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BEGRUNDELSE

1. Baggrund og bemærkninger til proceduren

Den Europæiske Investeringsbank (EIB), hvis aktionærer er medlemsstaterne, er et af EU’s 
vigtigste finansielle instrumenter. Dens lån uden for EU (EUR 9 mia.) repræsenterer over 
12 % af Bankens udlån i 2010.

EIB's eksterne mandat, dvs. den EU-budgetgaranti, der dækker de statslige og politiske risici, 
der er knyttet til EIB's lån og lånegarantier uden for EU, er omfattet af den fælles 
beslutningsprocedure mellem Parlamentet og Rådet i medfør af afgørelse nr. 633/2009/EF af 
13. juli 2009, der blev vedtaget, efter Europa-Parlamentet drog det valgte retsgrundlag i tvivl1.

Den 21. april 2010 forelagde Kommissionen Europa-Parlamentet og Rådet et forslag til 
Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om en EU-garanti til Den Europæiske 
Investeringsbank mod tab i forbindelse med lån til og garantier for projekter uden for Den 
Europæiske Union2. Forslaget til afgørelse bygger på den midtvejsrevision af EIB's eksterne 
mandat, der er fastlagt i afgørelse 633/2009/EF. Denne evaluering blev forelagt i en 
meddelelse fra Kommissionen3, som tager udgangspunkt i en ekstern evaluering, der er blevet 
overvåget og styret af en vismandskomité, en evaluering gennemført af et eksternt 
konsulentfirma4 og specifikke evalueringer gennemført af EIB's evalueringsafdeling.

På udvalgsplan blev der stillet flere ændringsforslag under førstebehandlingen, herunder 
kompromisændringsforslag, som fremkom efter flere uformelle kontakter og udtalelser fra 
fem udvalg. Den 27. januar 2011 vedtog Budgetudvalget (BUDG) sin henstilling til 
plenarforsamlingen, som omfattede et samlet kompromisændringsforslag i form af en 
konsolideret tekst.

På mødet den 17. februar 2011 vedtog Europa-Parlamentet ved førstebehandlingen en 
lovgivningsmæssig beslutning5 om ændring af Kommissionens forslag.

Den 3. marts 2011 gav BUDG ordføreren mandat til at indlede forhandlinger med Rådet og 
Kommissionen med henblik på at nå til enighed under andenbehandlingen i overensstemmelse 
med den fælles erklæring om den praktiske gennemførelse af den fælles 

                                               
1 En garantifond beskytter EU-budgettet mod chok, der ellers kunne forekomme i tilfælde af 
misligholdelse af lån, der er garanteret af EU. I dag indbetales 9 % af det udestående beløb for 
de ydede lån til fonden fra budgettet. Fonden tilføres midler i år N+2 efter låneudbetalingen.
2 2010/0101 (COD) - KOM(2010)0174, SEK(2010)0443.
3 KOM(2010)0173, SEK(2010)442.
4 Uafhængig evaluering fra COWI (feb. 2010), Michael Camdessus et al., “European 
Investment Bank's external mandate 2007-2013 Mid-Term Review: Report and 
recommendations of the steering committee of ‘wise persons’,” February 2010. Findes på: 
<www.eib.org/attachments/documents/eib_external_mandate_2007-2013_mid-
term_review.pdf.
5 P7_TA-PROV(2011)0062.
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beslutningsprocedure1 og artikel 70.

Der afholdtes en række uformelle triloger mellem Europa-Parlamentet, Rådet og 
Kommissionen (se bilag). EIB blev opfordret til at forelægge relevante spørgsmål på separate 
møder og blev regelmæssigt underrettet om forhandlingernes forløb. Der blev på denne 
baggrund indgået en aftale den 21. juni, hvilket blev bekræftet af BUDG gennem et brev fra 
formanden af 27. juni 2011 og af COREPER den 14. september 2011.

Den 19. september 2011 vedtog Rådet sin førstebehandlingsholdning i overensstemmelse med 
artikel 294 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (TEUF), hvori aftalen er 
indeholdt.

2. Kommissionens forslag: mål og hovedelementer

Hovedformålet er på basis af resultaterne i midtvejsrapporten at sikre, at EU-garantien mod 
tab i forbindelse med EIB's finansiering af eksterne projekter fastholdes i resten af den 
periode, som de aktuelle finansielle overslag for 2007-2013 dækker, og at mandatet samtidig 
tilføjes en række nye elementer.

De nye elementer er:

* Aktivering af det "fakultative mandat" på EUR 2 mia., der blev hensat som reserve. Det 
fakultative mandat bør ikke aktiveres som en forhøjelse af individuelle regionale beløbslofter, 
men som et mandat, der er forbeholdt projekter, der bidrager til at bekæmpe 
klimaforandringer i alle de regioner, der er omfattet af afgørelsen.

* Erstatning af det nuværende system med regionale mål for transaktioner under EU-garantien 
med horisontale overordnede mål for alle regioner under det eksterne mandat. 

