarobust økonomisk 

vækst som en topprioritet, der fremmer europæiske virksomheders og økonomiers 

konkurrenceevne, og so m tager udgangspunkt i de langsigtede socioøkonomiske og 
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miljømæssige fordele ved reduktion af drivhusgasemissioner, miljøbeskyttelse og 

affaldshåndtering  

 

3. en revolutionær tilgang til mobilitet for at kunne reducere vores transportsystemers 

miljømæssige fodaftryk, få mere økoinnovation inden for mobilitetssektoren, reducere 

emissionerne fra personbiler, fremme forbruget af fornyelige brændstoffer, investere i 

ren offentlig transport, elektrisk mobilitet og i bæredygtige alternativer til tunge 

køretøjer og søtransport  

 

4. det overordnede mål at nå dette og samtidig sikre et stærkt socialt element i 

investeringsprogrammet ved at indarbejde de to væsentlige elementer jobskabelse og 

bæredygtig vækst i overgangen til den nye energimodel.  

 

I denne forbindelse mener ordføreren, at EFSI kan tilbyde en mulighed ikke blot for at 

genoprette vækst og arbejdspladser af god kvalitet, men også samtidig at håndtere de 

udfordringer, der karakteriserer det 21. århundrede, som f.eks. global konkurrence og 

bæredygtighed, bekæmpelse af klimaforandringer og opnåelse af en energiomstilling, der gør 

vores økonomi kulstoffattig. Dette skal ske i overensstemmelse med Europa 2020-strategien 

og EU’s klima- og energipakke 2030. Derfor er vi nødt til at fokusere vores 

investeringsstrategi omkring vores vision om det Europa, vi forsøger at opbygge. 

Ordføreren mener, at overgangen til en bæredygtig, ressourceeffektiv og kulstoffattig 

økonomi er den altovervejende prioritet og det altovervejende politiske mål for Europas 

fremtidige udvikling. Det er en enorm udfordring, men der er ingen anden vej fremad. Der er 

behov for ambitiøse investeringer i de kommende år, hvis vi ønsker at omdanne vores 

økonomi med succes. Men investering i "hvad som helst" vil ikke få Europa tilbage på rette 

spor. Vi er nødt til at kanalisere de investeringsmuligheder, som EFSI byder på, ind i disse 

centrale EU-prioriterede områder.  

ÆNDRINGSFORSLAG 

Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed opfordrer Økonomi- og 

Valutaudvalget, som er korresponderende udvalg, til at tage hensyn til følgende 

ændringsforslag: 

Ændringsforslag  1 

Forslag til forordning 

Titel 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

Forslag til Forslag til 

EUROPA-PARLAMENTETS OG 

RÅDETS FORORDNING 

EUROPA-PARLAMENTETS OG 

RÅDETS FORORDNING 

om den europæiske fond for strategiske 

investeringer og om ændring af 

forordning (EU) nr. 1291/2013 og (EU) 

om den europæiske fond for strategiske 

investeringer 
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nr. 1316/2013 

 

Ændringsforslag  2 

Forslag til forordning 

Betragtning 2 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(2) Det vil kræve en omfattende indsats at 

bryde den onde cirkel, der er opstået på 

grund af de manglende investeringer. 

Strukturreformer og finanspolitisk 

ansvarlighed er nødvendige forudsætninger 

for at få gang i investeringerne. Disse 

forudsætninger kan sammen med et skub 

til finansieringen af investeringer bidrage 

til at skabe en god cirkel, hvor 

investeringsprojekter kan skabe øget 

beskæftigelse og efterspørgsel og føre til 

en betydelig stigning i vækstpotentialet. 

(2) Det vil kræve en omfattende indsats at 

bryde den onde cirkel, der er opstået på 

grund af de manglende investeringer. 

Strukturreformer og finanspolitisk 

ansvarlighed er nødvendige forudsætninger 

for at forbedre den europæiske 

konkurrenceevne og få gang i 

investeringerne. Europa skal arbejde på at 

nedbringe bureaukratiet og reducere de 

administrative byrder for virksomhederne, 

åbne det indre marked for investeringer 

og sikre, at de finansielle markeder kan 

stille den likviditet til rådighed, der er 

nødvendig for at finansiere de private 

investeringer. Disse forudsætninger kan 

sammen med et skub til finansieringen af 

investeringer bidrage til at skabe en god 

cirkel, hvor investeringsprojekter kan 

skabe øget beskæftigelse og efterspørgsel 

og føre til en betydelig stigning i 

vækstpotentialet. 

 

Ændringsforslag  3 

Forslag til forordning 

Betragtning 2 a (ny) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 (2a) EFSI skal være et supplement til en 

overordnet strategi for forbedring af den 

europæiske konkurrenceevne og 

tiltrækning af investeringer.   

Strukturreformer, finanspolitisk 

ansvarlighed og forenkling af 

lovgivningen er en forudsætning for at 

forbedre miljøet for private investeringer i 
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Europa. 

 

Ændringsforslag  4 

Forslag til forordning 

Betragtning 4 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(4) Under hele den økonomiske og 

finansielle krise har Unionen bestræbt sig 

på at skabe øget vækst, navnlig gennem 

initiativer under Europa 2020-strategien, 

der danner rammerne for intelligent, 

bæredygtig og inklusiv vækst. Den 

Europæiske Investeringsbank (EIB) har 

også spillet en mere aktiv rolle i 

bestræbelserne på at tilskynde til og 

fremme investeringer i Unionen, bl.a. efter 

sin kapitaludvidelse i januar 2013. Der er 

behov for en større indsats for at få dækket 

investeringsbehovet i Unionen og sikre, at 

den likviditet, der findes på markedet, 

anvendes effektivt og kanaliseres ud til 

finansiering af levedygtige 

investeringsprojekter. 

(4) Under hele den økonomiske og 

finansielle krise har Unionen ikke bestræbt 

sig tilstrækkeligt på at skabe øget vækst til 

trods for de initiativer under Europa 2020-

strategien, der danner rammerne for 

intelligent, miljømæssigt bæredygtig og 

socialt inklusiv vækst. Den Europæiske 

Investeringsbank (EIB) har spillet en mere 

aktiv rolle i bestræbelserne på at tilskynde 

til og fremme investeringer i Unionen, bl.a. 

efter sin kapitaludvidelse i januar 2013. 

Der er behov for en større indsats for at få 

dækket investeringsbehovet i Unionen og 

sikre, at den likviditet, der findes på 

markedet, anvendes effektivt og 

kanaliseres ud til finansiering af 

levedygtige og miljømæssigt bæredygtige 

investeringsprojekter. 

 

Ændringsforslag  5 

Forslag til forordning 

Betragtning 9 a (ny) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 (9a) Effektiviteten af forøgelsen af 

investeringer skal ligeledes bedømmes på 

evnen til at få private investorer til igen at 

finansiere økonomien på lang sigt, da en 

stor del af den europæiske private 

opsparing (ca. 16.000 mia. EUR) for 

øjeblikket hovedsageligt er investeret på 

kort sigt og ofte uden for Unionen. 
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Ændringsforslag  6 

Forslag til forordning 

Betragtning 10 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(10) EFSI bør have til formål at hjælpe 

med til at løse problemer med finansiering 

og gennemførelse af produktive 

investeringer i Unionen og lette adgangen 

til finansiering. Det er hensigten, at den 

lettere adgang til finansiering især skal 

komme små og mellemstore virksomheder 

til gode. Denne lettere adgang til 

finansiering bør også gælde for 

midcapselskaber, dvs. virksomheder med 

op til 3 000 ansatte. Det vil bidrage til at 

styrke den økonomiske, sociale og 

territoriale samhørighed i Unionen, hvis 

det lykkes at overvinde de aktuelle 

investeringsproblemer i Europa. 

(10) EFSI bør have til formål at hjælpe 

med til at løse problemer med finansiering 

og gennemførelse af produktive 

investeringer i Unionen ved at fremme 

øget adgang til finansiering med det 

formål at stimulere en bæredygtig 

økonomisk vækst. Det er hensigten, at den 

lettere adgang til finansiering skal 

prioriteres til fordel for små og 

mellemstore virksomheder og kooperative 

virksomheder. Denne lettere adgang til 

finansiering bør også gælde for 

midcapselskaber, dvs. virksomheder med 

op til 3 000 ansatte. Det vil bidrage til at 

styrke den økonomiske, sociale og 

territoriale samhørighed og energi- og 

ressourceeffektiviteten ved overgang til en 

bæredygtig, digital og cirkulær økonomi  i 

Unionen, hvis det lykkes at overvinde de 

aktuelle investeringsproblemer i Europa 

gennem EFSI. 

