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MOTIVERING

1. Bakgrund och kommentarer om förfarandet 

Europeiska investeringsbanken (EIB), vars aktieägare är medlemsstaterna, är ett av 
EU:s viktigaste finansieringsinstrument. Dess utlåning utanför EU (9 miljarder EUR) utgjorde 
över 12 procent av dess totala utlåning 2010.

EIB:s externa mandat, det vill säga EU:s budgetgaranti som täcker politiska risker och 
statsrisker i samband med bankens lån och lånegarantier till projekt som genomförs utanför 
EU, omfattas av medbeslutande mellan parlamentet och rådet sedan beslut nr 633/2009/EG av 
den 13 juli 2009, efter det att Europaparlamentet ifrågasatt den rättsliga grund som valts1.

Den 21 april 2010 förelade kommissionen Europaparlamentet och rådet ett förslag till 
Europaparlamentets och rådets beslut om en EU-garanti till Europeiska investeringsbanken 
mot förluster vid lån till och garantier för projekt utanför Europeiska unionen2. Förslaget till 
beslut bygger på halvtidsöversynen av EIS:s externa mandat i enlighet med 
beslut 633/2009/EG. Denna översyn presenterades i ett meddelande från kommissionen3 som 
var baserat på en extern utvärdering som övervakats och styrts av en styrkommitté med 
”experter”, på en utvärdering som gjorts av ett externt konsultföretag4 och på specifika 
utvärderingar som gjorts av EIB:s avdelning för utvärdering av verksamheten.

På utskottsnivå lades åtskilliga ändringsförslag fram vid första behandlingen, däribland 
kompromissändringsförslag till följd av flera informella kontakter och yttranden från 
fem utskott. Den 27 januari 2011 antog budgetutskottet sin rekommendation till 
plenarsammanträdet med ett globalt kompromissändringsförslag i form av en konsoliderad 
text.

Vid plenarsammanträdet den 17 februari 2011 antog Europaparlamentet vid sin 
första behandling en lagstiftningsresolution5 som ändrade kommissionens förslag.

Den 3 mars 2011 gav budgetutskottet mandat till föredraganden att inleda förhandlingar med 
rådet och kommissionen i syfte att nå en överenskommelse vid andra behandlingen, i enlighet 
med den gemensamma förklaringen om praktiska bestämmelser för 
medbeslutandeförfarandet6 och med artikel 70 i arbetsordningen.

                                               
1 En garantifond skyddar EU:s budget från chocker som annars skulle kunna uppstå vid 
betalningsförsummelser i samband med lån som garanteras av EU. För närvarande betalas 9 procent av 
det totala utestående beloppet för lån som har beviljats in till garantifonden från EU:s budget. 
Inbetalningar till garantifonden görs år N+2 efter utbetalningar av lån.
2 2010/0101(COD) – KOM(2010)0174, SEK(2010)0443.
3 KOM(2010)0173, SEK(2010)442.
4 Oberoende utvärdering av COWI (februari 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’,” februari 2010. Tillgänglig via lännken: 
<www.eib.org/attachments/documents/eib_external_mandate_2007-2013_mid-term_review.pdf.
5 P7_TA-PROV(2011)0062.
6 EUT L 145, 30.6.2007, s. 5.
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Ett antal informella trepartsmöten anordnades mellan Europaparlamentet, rådet och 
kommissionen (se bilagan). EIB uppmanades att ta upp angelägna frågor vid separate 
sammanträden och informerades regelbundet om de framsteg som uppnåddes. En 
överenskommelse nåddes den 21 juni och bekräftades av budgetutskottet genom en skrivelse 
av den 27 juni 2011 från dess ordförande och av Coreper den 14 september 2011.

Den 19 september 2011 antog rådet sin ståndpunkt, som innefattar överenskommelsen, vid 
första behandlingen i enlighet med artikel 294 i fördraget om Europeiska unionens 
funktionssätt (EUF-fördraget).

2. Kommissionens förslag: syfte och huvudpunkter

Det allmänna syftet är att på grundval av resultaten av halvtidsöversynen säkerställa 
EU-garantin för EIB:s externa finansiering under återstoden av den nuvarande budgetplanen 
för 2007–2013, samtidigt som det införs ett antal nya inslag i mandatet.

