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KORTFATTAD MOTIVERING

Europeiska unionen brottas för närvarande med en ihållande ekonomisk och finansiell kris 
som inte bara påverkar den makroekonomiska stabiliteten i många medlemsstater utan även 
kreditförsörjningen runtom i unionen. Detta äventyrar genomförandet av de 
sammanhållningspolitiska programmen, eftersom finansinstitutens likviditetsproblem gör att 
det finns mindre medel tillgängliga för de offentliga och privata aktörer som genomför de 
underliggande projekten.

Föredraganden välkomnar kommissionens förslag (COM(2011)0655) till ändring av rådets 
förordning (EG) nr 1083/2006 (allmänna förordningen), och noterar att det huvudsakliga 
målet är att förbättra tillgången till finansiering för initiativtagare till projekt, så att de kan 
fortsätta att genomföra programmen inom strukturfonderna och Sammanhållningsfonden på 
plats. För att möjliggöra detta skulle ett riskdelningsinstrument skapas. Medlemsstaterna 
skulle överföra en del av sina medel till detta instrument, som sedan skulle tillhandahålla 
kapitalbidrag för att täcka förutsedda och oförutsedda förluster av lån och garantier som 
utsträcks inom ett riskdelningspartnerskap med Europeiska investeringsbanken och/eller 
andra finansinstitut med offentliga uppdrag. Detta skulle ge ytterligare likviditet för att 
genomföra infrastrukturinvesteringar och produktiva investeringar utan att ändra den totala 
medelstilldelningen inom ramen för sammanhållningspolitiken 2007–2013.

Föredraganden stöder kommissionens avsikt att förbättra tillgången till finansiering för 
initiativtagare till infrastrukturinvesteringar och produktiva investeringar. Även om 
föredraganden ställer sig bakom det övergripande tänkesättet i kommissionens förslag anser 
han att några ändringar krävs för att förbättra förslagets genomförbarhet. 

Först och främst anser föredraganden att finanssektorns likviditetsproblem inte begränsar sig 
till de länder som fått ekonomiskt bistånd från den europeiska stabiliseringsmekanismen eller 
mekanismen för betalningsbalansstöd. Inkomstkällorna för initiativtagare till 
infrastrukturinvesteringar och produktiva investeringar minskar således i alla medlemsstater. 
Föredraganden anser därför att man genom att ge samtliga medlemsstater möjlighet att inrätta 
ett sådant riskdelningsinstrument skulle kunna öka investeringarna i tillväxt och sysselsättning 
i unionen genom att utnyttja medel från strukturfonderna och Sammanhållningsfonden som 
riskerar att förbli outnyttjade vid utgången av innevarande programperiod.

Vidare anser föredraganden att förslaget, för att ha en verklig effekt på ekonomin i de 
medlemsstater som beslutar att genomföra det, bör gälla både för insatser som redan 
samfinansieras av strukturfonderna eller Sammanhållningsfonden och för infrastrukturinsatser 
och insatser till förmån för små och medelstora företag av betydelse för de berörda 
medlemsstaternas ekonomiska återhämtning. Möjligheten att stödja ”infrastrukturprojekt av 
betydelse för de berörda medlemsstaternas ekonomiska återhämtning” nämns redan i 
kommissionens motivering. Möjligheten att stödja insatser till förmån för små och medelstora 
företag kommer att göra det möjligt att öka tillgången till likvida medel för en av de sektorer 
som sysselsätter en stor del av EU:s befolkning och som för närvarande lider av stora 
likviditetsproblem. 
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Avslutningsvis anser föredraganden att föresatsen att uteslutande finansiera utgifter som inte 
omfattas av artikel 56 bör tas bort för att möjliggöra en ökad användning av instrumentet och 
säkerställa att den privata sektorn ger ett lämpligt bidrag till de stödbeviljade projekten. 