Begrundelse 

Disse ambitiøse EU-investeringer skal sigte mod de yderst tiltrængte strukturelle reformer 

med henblik på at gøre vores økonomi mere bæredygtig, give fornyet styrke til Europas 

industrielle kapacitet samt dets SMV'er og mikrovirksomheder.  

 

Ændringsforslag   7 

Forslag til forordning 

Betragtning 11 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(11) EFSI bør støtte strategiske 

investeringer med en høj økonomisk, 

miljømæssig og territorial merværdi, der 

bidrager til at virkeliggøre Unionens 

politikmål. 

(11) EFSI bør støtte strategiske 

investeringer med en høj samfundsmæssig, 

miljømæssig og økonomisk merværdi, et 

højt potentiale for skabelse af bæredygtige 

kvalitetsjob og for at virkeliggøre 
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Unionens politikmål, især Unionens 

energi-, klima- og effektivitetsmål, som er 

fastlagt i Europa 2020-strategien og 2030-

rammen for klima- og energipolitik samt i 

dens bæredygtige udviklingsmål og 

Innovationsunionen med særlig fokus på 

forskning og innovation inden for 

sundhed og udviklingen af nye 

lægemidler. EFSI bør bidrage til 

overgangen til en grøn, bæredygtig og 

ressourceeffektiv økonomi. 

Ændringsforslag  8 

Forslag til forordning 

Betragtning 12 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(12) Mange små og mellemstore 

virksomheder såvel som midcapselskaber i 

Unionen har brug for hjælp til at tiltrække 

finansiering fra markedet, især til 

investeringer, der er forbundet med en 

større risiko. EFSI bør hjælpe disse 

virksomheder med at få dækket deres 

kapitalbehov, og EIB og Den Europæiske 

Investeringsfond (EIF) bør derfor have 

mulighed for at foretage direkte og 

indirekte kapitalindsprøjtninger og stille 

garantier, der kan sikre en securitisering af 

høj kvalitet af de lån mv., der ydes inden 

for rammerne af EFSI's målsætninger. 

(12) Mange små og mellemstore 

virksomheder såvel som midcapselskaber i 

Unionen har brug for hjælp til at tiltrække 

finansiering fra markedet, især til 

investeringer, der er forbundet med en 

større risiko. Dette gælder navnlig for 

virksomheder i landdistrikterne, hvor der 

er akut behov for økonomisk vækst og 

bevarelse af arbejdspladser. EFSI bør 

hjælpe disse virksomheder med at få 

dækket deres kapitalbehov, og EIB og Den 

Europæiske Investeringsfond (EIF) bør 

derfor have mulighed for at foretage 

direkte og indirekte kapitalindsprøjtninger 

og stille garantier, der kan sikre en 

securitisering af høj kvalitet af de lån mv., 

der ydes inden for rammerne af EFSI's 

målsætninger. 

 

Ændringsforslag  9 

Forslag til forordning 

Betragtning 13 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(13) EFSI bør oprettes inden for EIB's 

rammer, således at den kan trække på 

(13) EFSI bør oprettes inden for EIB's 

rammer, således at den kan trække på 
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investeringsbankens erfaringer og 

dokumenterede evne til at opnå resultater, 

og således at de positive virkninger af dens 

aktiviteter hurtigst muligt kan slå igennem. 

EFSI's ydelse af finansiering til små og 

mellemstore virksomheder samt 

midcapselskaber bør kanaliseres ud via 

Den Europæiske Investeringsfond (EIF), 

som har stor erfaring med sådanne 

aktiviteter. 

investeringsbankens erfaringer og 

dokumenterede evne til at opnå resultater, 

og således at de positive virkninger af dens 

aktiviteter hurtigst muligt kan slå igennem. 

EFSI's ydelse af finansiering til små og 

mellemstore virksomheder, især i 

landdistrikterne, samt midcapselskaber bør 

kanaliseres ud via Den Europæiske 

Investeringsfond (EIF), som har stor 

erfaring med sådanne aktiviteter. 

 

Ændringsforslag  10 

Forslag til forordning 

Betragtning 14 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(14) EFSI bør målrette sin finansiering 

mod projekter med et stort potentiale for at 

skabe økonomisk og samfundsmæssig 

værdi. EFSI bør især være rettet mod 

projekter, der vil fremme jobskabelse, 

langsigtet vækst og konkurrenceevne. For 

bedst at tilgodese de enkelte projekters 

individuelle behov bør EFSI gøre brug af 

mange forskellige finansielle produkter, 

bl.a. kapitalindskud, lån og garantier. 

Formålet med at tilbyde forskellige 

produkter er at sætte EFSI i stand til at 

tilpasse sig markedets behov og samtidig 

tilskynde til private investeringer i 

projekterne. EFSI skal ikke træde i stedet 

for privat markedsfinansiering, men 

derimod virke som en katalysator for privat 

finansiering ved at afhjælpe markedssvigt 

for derved at sikre den mest effektive og 

strategiske brug af de offentlige midler. 

Kravet om overholdelse af 

statsstøttereglerne vil bidrage til en sådan 

effektiv og strategisk udnyttelse.  

(14) EFSI bør målrette sin finansiering 

mod projekter med et stort potentiale for at 

skabe samfundsmæssige, bæredygtige, 

miljømæssige og økonomiske fordele. 

EFSI bør især være rettet mod 

miljømæssigt og socialt bæredygtige 

projekter, der vil fremme skabelse af 

kvalitetsjob, langsigtet vækst og 

bæredygtighed, ressource- og 

energieffektiviet, innovation og nye 

teknologier i sundhedssektoren, den 

grønne økonomi og konkurrenceevne. For 

bedst at tilgodese de enkelte projekters 

individuelle behov bør EFSI gøre brug af 

mange forskellige finansielle produkter, 

bl.a. kapitalindskud, lån og garantier. 

Formålet med at tilbyde forskellige 

produkter er at sætte EFSI i stand til at 

tilpasse sig markedets behov og samtidig 

tilskynde til private investeringer i 

projekterne. EFSI skal ikke træde i stedet 

for privat markedsfinansiering, men 

derimod virke som en katalysator for privat 

finansiering ved at afhjælpe markedssvigt 

for derved at sikre den mest effektive og 

strategiske brug af de offentlige midler. 

Kravet om overholdelse af 

statsstøttereglerne vil bidrage til en sådan 
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effektiv og strategisk udnyttelse. 

Ændringsforslag  11 

Forslag til forordning 

Betragtning 14 a (ny) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 (14a) Ved udvælgelsen af de projekter, der 

er støtteberettigede under EFSI, bør 

opmærksomheden navnlig rettes mod 

energieffektivitet for at sikre, at 

energieffektivitetsprojekter konkurrerer 

på lige fod med projekter, som er rettet 

mod øget energiforsyning eller udvikling 

af ny infrastruktur. Navnlig projekter 

vedrørende energieffektivitet og 

efterspørgselsreaktion skal behandles på 

lige fod med energiforsyningsprojekter 

med hensyn til cost-benefit-analyser. 

Begrundelse 

I meddelelsen af 25. februar 2015 om energiunionen (COM(2015)0080) "En rammestrategi 

for en modstandsdygtig energiunion med en fremadskuende klimapolitik" understreges det, at 

det er "nødvendigt at se på energieffektivitet med nye øjne og behandle det som en 

selvstændig energikilde, fordi den repræsenterer værdien af den sparede energi. 

Kommissionen vil som en del af revideringen af markedsudformningen sikre, at 

energieffektivitet og styring af efterspørgslen kan konkurrere på lige vilkår med 

produktionskapacitet." 

 

Ændringsforslag  12 

Forslag til forordning 

Betragtning 15 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(15) EFSI bør supplere de allerede 

eksisterende instrumenter og derfor især 

støtte projekter med en højere 

risiko/afkastprofil end de eksisterende EIB- 

og Unionsinstrumenter. EFSI bør 

finansiere projekter i hele EU, også i de 

lande, der blev hårdest ramt af 

finanskrisen. EFSI bør kun træde til, når 

(15) EFSI bør supplere de allerede 

eksisterende instrumenter og derfor især 

støtte miljømæssigt velfunderede og 

socialt acceptable projekter med en højere 

risiko/afkastprofil end de eksisterende EIB- 

og Unionsinstrumenter. EFSI bør 

finansiere projekter i hele EU, idet den bør 

spille en særlig investeringsfremmende 
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der ikke er adgang til finansiering fra andre 

kilder på rimelige vilkår. 

rolle, også i de lande, der blev hårdest ramt 

af finanskrisen, og i andre ugunstigt 

stillede landdistrikter i Europa. EFSI bør 

kun træde til, når der ikke er adgang til 

finansiering fra andre kilder på rimelige 

vilkår. 