De nya inslagen är följande:

* Aktivering av det ”villkorade mandat” på 2 miljarder EUR som avsattes som reserv. Detta 
villkorade mandat ska inte aktiveras som en ökning av enskilda regionala tak, utan är avsett 
för projekt som bidrar till kampen mot klimatförändringen i alla regioner som omfattas av 
beslutet. 

* Det nuvarande systemet med regionala mål för transaktioner inom ramen för EU-garantin 
ersätts med övergripande mål för alla regioner som omfattas av det externa mandatet.

* Kommissionen ska tillsammans med EIB och i samråd med Europeiska utrikestjänsten ta 
fram operativa riktlinjer för varje region som omfattas av det externa mandatet. Riktlinjerna 
ska svara mot EU:s regionala strategier för att skapa en starkare länk mellan genomförandet 
av EIB:s verksamhet i överensstämmelse med de övergripande målen enligt det externa 
mandatet och EU:s regionala prioriteringar.

* EIB:s kapacitet stärks för att främja EU:s utvecklingsmål genom att 

– EIB:s värdering och övervakning förbättras i fråga om de sociala och 
utvecklingsmässiga aspekterna av projekten,

– EIB:s insatser fokuseras i ökad utsträckning på områden som kommer att främja 
utvecklingen i tredjeländer, t.ex. miljöinfrastruktur, bl.a. vatten och avlopp, 
hållbara transporter samt åtgärder för att mildra klimatförändringen och 
anpassningsåtgärder. EIB bör även successivt öka sina insatser till stöd för hälsa 
och utbildning.

* Aktivering av EIB:s externa mandat för fem nya länder, däribland Vitryssland.

3. Parlamentets första behandling 
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Europaparlamentets lagstiftningsresolution som antogs med mycket stor majoritet (538 röster 
för, 37 mot och 37 nedlagda röster) vid första behandlingen åtföljdes av 5 ändringsförslag. 
Ändringsförslag 1 lades fram av budgetutskottet och införde ändringar som gällde hela texten. 
Europaparlamentets ståndpunkt syftade främst till att anpassa taken för den fortsatta 
verksamheten fram till den 31 december 2013, förbättra insynen i EIB:s verksamhet inom 
ramen för det externa mandatet och dess stöd till målen för EU:s politik för yttre förbindelser 
och förbereda för mer långsiktiga projekt, varav vissa fördes fram i rekommendationerna från 
halvtidöversynen.
De viktigaste ändringarna gällde följande frågor:

Taken: Taken höjs med 1 857 000 000 EUR för att täcka utvidgningen av mandatet till nya 
länder (skäl 7a, artikel 2.1) och en omfördelningsmöjlighet på upp till 20 procent införs 
mellan de regionala taken (sista stycket i bilaga I). EIB:s möjlighet att återinvestera återflöden 
från tidigare transaktioner enligt förslaget i förslaget till förordning (EG) nr 1638/2006 
uppmuntras (skäl 8c).

EU:s mål och villkor: EIB:s verksamhet ska i synnerhet bidra till de principer som avses i 
artikel 21 i EUF-fördraget. I utvecklingsländer ska naturresurser och fattigdomsminskning 
främjas. EIB och kommissionen ska senast 2012 lägga fram en strategi för att avveckla 
projekt som står i strid med EU:s klimatmål (artikel 3). Man hänvisar till Parisdeklarationen 
från 2005 och Accraåtgärdsplanen från 2008 (skäl 13, artikel 5.2) och till 
millennieutvecklingsmålen (skäl 15a). Berättigande till finansiering för länder genom 
klimatförändringsmandatet kan begränsas för de länder som inte åtagit sig att uppnå lämpliga 
mål i detta avseende (artikel 2.4). En grundlig granskning från EIB:s sida av 
utvecklingsaspekterna omfattar kontroller av att tillbörligt samråd förs med lokala 
myndigheter (artikel 6.1). Utvidgningen av mandatet till Vitryssland avvisas (Bilaga II –
Grannländer och partnerskapsländer). Regionala operative riktlinjer ska antas genom 
delegerade akter (skäl 23, artikel 5). 