* Kommissionen skal sammen med EIB og i samråd med EU-Udenrigstjenesten (EEAS) 
udforme operationelle retningslinjer for hver region under det eksterne mandat, der vil 
afspejle EU's regionale strategier, for at styrke forbindelsen mellem på den ene side 
gennemførelsen af EIB's aktiviteter i overensstemmelse med de generelle overordnede 
målsætninger under det eksterne mandat og på den anden side EU's regionale prioriteringer.

* Styrkelse af EIB's muligheder for at understøtte EU's udviklingsmålsætninger ved 

– at forbedre EIB's evaluering af og kontrol med de sociale og 
udviklingsmæssige aspekter af projekter

– i højere grad at rette EIB's indsats mod sektorer, der kan bidrage til at fremme 
udviklingen i tredjelande, f.eks. miljøinfrastrukturer, herunder vandforsyning 
og spildevandsbortskaffelse, bæredygtig transport og foranstaltninger til 
modvirkning af og tilpasning til klimaforandringer. EIB bør også gradvist 
forstærke sin indsats på sundheds- og uddannelsesområdet.

                                               
1 EFT C 145 af 30.6.2007, s. 5. 
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* Aktivering af EIB's eksterne mandat for fem nye lande, herunder Belarus.

3. Parlamentets førstebehandling 

Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning, der blev vedtaget med et meget stort flertal (538 
stemmer for, 37 imod og 37 hverken/eller) ved førstebehandlingen, blev ledsaget af fem 
ændringsforslag. Ændringsforslag 1 fra BUDG indførte ændringer i hele teksten.
I sin beslutning tog Parlamentet først og fremmest sigte på at justere lofterne for at sikre 
kontinuitet indtil den 31. december 2013, styrke gennemsigtigheden ved EIB-transaktioner 
under det eksterne mandat og forbedre transaktionernes støtte til EU udenrigspolitiske 
målsætninger samt forberede mere langsigtede tiltag, hvoraf nogle blev fremhævet i 
midtvejsevalueringen anbefalinger.
De vigtigste ændringer omfatter følgende områder:

Lofter: Lofterne forhøjes med EUR 1 857 mia. for at sikre tilstrækkeligt dækning af 
mandatets udvidelse til nye lande (betragtning 7a og artikel 2, stk.1), og der indføres en 
omfordelingsfleksibilitet på 20 % mellem de regionale lofter (bilag I, sidste afsnit). EIB's 
mulighed for at geninvestere tilbageførsler fra tidligere operationer som foreslået i udkast til 
forordning (EF) nr. 1638/2006 ønskes fremmet (betragtning 8c).

EU's mål og konditionalitet: EIB's transaktioner skal især bidrage til overholdelse af 
principperne i artikel 21 i TEU, og i udviklingslandene skal der tages hensyn til naturlige 
ressourcer og reduktion af fattigdom. EIB og Kommissionen forelægger senest i 2012 en 
strategi for at udfase projekter, der er til skade for EU's klimamål (artikel 3). Der henvises til 
Pariserklæringen fra 2005 og Accrahandlingsplanen fra 2008 (betragtning 13 og artikel 5, stk. 
2) og til 2015-målene (betragtning 15a). Berettigelsen til støtte i medfør af 
klimaforandringsmandatet kan begrænses for lande, der ikke forpligter sig til at nå passende 
klimarelaterede mål (artikel 2, stk. 4). EIB's undersøger med rettidig omhu de 
udviklingsrelaterede aspekter, herunder om der har været afholdt passende lokale offentlige 
høringer (artikel 6, stk. 1). Udvidelsen af mandatet til også at omfatte Belarus forkastes (bilag 
II, punkt B. Naboskabs- og partnerskabslande). De regionale operationelle retningslinjer 
vedtages ved hjælp af delegerede retsakter (betragtning 23 og artikel 5).

Gennemsigtighed og rapportering:
Kommissionens årlige rapport skal bl.a. indeholde afsnit om
- de støtteberettigede aktioners bidrag opfyldelsen af EU's udenrigspolitiske målsætninger
- udviklingsmæssige konsekvenser og miljømæssig og social bæredygtighed
- en detaljeret oversigt over alle finansielle ressourcer i EU, der bruges i kombination med 
EIB-finansiering og andre donorer.
EIB udvikler resultatindikatorer i forbindelse med de finansierede projekters udviklings-, 
miljø- og menneskerettighedsaspekter (artikel 5, stk. 2), som danner grundlag for årlige 
beretninger (artikel 6, stk. 2a).
Overvågningen af sådanne aspekter (herunder de finansielle mellemleds resultater til støtte for 
SMV'er) under og efter projektgennemførelsen og -afslutningen offentliggøres desuden, hvor 
det er muligt (artikel 6, stk. 2).
Der indføjes en ny artikel med forbud mod transaktioner i ikke-samarbejdsvillige 
jurisdiktioner (artikel 10a).
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Perspektiver på længere sigt: Der etableres en EU-platform for samarbejde og udvikling med 
det formål at optimere og rationalisere mekanismerne til øget kombinering af gavebistand og 
lån, der involverer andre europæiske multilaterale og bilaterale finansieringsinstitutter 
(betragtning 25 og artikel 8, stk. 2a). Der indføres en ny artikel om nedsættelse af en 
arbejdsgruppe til drøftelse af perspektiverne for udviklingsbistand, herunder EIB's rolle 
(artikel 10b). Der henvises til mikrokreditter (betragtning 8b) og en cost-benefit-analyse 
vedrørende oprettelsen af underafdelinger, især i Middelhavsregionen (betragtning 25a).