 

Ændringsforslag   13 

Forslag til forordning 

Betragtning 16 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(16) EFSI bør være rettet mod 

investeringer i projekter, der forventes at 

være økonomisk og teknisk levedygtige, og 

som kan indebære en vis risiko, men 

samtidig opfylder de særlige krav til EFSI-

finansiering. 

(16) EFSI bør være rettet mod 

investeringer i projekter, der forventes at 

være økonomisk, socialt, miljømæssigt og 

teknisk levedygtige og tilstrækkeligt 

modne, og som kan indebære en vis risiko, 

men samtidig opfylder de særlige krav til 

EFSI-finansiering, navnlig at skabe 

arbejdspladser af god kvalitet, fremme 

overgangen til en kulstoffattig økonomi 

og fremme social og territorial 

samhørighed i Unionen. 

 

Ændringsforslag  14 

Forslag til forordning 

Betragtning 16 a (ny) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 (16a) EFSI bør ligeledes være målrettet 

mod innovative og strukturerede projekter 

vedrørende Unionens og unionsborgernes 

fremtid inden for mange underudnyttede 

fremtidsområder, der bidrager til en 

bæredygtig udvikling såsom nye 

energikilder, beskyttelse og bevarelse af 

biodiversiteten, grøn økonomi og blå 

økonomi. 
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Ændringsforslag  15 

Forslag til forordning 

Betragtning 17 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(17) Afgørelserne om brug af EFSI til 

støtte for infrastruktur- og store 

midcapprojekter bør træffes af en 

investeringskomité. Investeringskomitéen 

bør være sammensat af uafhængige 

sagkyndige med indsigt i og erfaring på de 

områder, investeringsprojekterne drejer sig 

om. Investeringskomitéen bør rapportere til 

et Styringsråd for EFSI, som børe føre 

tilsyn med EFSI's opfyldelse af sin 

målsætning. For at sikre en effektiv 

udnyttelse af EIF's erfaringer bør EFSI yde 

finansiering til EIF for at sætte EIF i stand 

til at støtte individuelle projekter, der 

gennemføres af små og mellemstore 

virksomheder og små midcapselskaber. 

(17) Afgørelserne om brug af EFSI til 

støtte for infrastruktur- og store 

midcapprojekter bør træffes af en 

investeringskomité. Investeringskomitéen 

bør være sammensat af uafhængige 

sagkyndige med indsigt i og erfaring på 

områderne for de offentlige og private 

investeringsprojekter, i den grønne og 

cirkulære økonomi og sikre projekternes 

miljømæssige bæredygtighed.  

Investeringskomitéen bør rapportere til et 

Styringsråd for EFSI, som bør føre tilsyn 

med EFSI’s opfyldelse af sin målsætning 

og Den Europæiske Unions politikker. 

EFSI's Styringsråd bør stå til ansvar for 

sine afgørelser over for Europa-

Parlamentet. For at sikre en effektiv 

udnyttelse af EIF's erfaringer bør EFSI yde 

finansiering til EIF for at sætte EIF i stand 

til at støtte individuelle projekter, der 

gennemføres af små og mellemstore 

virksomheder og små midcapselskaber, og 

som har en høj miljømæssig og social 

merværdi. 

 

Ændringsforslag  16 

Forslag til forordning 

Betragtning 19 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(19) For at åbne mulighed for en yderligere 

forøgelse af EFSI's midler bør det være 

muligt for tredjeparter, herunder 

medlemsstater, nationale 

erhvervsfremmende banker, offentlige 

institutioner ejet eller kontrolleret af 

medlemsstaterne og private enheder samt, 

såfremt de eksisterende bidragydere giver 

(19) For at åbne mulighed for en yderligere 

forøgelse af EFSI's midler bør det være 

muligt for tredjeparter, herunder 

medlemsstater, nationale 

erhvervsfremmende banker, offentlige 

institutioner ejet eller kontrolleret af 

medlemsstaterne og private enheder samt, 

såfremt de eksisterende bidragydere giver 
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deres samtykke hertil, enheder uden for 

Unionen at deltage i fonden. Tredjeparter 

bør kunne bidrage direkte til EFSI og 

deltage i EFSI's styrende organer. 

deres samtykke hertil, enheder uden for 

Unionen at deltage i fonden. 

 

Ændringsforslag  17 

Forslag til forordning 

Betragtning 21 a (ny) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 (21a) Bestemmelserne om 

gennemførelsen af EFSI og 

medlemsstaternes formelle forpligtelse er 

af stor betydning for fondens succes, og 

det skal også sikres, at man udvælger de 

bedste projekter i henhold til objektive 

kriterier og uanset deres nationalitet. 
 

 

Ændringsforslag  18 

Forslag til forordning 

Betragtning 24 

 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(24) EIB-finansierings- og 

investeringsaktiviteter, der støttes af EFSI, 

bør gennemføres efter EIB's egne regler og 

procedurer, bl.a. om 

kontrolforanstaltninger og foranstaltninger 

til forhindring af skatteunddragelse, samt 

de relevante regler og procedurer for Det 

Europæiske Kontor til Bekæmpelse af Svig 

(OLAF) og Revisionsretten, herunder 

trepartsaftalen mellem Europa-

Kommissionen, Den Europæiske 

Revisionsret og Den Europæiske 

Investeringsbank. 

(24) EIB-finansierings- og 

investeringsaktiviteter, der støttes af EFSI, 

bør gennemføres efter EIB's egne regler og 

procedurer og under hensyntagen til dens 

horisontale og sektorspecifikke politikker, 

herunder passende kontrolforanstaltninger 

og foranstaltninger til forhindring af 

skatteunddragelse, samt de relevante regler 

og procedurer for Det Europæiske Kontor 

til Bekæmpelse af Svig (OLAF) og 

Revisionsretten, herunder trepartsaftalen 

mellem Europa-Kommissionen, Den 

Europæiske Revisionsret og Den 

Europæiske Investeringsbank. 
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Begrundelse 

Denne tilføjelse er nødvendig for at præcisere, at EIB’s politikker, såsom dens transport-, 

energi- og klimapolitik, bør respekteres i forbindelse med EFSI, eftersom EIB forpligter sig til 

at anvende sin sædvanlige projektvurderingsprocedure ved ethvert projekt, der derefter går 

gennem EFSI. 

Ændringsforslag  19 

Forslag til forordning 

Betragtning 25 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(25) EIB bør regelmæssigt evaluere de af 

EFSI støttede aktiviteter i relation til deres 

relevans, resultater og virkninger og med 

henblik på at indkredse aspekter, der kan 

forbedre de fremtidige aktiviteter. Disse 

evalueringer bør tage sigte på at fremme 

ansvarlighed og bæredygtighedsanalyse. 

(25) EIB bør regelmæssigt evaluere de af 

EFSI støttede aktiviteter i relation til 

projekters relevans, resultater og 

samfundsøkonomiske og miljømæssige 
virkninger af projekterne og med henblik 

på at indkredse aspekter, der kan forbedre 

de fremtidige aktiviteter. Disse 

evalueringer bør tage sigte på at fremme 

ansvarlighed og miljømæssig, social og 

økonomisk bæredygtighedsanalyse. I 

konsekvensanalysen skal der også tages 

højde for projekternes 

ressourceeffektivitet. 

Ændringsforslag  20 

Forslag til forordning 

Betragtning 26 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(26) Sideløbende med 

finansieringsaktiviteterne i EFSI bør der 

etableres et europæisk knudepunkt for 

investeringsrådgivning (EIAH). EIAH skal 

yde dedikeret bistand til projektudvikling 

og projektforberedelse overalt i Unionen 

med afsæt i den ekspertise, Kommissionen, 

EIB, de nationale erhvervsfremmende 

banker og de europæiske struktur- og 

investeringsfondes 

forvaltningsmyndigheder ligger inde med. 

Det skal fungere som et centralt 

kontaktpunkt for alle spørgsmål i 

(26) Sideløbende med 

finansieringsaktiviteterne i EFSI bør der 

etableres et europæisk knudepunkt for 

investeringsrådgivning (EIAH). EIAH skal 

yde dedikeret bistand til projektudvikling 

og projektforberedelse overalt i Unionen 

med afsæt i den ekspertise, Kommissionen, 

EIB, de nationale erhvervsfremmende 

banker og de europæiske struktur- og 

investeringsfondes 

forvaltningsmyndigheder ligger inde med. 

