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BILAG
til
Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING
om ændring af forordning (EU) nr. 1316/2013 og (EU) 2015/1017 for så vidt angår
forlængelse af Den Europæiske Fond for Strategiske Investeringer og indførelse af
tekniske forbedringer i fonden og i Det Europæiske Centrum for Investeringsrådgivning

Bilag
(1)

I punkt 2 foretages følgende ændringer:
a)

I litra b) indsættes som andet afsnit:
"Det bør undgås at yde EFSI-støtte til motorveje, medmindre der er behov for
støtte til private investeringer i transport i samhørighedslande eller til
grænseoverskridende transportprojekter, hvori deltager mindst ét
samhørighedsland."

b)

I litra c) affattes andet punktum således:
"I denne sammenhæng forventes EIB at tilvejebringe finansiering under
EFSI med henblik på at nå et samlet mål på mindst
500 000 000 000 EUR i offentlige eller private investeringer, herunder
finansiering mobiliseret via EIF under EFSI-foranstaltninger vedrørende
de i artikel 10, stk. 2, litra b), omhandlede instrumenter, nationale
erhvervsfremmende banker eller institutter og øget adgang til
finansiering for virksomheder med op til 3 000 ansatte."

(2)

I punkt 3 tilføjes som litra d):
"d)

(3)

DA

tilstedeværelsen af et eller flere af følgende elementer vil typisk føre til, at en
foranstaltning betragtes som en særlig aktivitet:
–

efterstilling i forhold til andre långivere,
erhvervsfremmende banker og private långivere

–

deltagelse i risikodelingsinstrumenter med en position, der giver EIB en
høj risikoeksponering

–

eksponering over for særlige risici, såsom uprøvet teknologi,
afhængighed af nye, uerfarne eller risikobehæftede modparter, nye
finansielle strukturer eller risici for EIB, den pågældende sektor eller det
pågældende geografiske område

–

egenkapitalagtige kendetegn, såsom resultatorienteret afkast eller

–

andre identificerbare aspekter, der indebærer en højere risikoeksponering
i forhold til EIB's politik for kreditrisici."

herunder

nationale

I punkt 5 tilføjes følgende punktum:
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"Resultattavlen offentliggøres, så snart der er indgået kontrakt om EU-garanti
til et projekt, dog uden kommercielt følsomme oplysninger."
(4)

I punkt 6 foretages følgende ændringer:
(a)

Litra b) ændres således:
i)

i første led affattes første og andet punktum således:
"For foranstaltninger af typen lån foretager EIB eller EIF sin
standardrisikovurdering, herunder beregning af sandsynligheden
for misligholdelse og inddrivelsesprocenten. På grundlag af disse
parametre kvantificerer EIB og EIF risikoen ved hver enkelt
foranstaltning."

ii)

i andet led affattes første punktum således:
"Hver enkelt foranstaltning af lånetypen tildeles en risikoklasse
(transaktionens risikoklassificering) på grundlag af EIB's eller EIF's
system for risikoklassificering af lån."

iii)

i tredje led affattes første punktum således:
"Projekterne skal være økonomisk og teknisk levedygtige, og EIB's
finansiering skal struktureres i overensstemmelse med sunde
bankprincipper og overholde de strenge principper for
risikoforvaltning, som EIB eller EIF har fastsat i sine interne
retningslinjer."

(b)

I litra c) foretages følgende ændringer:
i)

i første led affattes andet punktum således:
"Afgørelsen af, hvorvidt en foranstaltning indebærer risici af
egenkapitaltypen eller ej, uanset dens juridiske form og
nomenklatur, træffes på grundlag af EIB's eller EIF's
standardvurdering."

ii)

i andet led affattes første punktum således:
"EIB's transaktioner af egenkapitaltypen gennemføres i
overensstemmelse med EIB's eller EIF's interne regler og
procedurer."

(5)

I punkt 7, litra c), udgår ordet "indledende".

(6)

I punkt 8 foretages følgende ændringer:
a)

I første afsnit udgår ordet "indledende" i andet punktum.

b)

I første afsnit i litra a) udgår ordet "indledende" i første punktum.
I første punktum i litra b) udgår ordet "indledende".

DA

3

DA