4. Vurdering af Rådets førstebehandling

Rådet godkender den aftale, som Parlamentet og Rådet nåede frem til under de uformelle 
triloger (se bilag).

Et meget begrænset antal af Europa-Parlamentets ændringer er ikke blevet helt, delvist eller 
principielt godkendt af Rådet (betragtning 6a, 8b, 8c og 25a samt artikel 5, stk. 3a, artikel 8, 
stk. 2a og artikel 10b). De områder, hvor Parlamentet har udvist en afgørende interesse, f.eks. 
rapportering, lofter, udvikling og konditionalitet, er dækket i teksten.

Lofter: Lofterne forhøjes med EUR 1 684 mia., hvoraf EUR 1 mia. er afsat til det sydlige 
Middelhavsområde som krævet under Parlamentets førstebehandling (betragtning 7a og bilag 
I). Der imødeses en fleksibilitet på 10 % mellem regionerne. Henvisningen til tilbageførsler, 
som er et spørgsmål, der er uafklaret i en anden procedure, bevares ikke.

EU's mål og konditionalitet:
Der opstilles ingen begrænsninger for Islands støtteberettigelse, hvorimod Belarus fortsat ikke 
er støtteberettiget. Konditionaliteten styrkes ved at tillægge Kommissionen beføjelser til at 
ændre listen af støtteberettigede lande ved delegerede retsakter (bilag IIa). På den anden side 
gøres det klart, at regionale operationelle retningslinjer er af teknisk karakter og er underlagt 
de regionalpolitiske rammer, som lovgiverne fastlægger ved hjælp af den fælles 
beslutningsprocedure (bilag IIb).

Perspektiv på længere sigt: Bestemmelsen om en EU-platform for samarbejde og udvikling 
bevares kun i betragtningerne, og en cost-benefit-analyse imødeses som et foreløbigt skridt.
Vurderingen af oprettelsen af underafdelinger – forbeholdt EIB's bestyrelse - og 
udviklingsbistandens fremtid (arbejdsgruppe) er ikke bevaret.
En ny betragtning (31a) omhandler fornyet behandling af EIB's mulighed for bl.a. at yde 
mikrokreditfinansiering under den kommende finansielle ramme.

5. Indstillingens indhold

Ordføreren foreslår, at Rådets førstebehandling accepteres. Indholdet af Rådets tekst afspejler 
i høj grad Europa-Parlamentets førstebehandling. Teksten er resultatet af intense 
forhandlinger fra februar til juni 2011.

Alt i alt vil EIB's udvidede mandat muliggøre en betydeligt bedre koordinering i retning af 
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gennemførelsen af EU's mål, betragtelig større ansvarlighed og gennemskuelighed og en 
bedre anvendelse af EU's budgetgaranti.
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BILAG

Decision on the EIB external mandate
Steps and informal meetings in 2011 between the EP negotiating team (1), the 

Presidency of the Council and Commission

Date Place Meetings on the EIB external mandate Decision
27 January Brussels BUDG adopts its recommendation to the plenary
17 February Strasbourg EP adopts its first reading
28 February Exploratory talks with a view to presenting a request to 

BUDG Committee to open negotiations *
3 March Brussels BUDG committee gives mandate to set up a 

negotiating team and enter negotiations
17 March Brussels Informal trilogue*
22 March Brussels Informal trilogue*
31 March Brussels BUDG committee meeting: rapporteur gives state of 

play of negotiations (Annex XXI, point 6 of the Rules 
of procedure)

12 April Brussels Informal trilogue*
14 April Brussels BUDG meeting: state of play of negotiations
3 May Brussels Informal trilogue*
5 May Brussels BUDG meeting: state of play of negotiations

Informal trilogue*
12 May Strasbourg Informal trilogue*
23 May Brussels BUDG meeting: state of play of negotiations
1 June Brussels Informal trilogue*
15 June Brussels BUDG meeting: state of play of negotiations
21 June Brussels Informal trilogue* Agreement.
27 June Brussels BUDG meeting: Approval of the agreement.

BUDG Chair letter committing to approve Council's 
first reading position if it conforms with the agreement.

19 September Brussels Council adopts its first reading position

(1) Rapporteur Ivailo Kalfin, Shadow-rapporteurs: Giovanni Collino, Sidonia Elżbieta 
Jedrzejewska (EPP), Carl Haglund (ALDE), Helga Trüpel (Greens/EFA),  Miguel Portas (GUE), 
Claudio Morganti (EFD).

* Council represented by the Head of the Economic and Financial Unit of the Permanent 
Representation of Hungary to the  European Union.