Det skal fungere som et centralt 

kontaktpunkt for alle spørgsmål i 
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forbindelse med teknisk bistand omkring 

investeringer i Unionen. 

forbindelse med teknisk bistand omkring 

investeringer i Unionen og være særlig 

velegnet til at imødekomme SMV’ernes 

behov. 

 

Ændringsforslag   21 

Forslag til forordning 

Betragtning 29 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(29) Til delvis finansiering af bidraget fra 

Unionens budget bør de disponible 

rammebevillinger, der er afsat til Horisont 

2000 - rammeprogrammet for forskning 

og innovation 2014-2020 ved Europa-

Parlamentets og Rådets forordning (EU) 

nr. 1291/20132, og til Connecting Europe-

faciliteten ved Europa-Parlamentets og 

Rådets forordning (EU) nr. 1316/20133, 

reduceres. Disse programmer tjener 

formål, som ikke også indgår i EFSI's 

målsætninger. Nedskæringen af midlerne 

til de to programmer med henblik på 

finansiering af garantifonden ventes 

imidlertid at føre til større investeringer 

på nogle af deres respektive 

programområder, end hvad der kan opnås 

med de eksisterende programmer. EFSI 

vil kunne geare EU-garantien og dermed 

mangedoble finansieringen inden for 

forskning, udvikling og innovation samt 

transport-, tele- og energiinfrastrukturer, 

i forhold til hvis midlerne blev brugt til 

tilskud inden for rammerne af de fastlagte 

Horisont- og Connecting Europe-

programmer. En del af de midler, der 

hidtil har været afsat til de to 

programmer, bør derfor omfordeles til 

EFSI. 

(29) Bidraget fra Unionens budget til EU- 

budgettets garantifond vil blive godkendt 

af Europa-Parlamentet og Rådet 

efterhånden inden for rammerne af den 

årlige budgetprocedure indtil 2020. Med 

dette for øje bør budgetmyndigheden, 

hvor det er hensigtsmæssigt, gøre brug af 

alle tilgængelige fleksibilitetsmekanismer 

og relevante bestemmelser i FFR-

forordningen for 2014/-2020. 

__________________  

2 Europa-Parlamentets og Rådets 

forordning (EU) nr. 1291/2013 af 11. 

december 2013 om Horisont 2000 - 

rammeprogram for forskning og 
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innovation (2014-2020) og om ophævelse 

af afgørelse nr. 1982/2006 (EUT L 347 af 

20.12.2013, s. 104). 

3 Europa-Parlamentets og Rådets 

forordning (EU) nr. 1316/2013 af 11. 

december 2013 om oprettelse af 

Connecting Europe-faciliteten, om 

ændring af forordning (EU) nr. 913/2010 

og om ophævelse af forordning (EF) nr. 

680/2007 og (EF) nr. 67/2010 (EUT L 348 

af 20.12.2013, s. 129). 

 

 

Ændringsforslag  22 

Forslag til forordning 

Betragtning 32 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(32) Medlemsstaterne er også på nationalt 

plan begyndt at etablere og fremme 

projektpipelines bestående af projekter af 

national betydning. Den information, 

Kommissionen og EIB tilvejebringer, bør 

indeholde links til de supplerende nationale 

projektpipelines. 

(32) Medlemsstaterne er også på nationalt 

plan begyndt at etablere og fremme 

projektpipelines bestående af miljømæssigt 

innovative projekter af national betydning. 

Den information, Kommissionen og EIB 

tilvejebringer, bør indeholde links til de 

supplerende nationale projektpipelines. 

Ændringsforslag  23 

Forslag til forordning 

Betragtning 33 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(33) De projekter, der er opført på 

pipelinelisten, kan af EIB bruges til at 

udpege og udvælge EFSI-støttede 

projekter, men denne projektpipeline bør i 

bredere forstand tage sigte på identificering 

af investeringsprojekter overalt i Unionen. 

Den kan omfatte projekter, der er egnede 

til at blive fuldt finansieret af den private 

sektor eller med støtte fra andre 

europæiske eller nationale instrumenter. 

EFSI bør kunne støtte finansiering til og 

investering i projekter på pipelinelisten, 

(33) De projekter, der er opført på 

pipelinelisten, kan af EIB bruges til at 

udpege og udvælge EFSI-støttede 

miljømæssigt bæredygtige projekter, men 

denne projektpipeline bør i bredere 

forstand tage sigte på identificering af 

miljømæssigt bæredygtige 
investeringsprojekter overalt i Unionen. 

Den kan omfatte projekter, der er egnede 

til at blive fuldt finansieret af den private 

sektor eller med støtte fra andre 

europæiske eller nationale instrumenter. 
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men et projekts optagelse på denne liste 

bør ikke automatisk medføre adgang til 

EFSI-støtte, og EFSI bør havde 

skønsbeføjelse til at udvælge og støtte 

projekter, som ikke er opført på listen. 

EFSI bør kunne støtte finansiering til og 

investering i miljømæssigt bæredygtige 

projekter på pipelinelisten, men et projekts 

optagelse på denne liste bør ikke 

automatisk medføre adgang til EFSI-støtte, 

og EFSI bør havde skønsbeføjelse til at 

udvælge og støtte projekter, som ikke er 

opført på listen. 

 

Ændringsforslag  24 

Forslag til forordning 

Betragtning 33 a (ny) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 (33a) Projekter med ressourceeffektive 

løsninger bør have forrang, når der 

udvælges projekter, der skal modtage 

EFSI-støtte. Der bør ikke ydes støtte til 

CO2- og ressourceintensive projekter. 

 

Ændringsforslag  25 

Forslag til forordning 

Betragtning 33 b (ny) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 (33b) Under hensyntagen til 

Kommissionens beregninger vedrørende 

behovet for investeringer for 142 mia. 

EUR i infrastruktur til transmission, 

offshore-elnet og intelligente net bør 

projekterne, der bidrager til dette, i særlig 

grad støttes. 

 

Ændringsforslag  26 

Forslag til forordning 

Betragtning 36 a (ny) 
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Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 (36a) Eftersom EFSI vil være sammensat 

af betydelige omfordelinger af EU's 

budget, må Europa-Parlamentet have ret 

til at indkalde EU's kommissær for budget 

til møde med Parlamentet med henblik på 

at udøve kontrol med anvendelsen af EU's 

budget, særligt hvad angår resultater og 

udgiftsanvendelse. 

Begrundelse 

Budgetkommissæren og Revisionsretten har bedt om en ændring i kulturen omkring EU-

institutionernes tilgang til EU's budget – navnlig behovet for øget vægt på ansvarlighed og 

fokus på resultater og udgiftsanvendelse. Derfor er det vigtigt, at Parlamentet udøver kontrol 

med disse elementer og holder kommissæren ansvarlig. Retten til kontrol bør kun række til 

kommissæren for at sikre EFSI-forvaltningens uafhængighed. 

 

Ændringsforslag  27 

Forslag til forordning 

Artikel 1 – stk. 1 – afsnit 1 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

Kommissionen indgår en aftale med Den 

Europæiske Investeringsbank (EIB) om 

oprettelse af en europæisk fond for 

strategiske investeringer (EFSI). 

Kommissionen indgår en aftale med Den 

Europæiske Investeringsbank (EIB) om 

oprettelse af en europæisk fond for 

strategiske investeringer (EFSI), som er 

miljømæssigt bæredygtige. 

 

 

Ændringsforslag  28 

Forslag til forordning 

Artikel 1 – stk. 1 – afsnit 2 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

EFSI skal have til formål at støtte 

investeringer i Unionen og lette adgangen 

til finansiering for virksomheder med op til 

3 000 ansatte, med særligt fokus på små og 

mellemstore virksomheder, ved at tilføre 

EFSI skal have til formal at støtte 

miljømæssigt forsvarlige og socialt 

acceptable investeringer i Unionen og lette 

adgangen til finansiering for virksomheder 

med op til 3 000 ansatte, med særligt fokus 
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EIB øget risikokapacitet ("EFSI-aftalen"). på små og mellemstore virksomheder, ved 

at tilføre EIB øget risikokapacitet ("EFSI-

aftalen"). De EFSI-støttede investeringer 

skal som en hovedprioritet være rettet 

mod kilder til ny og innovativ vækst og 

gøre EU's økonomi i stand til at klare 

overgangen til en virkelig bæredygtig 

økonomi. 