ÄNDRINGSFÖRSLAG

Budgetkontrollutskottet uppmanar utskottet för regional utveckling att som ansvarigt utskott 
infoga följande ändringsförslag i sitt betänkande:

Ändringsförslag 1

Förslag till förordning
Skäl 2a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(2a) Den allvarliga skuldkris som många 
medlemsstater befinner sig i gör att det 
krävs nya och innovativa sätt att utnyttja 
strukturfonderna så att de kan användas 
på bästa möjliga sätt både under 
programperioden 2007–2013 och 
programperioden 2014–2020.

Ändringsförslag 2

Förslag till förordning
Skäl 13

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(13) För att motverka de problemen och 
påskynda genomförandet av operativa 
program och projekt liksom för att stärka 
den ekonomiska återhämtningen, bör 
förvaltningsmyndigheterna i de 
medlemsstater som drabbats av allvarliga 
svårigheter med sin finansiella stabilitet 
och som beviljats ekonomiskt stöd enligt 
någon av ovanstående ordningar för 
ekonomiskt stöd få ta medel från operativa 
program i anspråk för att inrätta 
riskdelningsinstrument som tillhandahåller 
lån eller garantier eller andra 
finansieringsformer till stöd för projekt och 
insatser inom ett operativt program.

(13) För att motverka de problemen och 
påskynda genomförandet av operativa 
program och projekt liksom för att stärka 
den ekonomiska återhämtningen, bör 
förvaltningsmyndigheterna i de 
medlemsstater som drabbats av allvarliga 
svårigheter med sin finansiella stabilitet 
och som beviljats ekonomiskt stöd enligt 
någon av ovanstående ordningar för 
ekonomiskt stöd få ta medel från operativa 
program i anspråk för att inrätta 
riskdelningsinstrument som tillhandahåller 
lån eller garantier eller andra 
finansieringsformer till stöd för projekt och 
insatser inom ett operativt program. Stöd 
kan dessutom också beviljas 
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infrastrukturinvesteringar och produktiva 
investeringar av betydelse för de berörda 
medlemsstaternas ekonomiska 
återhämtning och 
sysselsättningsskapande och för att 
säkerställa överensstämmelse med målen i 
Europa 2020-strategin.

Ändringsförslag 3

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 2
Förordning (EG) nr 1083/2006
Artikel 36 – punkt 2a – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Sådana riskdelningsinstrument ska 
användas uteslutande till lån, garantier och 
andra finansieringsformer för finansiering 
av insatser som samfinansieras av 
Europeiska regionala utvecklingsfonden 
eller Sammanhållningsfonden avseende 
utgifter som inte omfattas av artikel 56.

Sådana riskdelningsinstrument ska 
användas uteslutande till lån, garantier och 
andra finansieringsformer för finansiering 
av insatser som samfinansieras av 
Europeiska regionala utvecklingsfonden 
eller Sammanhållningsfonden eller för 
infrastruktur, projekt till förmån för små 
och medelstora företag eller produktiva 
investeringsprojekt av betydelse för de 
berörda medlemsstaternas ekonomiska 
återhämtning och 
sysselsättningsskapande och för att 
säkerställa överensstämmelse med målen i 
Europa 2020-strategin. För de 
medlemsstater som uppfyller något av 
villkoren i artikel 77.2 ska sådana 
riskdelningsinstrument också användas 
för insatser som är knutna till 
sammanhållningspolitiska mål som inte 
samfinansieras av program inom de 
nationella strategiska referensramarna.

Motivering

Det är viktigt att klargöra att riskdelningsinstrumenten måste överensstämma med målen i 
Europa 2020-strategin, eftersom dessa mål går utöver målen för Europeiska regionala 
utvecklingsfonden och Sammanhållningsfonden.
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Ändringsförslag 4

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 2
Förordning (EG) nr 1083/2006
Artikel 36 – punkt 2a – stycke 5 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) spårbarhet och redovisning, uppgifter 
om användning av medlen samt 
övervaknings- och kontrollsystem, och

a) spårbarhet och redovisning,
ledningsstrukturer i nära samråd med 
medlemsstaterna och de deltagande 
finansinstituten, liksom uppgifter om
hävstångseffekt, om användning av 
medlen samt om övervaknings- och 
kontrollsystem, och
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