Transparens och rapportering 
Kommissionens årsrapport (artikel 10) ska framför allt innehålla avsnitt om
– stöd till finansieringsberättigade transaktioner inom ramen för målen för EU:s politik för 
yttre förbindelser,
– biståndseffekt, miljömässig och social hållbarhet, 
– särredovisning av alla finansiella unionsresurser som har använts, tillsammans med 
finansiering från EIB och andra givare.
Resultatindikatorer som har utarbetats av EIB avseende utveckling, miljö och mänskliga 
rättigheter (artikel 5.2) ska utgöra grunden för de årliga rapporter som offentliggörs 
(artikel 6.2a.
När det är möjligt ska projektansvarigas övervakning av dessa aspekter (inbegripet stöd till 
finansiella mellanhänder som stöder små och medelstora företag) under projektgenomförandet 
och färdigställandet av projektet också offentliggöras (artikel 6.2).
En ny artikel införs om förbud mot transaktioner i icke samarbetsvilliga jurisdiktioner 
(artikel 10a).

Mer långsiktiga perspektiv En EU-plattform för samarbete och utveckling ska inrättas senast i 
mitten av 2012 för att i högre grad och på ett mer rationellt sätt kombinera gåvobistånd och 
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lån, med deltagande av andra europeiska multilaterala och bilaterala finansinstitut (skäl 25, 
artikel 8.2a). Genom en ny artikel inrättas en arbetsgrupp som ska diskutera framtiden för 
utvecklingsbiståndet, däribland EIB:s roll (artikel 10b). Det hänvisas till mikrokrediter 
(skäl 8b) och en kostnads-nyttoanalays föreskrivs i samband med inrättandet av dotterbolag, 
framför allt i Medelhavsområdet (skäl 25a).

4. Bedömning av rådets första behandling

Rådet stöder den överenskommelse som nåddes mellan parlamentet och rådet vid de 
informella trepartsmötena (se bilagan). 

Ett mycket begränsat antal av parlamentets ändringar har inte accepterats av rådet (fullt ut, 
delvis eller i princip) (skäl 6a, 8b, 8c, 25a, artikel 5.3a, artikel 82a och artikel 10b). Områden 
av stor betydelse för parlamentet, t.ex. rapportering, tak, utveckling, miljö och villkor 
omfattas av texten. 

Taken: Taket för det allmänna mandatet ökas med 1 684 000 000 EUR, varav 
1 000 000 000 EUR riktas till södra Medelhavsområdet i enlighet med parlamentets begäran 
vid första behandlingen (skäl 7a, bilaga I). En flexibilitet på 10 procent föreskrivs inom och 
mellan regionerna. Hänvisningen till återflöden, en fråga som även ingår ett annat pågående 
förfarande, bibehålls inte.

EU:s mål och villkor:
Inga restriktioner införs för Islands berättigande till EIB-finansiering, medan Vitryssland 
fortfarande inte berättigas till finansiering. Villkoren stärks genom att kommissionen får 
möjlighet att ändra förteckningen över länder som är berättigade till EIB-finansiering genom 
delegerade akter (Bilaga IIa). Det klargörs å andra sidan att de regionala operativa riktlinjerna 
är av teknisk natur och omfattas av en regional ram som antas genom medbeslutande av 
lagstiftarna (Bilaga IIb).

Mer långsiktiga perspektiv En EU-plattform för samarbete och utveckling införs endast i 
skälet och en kostnads-nyttoanalays föreskrivs som ett mellanliggande led.
Bedömningen av möjligheten att inrätta dotterbolag – omfattas av EIB-styrelsens behörighet –
och framtiden för utvecklingsbiståndet (arbetsgrupp) bibehålls inte. 
Genom nya skäl (31a) föreskrivs en undersökning av möjligheten för EIB att tillhandahålla 
mikrokediter, bland annat inom ramen för nästa budgetram.

5. Rekommendationens innehåll

Föredraganden rekommenderar att rådets första behandling godkänns. Innehållet i rådets text 
återspeglar i stort sett parlamentets första behandling. Texten är resultatet av intensiva 
förhandlingar från februari till juni 2011.

EIB:s utvidgade mandat kommer att möjliggöra en mycket bättre samordning för att uppnå 
EU:s mål, ökad ansvarsskyldighet och transparens och bättre användning av EU:s 
budgetgaranti.
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ANNEX

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.