 

Ændringsforslag  29 

Forslag til forordning 

Artikel 1 – stk. 2 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

2. EFSI-aftalen er åben for 

medlemsstaternes tiltrædelse. Med de 

bestående bidragyderes samtykke kan den 

tillige tiltrædes af andre tredjeparter, 

herunder nationale erhvervsfremmende 

banker eller offentlige enheder ejet eller 

kontrolleret af en medlemsstat samt 

enheder i den private sektor. 

2. EFSI-aftalen er åben for 

medlemsstaternes tiltrædelse. Med de 

bestående bidragyderes samtykke kan den 

tillige tiltrædes af andre tredjeparter, 

herunder nationale erhvervsfremmende 

banker eller offentlige enheder ejet eller 

kontrolleret af en medlemsstat samt 

enheder i den private sektor. 

Medlemsstaterne og andre tredjeparter 

kan ikke deltage i EFSI's styrende 

organer. 

 

Ændringsforslag  30 

Forslag til forordning 

Artikel 1 a (ny) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 Artikel 1a 

 Definitioner 

 Med henblik på denne forordning alene 

forstås ved: 

 (a) "nationale erhvervsfremmende banker 

eller institutter": juridiske personer, der 

udøver erhvervsmæssig finansiel 

virksomhed, og som er tildelt et mandat af 

en medlemsstat på centralt, regionalt eller 
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lokalt plan til at udøve offentlig 

udviklingsvirksomhed eller 

erhvervsfremmende virksomhed 

 (b) "små og mellemstore virksomheder" 

hhv. "SMV": mikrovirksomheder og små 

og mellemstore virksomheder som 

defineret i henstilling 2003/361/EF 

 (c) "midcapselskaber": juridiske 

personer, som har op til 3 000 ansatte og 

ikke er SMV'er. 

 

Ændringsforslag  31 

Forslag til forordning 

Artikel 2 – stk. 1 – afsnit 2 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

EFSI-aftalen skal indeholde bestemmelser 

om, at der skal være en klar adskillelse 

mellem transaktioner gennemført med 

EFSI-støtte og EIB's øvrige transaktioner. 

EFSI-aftalen skal indeholde bestemmelser 

om, at der skal være en klar adskillelse 

mellem transaktioner gennemført med 

EFSI-støtte og EIB's øvrige transaktioner. 

En sådan additionalitet skal sikres af 

Styringsrådet på grundlag af EFSI's 

risikoprofil og opfyldelsen af de politiske 

målsætninger i artikel 5, stk. 2. 

 

Ændringsforslag  32 

Forslag til forordning 

Artikel 2 – stk. 1 – afsnit 2 a (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 EFSI-aftalen skal indeholde 

bestemmelser om specifikke og målbare 

kriterier for vurderingen af projekternes 

bidrag til de generelle politiske mål i 

artikel 5, stk. 2. 
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Ændringsforslag  33 

Forslag til forordning 

Artikel 2 – stk. 2 – afsnit 1 

 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

2. EFSI-aftalen skal indeholde 

bestemmelser om oprettelse af et 

europæisk knudepunkt for 

investeringsrådgivning (EIAH) under EIB. 

EIAH skal have til formål at bygge videre 

på EIB's og Kommissionens eksisterende 

rådgivningstjenester med henblik på at yde 

rådgivningsbistand til identificering, 

forberedelse og udvikling af 

investeringsprojekter og fungere som en 

central rådgivningstjeneste om 

projektfinansiering i Unionen. Denne 

rådgivning skal omfatte støtte til brug af 

teknisk bistand til projektkonfiguration, 

brug af innovative finansielle instrumenter 

og offentlig-/private partnerskaber samt 

eventuelt rådgivning om relevante 

spørgsmål i forbindelse med EU-

lovgivningen.  

2. EFSI-aftalen skal indeholde 

bestemmelser om oprettelse af et 

europæisk knudepunkt for 

investeringsrådgivning (EIAH) under EIB, 

dog uden at opbygge yderligere 

bureaukrati eller andre systemer. EIAH'et 

skal have til formål at bygge videre på 

EIB's og Kommissionens eksisterende 

rådgivningstjenester med henblik på at yde 

rådgivningsbistand til identificering, 

forberedelse og udvikling af 

investeringsprojekter gennem en 

prioritering af projekter vedrørende 

bæredygtig og kulstoffattig energi, 

transport og ressourceeffektivitet og 

fungere som en central rådgivningstjeneste 

om projektfinansiering i Unionen. Denne 

rådgivning skal omfatte støtte til brug af 

teknisk bistand til projektkonfiguration, 

brug af innovative finansielle instrumenter 

og offentlig-/private partnerskaber samt 

eventuelt rådgivning om relevante 

spørgsmål i forbindelse med EU-

lovgivningen. EIAH skal udformes 

således, at den kan fungere som en 

facilitator, der imødekommer SMV'ers 

proceduremæssige behov. 

Begrundelse 

EIAH bør lægge særlig vægt på projekter, der stemmer overens med EU's energi-, klima- og 

bæredygtighedsmål. I denne forbindelse har energi- og ressourceeffektivitet det største 

potentiale for en række fordele for EU: det største potentiale til at reducere omkostningerne 

(hvilket styrker konkurrenceevnen i specifikke sektorer), en høj jobskabelse, en fremragende 

omkostningseffektivitet og forbedret energi- og ressourcesikkerhed, hvilket forbedrer EU’s 

modstandsdygtighed og støtten til SMV'er.  
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Ændringsforslag  34 

Forslag til forordning 

Artikel 2 – stk. 2 – afsnit 2 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

Med henblik herpå skal EIAH gøre brug af 

den ekspertise, der findes i EIB, 

Kommissionen og nationale 

erhvervsfremmende banker samt de 

europæiske struktur- og investeringsfondes 

styrende organer. 

Med henblik herpå skal EIAH gøre brug af 

den ekspertise, der findes i EIB, 

Kommissionen og nationale og regionale 

erhvervsfremmende banker samt de 

europæiske struktur- og investeringsfondes 

styrende organer, med det formål at 

etablere hensigtsmæssige partnerskaber 

på medlemsstatsniveau. 

 

Ændringsforslag  35 

Forslag til forordning 

Artikel 2 – stk. 3 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

3. Medlemsstater, der tiltræder EFSI-

aftalen, skal kunne tilvejebringe deres 

bidrag som kontantbidrag eller i form af en 

af EIB accepteret garanti. Andre 

tredjeparter skal kun kunne yde 

kontantbidrag. 

3. Medlemsstater, der tiltræder EFSI-

aftalen, skal kunne tilvejebringe deres 

bidrag som kontantbidrag eller i form af en 

af EIB accepteret garanti. Andre 

tredjeparter skal kun kunne yde 

kontantbidrag. Medlemsstaternes bidrag er 

omfattet af alle de gældende regler i 

stabilitets- og vækstpagten. 

 

Ændringsforslag  36 

Forslag til forordning 

Artikel 3 – stk. 1 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

1. EFSI-aftalen skal indeholde 

bestemmelse om, at EFSI skal ledes af et 

Styringsråd, som fastlægger den 

overordnede strategi, de strategiske 

politikker og procedurer for aktivallokering 

og drift, herunder investeringspolitikken 

for projekter, som kan støttes af EFSI, og 

1. EFSI-aftalen skal indeholde 

bestemmelse om, at EFSI skal ledes af et 

Styringsråd, som fastlægger den 

overordnede strategi, de strategiske 

politikker og procedurer for aktivallokering 

og drift, herunder EFSI's risikoprofil og 

investeringspolitikken for projekter, som 
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EFSI's risikoprofil, i overensstemmelse 

med de i artikel 5, stk. 2, fastsatte mål. 

Styringsrådet skal vælge et medlem af sin 

midte til formand. 

kan støttes af EFSI, med henblik på at 

sikre EFSI's additionalitet i forhold til 

normale EIB-transaktioner samt 
overensstemmelse med de i artikel 5, stk. 

2, fastsatte mål og EU-traktatens 

målsætninger om social, økonomisk og 

territorial samhørighed. Styringsrådet skal 

fungere på en fuldstændig gennemsigtig 

måde og vælge et medlem af sin midte til 

formand. 

 

Ændringsforslag  37 

Forslag til forordning 

Artikel 3 – stk. 2 – afsnit 1 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

Så længe de eneste bidragydere til EFSI 

er Unionen og EIB, skal antallet af 

medlemmer og stemmerettigheder i 

Styringsrådet fastlægges i forhold til den 

respektive størrelse af bidragydernes 

bidrag i form af kontantbidrag eller 

garantier. 

Antallet af medlemmer af Styringsrådet 

fordeles mellem EIB og Kommissionen. 

 

Ændringsforslag  38 

Forslag til forordning 

Artikel 3 – stk. 4 – afsnit 3 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

Den administrerende direktør og 

vicedirektøren ansættes af Styringsrådet 

efter fælles indstilling fra Kommissionen 

og EIB for en periode på tre år, som kan 

fornys. 

Den administrerende direktør og 

vicedirektøren ansættes af Styringsrådet 

efter fælles indstilling fra Kommissionen 

og EIB for en periode på tre år, som kan 

fornys, og som ikke overstiger 6 år i alt. 

Den administrerende direktør og 

vicedirektøren udnævnes efter en åben og 

gennemsigtig udvælgelsesprocedure. 
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Ændringsforslag  39 

Forslag til forordning 

Artikel 3 – stk. 5 – afsnit 1 

 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

5. EFSI-aftalen skal indeholde 

bestemmelser om, at EFSI skal have en 

investeringskomité, med ansvar for at 

undersøge potentielle transaktioner i 

forhold til EFSI's investeringspolitik og 

godkende støtte fra EU-garantien til 

projekter, jf. artikel 5, uanset disse 

geografiske lokaliseringer.  

5. EFSI-aftalen skal indeholde 

bestemmelser om, at EFSI skal have en 

investeringskomité, med ansvar for at 

undersøge potentielle transaktioner i 

forhold til EFSI's investeringspolitik og 

godkende støtte fra EU-garantien til 

projekter, jf. artikel 5, på en fuldt ud 

gennemsigtig og ansvarlig måde uanset 

disses geografiske placering. 

Investeringskomitéen sørger også for, at 

projekterne er miljømæssigt bæredygtige. 

Begrundelse 

Der bør sikres fuld gennemsigtighed og ansvarlighed for udviklingen af investeringspolitikker 

og -retningslinjer og for projektudvælgelse med henblik på at forbedre projekternes kvalitet 

og sikre ejerskab og en gnidningsløs gennemførelse. Al relevant information om og vurdering 

af hvert projekt bør gøres offentligt tilgængelige.  

 

Ændringsforslag  40 

Forslag til forordning 

Artikel 3 – stk. 5 – afsnit 2 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

Investeringskomiteen skal bestå af seks 

uafhængige sagkyndige og den 

administrerende direktør. De uafhængige 

sagkyndige skal besidde omfattende 

relevant markedserfaring med 

projektfinansiering og udpeges af 

Styringsrådet for en periode på tre år, som 

kan fornys. 

Investeringskomiteen skal bestå af seks 

uafhængige sagkyndige og den 

administrerende direktør. De uafhængige 

sagkyndige skal besidde omfattende 

relevant markedserfaring med 

projektfinansiering og ekspertise inden for 

de generelle områder, som er omhandlet i 

artikel 5, stk. 2. De sagkyndige udpeges af 

Styringsrådet efter en åben og 

gennemsigtig procedure for en periode på 

tre år, som kun kan fornys én gang. Det 

skal sikres, at projektudvælgelsen sker på 

grundlag af EIB’s principper og ud fra et 
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sæt bæredygtighedskriterier som defineret 

i artikel 5.  

 

Ændringsforslag  41 

Forslag til forordning 

Artikel 4 – stk. 1 a (nyt) 

 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 EIB's finansierings- og 

investeringsforanstaltninger, der støttes af 

EFSI, bør forvaltes i overensstemmelse 

med EIB’s egne regler og procedurer og 

under hensyntagen til dens horisontale og 

sektorspecifikke politikker. 

Begrundelse 

Denne tilføjelse er nødvendig for at præcisere, at alle EIB’s politikker bør respekteres i 

forbindelse med EFSI, f.eks. på det transport-, energi- og klimapolitiske område. Dette er helt 

logisk, eftersom EIB forpligter sig til at følge sin normale projektvurderingsprocedure for 

ethvert projekt, der derefter går gennem EFSI. 

 

Ændringsforslag   42 

Forslag til forordning 

Artikel 5 – stk. 2 – indledning 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

2. EU-garantien stilles som garanti for 

EIB-finansierings- og 

investeringstransaktioner godkendt af den i 

artikel 3, stk. 5, omhandlede 

investeringskomité eller for finansiering til 

EIF med henblik på EIB-finansierings- og 

investeringstransaktioner i henhold til 

artikel 7, stk. 2. De pågældende 

transaktioner skal stemme overens med 

Unionens politikker og støtte et eller flere 

af følgende generelle mål: 

2. EU-garantien stilles som garanti for 

EIB-finansierings- og 

investeringstransaktioner, der fremmer 

overgangen til en intelligent, cirkulær og 

kulstoffattig økonomi, godkendt af den i 

artikel 3, stk. 5, omhandlede 

investeringskomité eller for finansiering til 

EIF med henblik på EIB-finansierings- og 

investeringstransaktioner i henhold til 

artikel 7, stk. 2. De pågældende 

transaktioner skal være økonomisk, 

miljømæssigt og socialt levedygtige og 

stemme overens med Unionens politikker, 

være i overensstemmelse med de 
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bæredygtige udviklingsmål fra 

Lissabontraktaten, og Europa 2020-

vækststrategien og skal støtte et eller flere 

af følgende generelle mål: 

Ændringsforslag  43 

Forslag til forordning 

Artikel 5 – stk. 2 – litra a 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

a) udvikling af infrastruktur, bl. a. i 

transportsektoren, i særdeleshed i 

industricentre, energi, især sammenkoblede 

energiforbindelser, og digital infrastruktur  

a) udvikling af bæredygtig, kulstoffattig og 

energieffektiv infrastruktur i 

overensstemmelse med EU’s langsigtede 

klima, energi og miljøpolitik, bl.a. i 

transportsektoren, i særdeleshed 

bæredygtige transportformer, elektrisk 

mobilitet, miljøvenlige løsninger i 

industricentre, bycentre og afsidesliggende 

områder, og anvendelse af alternative og 

kulstoffattige transportinfrastrukturer, 

energi, især sammenkoblede 

energiforbindelser inden for Unionen, 

intelligente net, intelligente målere samt 

opbevaringskapacitet til elektricitets- og 

gasenergi for at reducere 

energiafhængigheden, og digital 

infrastruktur 

 

 

Ændringsforslag   44 

Forslag til forordning 

Artikel 5 – stk. 2 – litra b 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

b) investeringer i uddannelse, sundhed, 

forskning og udvikling, informations- og 

kommunikationsteknologi samt innovation  

b) investeringer i uddannelse inden for 

innovative sundhedsløsninger, såsom e-

sundhed, og nye, effektive lægemidler, i 

forskning og udvikling, navnlig i nye 

vedvarende energityper og kulstoffattige 

teknologier samt alternative brændstoffer, 

i projekter, som stadig er i 

demonstrations- og pilotfasen, i 
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miljøinnovation samt i informations- og 

kommunikationsteknologi 

 

 

Ændringsforslag   45 

Forslag til forordning 

Artikel 5 – stk. 2 – litra c 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

c) fremme af vedvarende energi og energi- 

og ressourceeffektivitet 

c) udvikling og fremme af vedvarende 

energi kulstoffattige energiteknologier, 

ressourceeffektivitetsforanstaltninger for 

at fremme den cirkulære økonomi og øget 

støtte til energieffektivitetsprojekter, 

navnlig løsninger på efterspørgselssiden 

og omfattende 

energieffektivitetsrenovering af bygninger 

 

 

Ændringsforslag   46 

Forslag til forordning 

Artikel 5 – stk. 2 – litra d 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

d) infrastrukturprojekter på miljøområdet, 

vedrørende naturressourcer eller 

byudvikling eller på det sociale område 

d) bæredygtige infrastrukturprojekter på 

miljøområdet, vedrørende naturressourcer 

og biodiversitetsområderne i 

overensstemmelse med det 7. 

miljøhandlingsprogram såvel som inden 

for ressourceeffektivitet, affaldsreduktion, 

vandforvaltning, udvikling af 

landdistrikter, byudvikling, bæredygtig 

mobilitet i byområder samt inden for den 

sociale økonomi 

 

Ændringsforslag47 

Forslag til forordning 

Artikel 5 – stk. 2 – litra d a (nyt) 
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Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 da) innovative investeringer på 

underudnyttede områder såsom nye 

energiformer, beskyttelse og bevarelse af 

biodiversiteten, den grønne økonomi; 

 

 

Ændringsforslag  48 

Forslag til forordning 

Artikel 5 – stk. 2 – afsnit 2 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 Desuden stilles EU-garantien som garanti 

for støtte ydet via EIB til særlige 

investeringsplatforme og nationale 

erhvervsfremmende banker, der investerer i 

projekter, som opfylder kravene i denne 

forordning. For denne støtte skal 

Styringsrådet opstille kriterier for 

støtteberettigede investeringsplatforme. 
 

Desuden stilles EU-garantien som garanti 

for støtte ydet via EIB til særlige 

investeringsplatforme og nationale og 

regionale erhvervsfremmende banker, der 

investerer i projekter, som opfylder 

kravene i denne forordning.  

 For desuden at behandle energieffektivitet 

som en energikilde i sig selv ydes EU-

garantien kun til EIB-finansierings- og -

investeringstransaktioner, hvis der 

foretages en sammenligning på grundlag 

af ensartede spilleregler, hvor 

energieffektivitet og 

efterspørgselsreaktion konkurrerer på lige 

vilkår med produktionskapacitet, når det 

er teknisk muligt og i overensstemmelse 

med principperne og kriterierne i bilag 1a 

(nyt), under hensyntagen til forsvarlige 

akutte og usædvanlige 

energiforsyningssikkerhedsforhold. 

Begrundelse 

I meddelelsen af 25. februar 2015 om energiunionen (COM(2015)0080) "En rammestrategi 

for en modstandsdygtig energiunion med en fremadskuende klimapolitik" understreges det, at 

det er "nødvendigt at se på energieffektivitet med nye øjne og behandle det som en 

selvstændig energikilde, fordi den repræsenterer værdien af den sparede energi. 

Kommissionen vil som en del af revideringen af markedsudformningen sikre, at 
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energieffektivitet og styring af efterspørgslen kan konkurrere på lige vilkår med 

produktionskapacitet." Dette bør afspejles i kravene for ydelsen af EU-garantien. 

 

 

Ændringsforslag  49 

Forslag til forordning 

Artikel 5 – stk. 2 – afsnit 2 a (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 EU-garantien kan kombineres med eller 

kan anvendes til at supplere, fremskynde 

eller styrke eksisterende EU-

finansieringsinstrumenter. 

 

 

Ændringsforslag  50 

Forslag til forordning 

Artikel 5 – stk. 2 – afsnit 2 b (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 De pågældende transaktioner omfatter 

ikke: 

 a) afvikling eller opførelse af 

atomkraftværker 

 b) investeringer i lufthavnsinfrastruktur, 

medmindre de vedrører miljøbeskyttelse 

eller ledsages af de nødvendige 

investeringer for at afbøde eller mindske 

den tilknyttede negative miljøpåvirkning 

 c) investeringer i kul- og olieinfrastruktur 

 d) investeringer i nye motorveje eller nye 

veje med fire spor eller flere. 

Begrundelse 

Nogle få specifikke, risikable og kontroversielle sektorer bør ikke støttes af EFSI med 

skatteydernes penge. Litra a og b afspejler forordningen om Den Europæiske Fond for 

Regionaludvikling (forordning (EU) nr. 1301/2013). Litra c og d afspejler meget 

kulstofintensive investeringer, der er blandt de mest risikable ifølge direktivet om vurdering af 

indvirkningen på miljøet (direktiv 2011/92/EU af 13. december 2011 om vurdering af visse 
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offentlige og private projekters indvirkning på miljøet). 

 

 

Ændringsforslag   51 

Forslag til forordning 

Artikel 8 – stk. 5 a (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 Uden at dette berører stk. 5 skal 

målbeløbet nås gennem gradvise 

budgetmæssige forpligtelsesbevillinger til 

garantifonden, som vedtages inden for 

rammerne af den årlige budgetprocedure, 

under hensyntagen til alle tilgængelige 

midler ifølge Rådets forordning 

1311/2013 af 2. december 2013 om 

fastlæggelse af den flerårige finansielle 

ramme for 2014-2020, navnlig artikel 11, 

13 og 14, samt om nødvendigt og som en 

sidste udvej mulighed for – under fuld 

overholdelse af punkt 17 og 18 i IIA af 2. 

december 2013 – at omfordele midler fra 

flerårige programmer under 

udgiftsområde 1a, hvis det viser sig, at der 

er afsat for få forpligtelsesbevillingen til 

disse programmer. Finansieringen af 

garantifonden, både for så vidt angår 

forpligtelsesbevillinger og 

betalingsbevillinger, tages op til revision i 

forbindelse med midtvejsevalueringen/-

gennemgangen af FFR 2014-2020, der 

forventes at blive iværksat senest ved 

udgangen af 2016, som fastsat i artikel 2 

Rådets forordning 1311/2013 af 2. 

december 2013 om fastlæggelse af den 

flerårige finansielle ramme for 2014-

2020. 

 

Ændringsforslag  52 

Forslag til forordning 

Artikel 8 – stk. 7 – litra a 
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Kommissionens forslag Ændringsforslag 

a) indbetales ethvert overskydende beløb i 

én transaktion til en særlig post i oversigten 

over indtægter i Den Europæiske Unions 

almindelige budget for år n + 1 

a) indbetales ethvert overskydende beløb i 

én transaktion til en særlig post i oversigten 

over indtægter i Den Europæiske Unions 

almindelige budget for år n + 1 og 

omfordeles til programmer, hvis 

bevillingsramme måske er nedsat for at 

finansiere garantifonden, som omtalt i 

stk. 5a (nyt) med henblik på at 

kompensere for disse tab 

 

 

Ændringsforslag   53 

Forslag til forordning 

Artikel 9 – stk. 1 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

1. Kommissionen og EIB fremmer med 

støtte fra medlemsstaterne en gennemsigtig 

pipeline af aktuelle og potentielle 

fremtidige investeringsprojekter i Unionen. 

Denne pipeline berører ikke udvælgelsen af 

endelige projekter til støtte, som sker i 

henhold til artikel 3, stk. 5. 

1. Kommissionen og EIB fremmer med 

støtte fra medlemsstaterne en gennemsigtig 

pipeline af aktuelle og potentielle 

fremtidige investeringsprojekter i Unionen, 

som er miljømæssigt og socialt 

bæredygtige. Denne pipeline vedrører ikke 

udvælgelsen af endelige projekter til støtte, 

som sker i henhold til artikel 3, stk. 5, men 

skal angive, hvorvidt de foreslåede 

projekter er berettigede til EU-

garantifonden i overensstemmelse med de 

målsætninger og kriterier, der er fastlagt i 

artikel 5. 

 

Ændringsforslag  54 

Forslag til forordning 

Artikel 9 – stk. 2  

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

2. Kommissionen og EIB udvikler, 

opdaterer og formidler på et løbende og 

struktureret grundlag information om 

aktuelle og fremtidige investeringer, som 

2. Kommissionen og EIB udvikler, 

opdaterer og formidler på et løbende og 

struktureret grundlag information om 

aktuelle og fremtidige investeringer, som 
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kan yde et væsentligt bidrag til 

virkeliggørelse af EU's politiske mål.  
er miljømæssigt forsvarlige og socialt 

acceptable, og som kan yde et væsentligt 

bidrag til virkeliggørelse af EU's politiske 

mål. Kommissionen og EIB sikrer, at 

Unionens forskellige politiske 

målsætninger, der er fastsat i artikel 5, 

stk. 2, forfølges ligeligt og effektiv for så 

vidt angår udvalgte projekter og 

investeringer. 

Begrundelse 

Ifølge artikel 3 uddelegeres strategiske retningslinjer, aktivallokerings- og investeringspolitik 

til et Styringsråd, bistået af en investeringskomité. For at sikre gennemsigtighed, 

ansvarlighed og en strategisk ressourceanvendelse skal regelmæssige opdateringer om 

nuværende og fremtidige investeringer omfatte detaljerede oplysninger om, hvordan hver 

enkelt af EU’s politiske målsætninger, der er fastlagt i artikel 5, stk. 2, realiseres og støttes 

finansielt.  

 

 

Ændringsforslag  55 

Forslag til forordning 

Artikel 9 – stk. 3 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

3. Medlemsstaterne udvikler, opdaterer og 

formidler på et løbende og struktureret 

grundlag information om aktuelle og 

fremtidige investeringer på deres område. 

3. Medlemsstaterne udvikler, opdaterer og 

formidler på et løbende og struktureret 

grundlag information om aktuelle og 

fremtidige investeringer i grøn og cirkulær 

økonomi på deres område. 

 

 

Ændringsforslag  56 

Forslag til forordning 

Artikel 10 – stk. 2 – litra b 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

b) en vurdering af den merværdi, den 

mobilisering af investeringer fra den 

private sektor og de anslåede og faktiske 

resultater og virkninger, som EIB's 

finansierings- og investeringstransaktioner 

b) en vurdering af den økonomiske, sociale 

og miljømæssige merværdi, herunder 

indikatorer, der måler den effektive 

anvendelse af ressourcer, den mobilisering 

af investeringer fra den private sektor og de 
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har skabt, på et aggregeret grundlag anslåede og faktiske resultater og 

virkninger, som EIB's finansierings- og 

investeringstransaktioner har skabt, på et 

aggregeret grundlag 

 

 

Ændringsforslag  57 

Forslag til forordning 

Artikel 10 – stk. 2 – litra b a (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 ba) en bedømmelse af EFSI's 

additionalitet i forhold til EIB's 

standardtransaktioner 

 

 

Ændringsforslag  58 

Forslag til forordning 

Artikel 11 – stk. 1 a (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 1a. Efter anmodning fra Europa-

Parlamentet deltager EU's 

budgetkommissær i en høring i Europa-

Parlamentet om anvendelse af EU-fonde i 

EFSI. 

Begrundelse 

Eftersom EFSI vil være sammensat af betydelige omfordelinger af EU's budget, bør Europa-

Parlamentet have ret til at indkalde EU's kommissær for budget til møde med Parlamentet 

med henblik på at udøve kontrol med anvendelsen af budgettet, særligt hvad angår resultater 

og udgiftsanvendelse. 

 

 

Ændringsforslag  59 

Forslag til forordning 

Artikel 13 – stk. 1 
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Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 I overensstemmelse med sin egen 

åbenhedspolitik om aktindsigt og 

information offentliggør EIB på sit 

websted oplysninger om alle EIB's 

finansierings- og investeringsaktiviteter og 

deres bidrag til de i artikel 5, stk. 2, 

omhandlede generelle mål. 

I overensstemmelse med sin egen 

åbenhedspolitik om aktindsigt og 

information offentliggør EIB på sit 

websted oplysninger om alle EIB's 

finansierings- og investeringsaktiviteter og 

deres bidrag til de i artikel 5, stk. 2, 

omhandlede generelle mål og kriterier. 

 

 

Ændringsforslag  60 

Forslag til forordning 

Artikel 14 – stk. 1 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

EU-garantien og de beløb, som under 

garantien udbetales fra og inddrives til 

Unionens almindelige budget, er 

underlagt Revisionsrettens revision. 

Den eksterne revision af de aktiviteter, der 

udøves i overensstemmelse med EFSI-

forordningen, udføres af Den Europæiske 

Revisionsret i overensstemmelse med 

artikel 287 i TEUF. 

 

 

Ændringsforslag  61 

Forslag til forordning 

Artikel 18 

Forordning (EU) nr. 1291/2013 

Artikel 18 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 [...] udgår 

Begrundelse 

Finansiering fra EU's budget bør ikke tages fra Horisont 2020 og Connecting Europe-

faciliteten, men snarere fra strukturfondene. 
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Ændringsforslag  62 

Forslag til forordning 

Artikel 19 

Forordning (EU) nr. 1316/2013 

Artikel 5 – stk. 1 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

Artikel 19 udgår 

Ændringer af forordning (EU) nr. 

1316/2013  

 

I artikel 5 i forordning (EU) nr. 

1316/2013 affattes stk. 1 således: 

 

1. Finansieringsrammen for 

gennemførelsen af CEF er for perioden 

2014 til 2020 fastsat til 29 942 259 000 

EUR (*) i løbende priser. Beløbet fordeles 

således: 

 

a) transportsektoren: 23 550 582 000 

EUR, hvoraf de 11 305 500 000 EUR skal 

overføres fra Samhørighedsfonden og 

anvendes i overensstemmelse med denne 

forordning, og udelukkende i de 

medlemsstater, som er berettiget til støtte 

fra Samhørighedsfonden 

 

b) telekommunikationssektoren: 

1 041 602 000 EUR; 

 

c) energisektoren: 5 350 075 000 EUR.  

Disse beløb berører ikke anvendelsen af 

fleksibilitetsmekanismen, der er fastlagt i 

henhold til Rådets forordning (EU, 

Euratom) nr. 1311/2013 (*). 

 

(*) Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 

1311/2013 af 2. december 2013 om 

fastlæggelse af den flerårige finansielle 

ramme for årene 2014-2020 (EUT L 347 

af 20.12.2013, s. 884). 

 

Begrundelse 

Finansiering fra EU's budget bør ikke tages fra Horisont 2020 og Connecting Europe-

faciliteten, men snarere fra strukturfondene. 
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Ændringsforslag  63 

Forslag til forordning 

Bilag I 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

Bilag I udgår 

 

Ændringsforslag  64 

Forslag til forordning 

Bilag I a (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 Bilag Ia 

 Principper og kriterier, der skal gælde for 

anvendelsen af EU-garantien til EIB's 

finansierings- og 

investeringstransaktioner, i forbindelse 

med sammenligningen af foreslåede 

investeringer i energieffektivitet og 

efterspørgselsreaktion som alternativer til 

investeringer til forøgelse af produktions- 

og transmissionskapaciteten.  

 Forhåndsevalueringer af 

investeringsprojekter, herunder 

energieffektivitetsforbedringer på 

efterspørgselssiden og 

efterspørgselsreaktioner, skal i de tilfælde, 

hvor konkurrerende projekter inden for 

energiforanstaltninger på udbudssiden 

omfatter investeringer i 

produktionskapacitets- og/eller 

transmissionsinfrastruktur, anvende 

omkostningsminimerende løsninger som 

udvælgelseskriterier, idet projekternes 

sammenlignelighed sikres ved anvendelse 

af beregningsmetoder, der svarer til de 

nedenfor anførte. 

 I de tilfælde, hvor en sammenligning er 

teknisk mulig, skal følgende principper og 

kriterier overholdes i forbindelse med 
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anvendelsen af EU-garantien til EIB's 

finansierings- og 

investeringstransaktioner for at sikre 

kompatibilitet, foruden de øvrige 

prioriteter, principper og kriterier i artikel 

5 i denne forordning1a. 

 1. EU-garantien kan stilles for EIB's 

finansierings- og 

investeringstransaktioner i de tilfælde, 

hvor der kan foretages 

omkostningsminimerende 

sammenligninger mellem løsningerne på 

efterspørgselssiden og udbudssiden, og 

hvor det kan godtgøres, at de samlede 

livscyklusomkostninger og fordelene ved 

de støtteberettigede investeringer til 

forbedring af 

energiefterspørgselseffektiviteten og 

efterspørgselsreaktion er repræsenteret og 

kan sammenlignes på lige vilkår med 

konkurrerende investeringer i 

energiforsyning, herunder 

produktionskapacitet og distribution i 

forbindelse hermed samt 

transmissionsinfrastruktur. 

 2. En fuldstændig livscyklusvurdering af 

omkostningerne og fordelene i forbindelse 

med investeringer i energiprojekter på 

både efterspørgselssiden og udbudssiden 

skal omfatte alle målbare og/eller 

beregnelige økonomiske, miljømæssige og 

samfundsmæssige virkninger, der 

beregnes og diskonteres med tiden i 

overensstemmelse med de etablerede 

principper såsom nettonutidsværdier, og 

skal afspejle realistiske 

kalkulationsrenter1b og levetider1c. Der vil 

blive gjort alt for at sikre kompatibilitet. 

Simple tilbagebetalingsperioder (SPP) vil 

blive undgået.  

 På samme måde og så vidt muligt skal 

sammenlignelige principper og kriterier 

finde anvendelse ved 

forhåndsevalueringen og 

sammenligningen af potentielle projekter 

til forbedring af ressourceeffektiviteten i 

forbindelse med projektinvesteringer 
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inden for ressourceforsyning. 

 _________________________ 

 1a. Endvidere bør man bemærke 

henvisningerne i artikel 5.4 i denne 

forordning til de europæiske struktur- og 

investeringsfonde og dermed til 

forordning (EU) nr. 1303/2013, herunder 

den integrerede tilgang i bilag 1. 

 1b. Den nuværende EIB-praksis, hvor der 

anvendes en diskonteringssats på 5 % 

med henblik på at afspejle de 

samfundsmæssige omkostninger og 

fordele, bør fortsættes og tilpasses de 

skiftende markedsrenter.  

 1c. Yderligere eksempler på og vejledning 

om beregningsmetodologier kan findes i 

Kommissionens delegerede forordning 

(EU) nr. 244/2012 af 16. januar 2012 på 

http://eur-lex.europa.eu/legal-

content/EN/ALL/?uri=CELEX:32012R02

44 og vejledende dokument på http://eur-

lex.europa.eu/legal-

content/EN/ALL/?uri=CELEX:52012XC0

419(02). 
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