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Perspektiv og positive aspekter ved Kommissionens forslag

EIB's eksterne mandat har været omfattet af den fælles beslutningsprocedure mellem 
Parlamentet og Rådet siden 2009, efter at Europa-Parlamentet drog det valgte retsgrundlag i 
tvivl.

EU yder EIB en budgetgaranti, der dækker risici af statslig eller politisk karakter i forbindelse 
med bankens lån og lånegarantier til projekter, der gennemføres uden for EU til støtte for 
EU's eksterne politiske målsætninger.

Kommissionens forslag1 er baseret på midtvejsevalueringen af EIB's eksterne mandat, dvs. 
alle de undersøgelser og drøftelser om dette emne, der har fundet sted inden for det seneste 
år2. Det opstiller en ambitiøs dagsorden for en yderligere forbedring af EIB's arbejde uden for 
EU, hvad angår effektivitet, samordning og overensstemmelse med EU's målsætninger. 
Vedtagelse og gennemførelse af dette forslag vil gøre det muligt for banken at yde en bedre 
præstation i lande uden for EU og at styrke sin kapacitet i forløbet op mod 2013. 

Det maksimale beløbsloft for EIB-finansieringstransaktioner under EU-garantien i hele 
perioden 2007-2013 er sat ved 27,8 mia. EUR og er opdelt i to dele:

a) et generelt mandat på 25,8 mia. EUR

b) et mandat for klimaforandringer på 2 mia. EUR

De skønnede budgetmæssige følger, for så vidt angår tilvejebringelsen af midler til 
garantifonden såvel som de menneskelige og administrative ressourcer forbundet med 
forvaltningen af EU-garantien for 2011-2013, er følgende:

2011: 138,9 mio. EUR
2012: 326 mio. EUR
2013: 271 mio. EUR.

Kommissionens forslag vil sikre videreførelsen af EIB's aktiviteter i de forskellige regioner, 
gøre det muligt at skabe større sammenhæng i fastsættelsen af målsætninger og prioriteter ved 
at fastsætte horisontale overordnede mål, styrke EIB's fokus og kapacitet i håndteringen af 
udviklingsmål og foreslår konkrete mekanismer til forbedring af samordningen med andre 
finansielle institutioner og internationale donorer. Kommissionen foreslår, at det fakultative 
mandat på 2 mia. EUR aktiveres, ikke 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. 

Vedtagelsen af Kommissionens forslag vil gøre det muligt at bygge videre på EIB's gode 
                                               
1 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 Union (KOM(2010)0174).
Se også KOM(2010)0173.
2 Uafhængig evaluering foretaget af COWI (feb. 2010), rapport og anbefalinger fra styringskomiteen af vismænd 
under forsæde af Michel Camdessus (feb. 2010), SEK(2010)0442, SEK(2010)0443, temaafdelingsundersøgelse 
om reform af Den Europæiske Investeringsbank: Opgradering af EIB's rolle i udviklingen.
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erfaringer fra lande uden for EU og opnå meget bedre, effektive og sammenhængende 
resultater.

Emner til drøftelse

Der består imidlertid indtil flere områder, som ordføreren foreslår gøres til genstand for mere 
uddybende drøftelser, både inden for Parlamentet og med de andre involverede institutioner 
og parter:

1) Lofterne er fortsat uændrede, selv om der er kommet nye støtteberettigede lande til, og 
på trods af den meget høje absorptionshastighed i nogle af regionerne indtil udgangen 
af 2010. Hele regioner vil som følge heraf kun have ringe mulighed for yderligere 
projekter indtil 2013;

2) Der er mange forbedringer i mekanismen for tilpasning af EIB's aktiviteter til EU-
politiske tiltag i de respektive regioner. Den rolle, som er tildelt EU-
Udenrigstjenesten, er imidlertid ikke særlig aktiv, hvilket vil være til ulempe for 
samordningen mellem Kommissionen og EIB. Der er også behov for, at Parlamentet 
fører øget tilsyn med fastsættelsen og gennemførelsen af de horisontale mål;

3) Der er krav om at forbedre fokus på udviklingsmålene med forhåndsregulerede 
projektvurderinger udført med den nødvendige omhu. Kriterierne for vurdering af 
udviklingsmålene er imidlertid ikke særlig præcise;

4) Der er mange flere bestemmelser om åbenhed og flere oplysninger om projekter under 
EIB's eksterne mandat, men de forskellige interessehavere, såsom ngo'er og 
regeringerne i de lande, hvor aktiviteterne finder sted, har ikke nogen tilstrækkeligt 
klart afklaret rolle i forbindelse med vurderingen af projekternes indvirkning på 
udviklingen;

5) Et stort spørgsmål i forbindelse med udarbejdelsen af midtvejsvurderingen af EIB's 
eksterne mandat er, hvorvidt de langsigtede perspektiver skal tages i betragtning. 
Ordføreren mener, at mere klarhed vedrørende udviklingen fremover vil gøre det 
muligt at træffe bedre løsninger vedrørende umiddelbare ændringer. Især spørgsmålet 
om, hvorvidt der skal oprettes separate udviklingsinstitutioner skal drøftes i fremtiden, 
men der skal meget snart oprettes en sådan kapacitet inden for EIB. Derfor bør 
rammerne for drøftelserne om midtvejsændringerne fastlægges i betænkningen;

6) I Kommissionens forslag er drøftelsen om opstilling af en platform for samarbejdet 
med andre internationale finansieringsinstitutioner, donorer og andre finansielle 
institutioner udskudt til et senere tidspunkt; Samtidig er der allerede indhentet gode 
erfaringer såvel som fremlagt et forslag om at anvende en sådan platform til de 2 mia. 
EUR, der er frigjort fra reserven til bekæmpelse af klimaændringer. Derfor er 
opstillingen af en sådan platform et spørgsmål, der skal løses på kort sigt;

7) Der skal gives klarere retningslinjer vedrørende den fremtidige forbedring af 
sammensætningen af EU-tilskud og EIB-lån. Der findes en anseelig mængde 
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erfaringer og forskning vedrørende dette spørgsmål, men "man skal huske at læse det 
med småt". Dette spørgsmål kan behandles mere indgående i afgørelsen;

8) På trods af de betydelige fremskridt, der er gjort vedrørende gennemsigtigheden af 
EIB's aktiviteter i de lande, der er omfattet af det eksterne mandat, er der fortsat et 
behov for at forhøje det yderligere, især hvad angår forebyggelse af forbindelser til 
selskaber, der er registreret i eller opererer i skattely og angår anvendelse af EU-
standarderne for offentlige indkøbskontrakter og bekæmpelse af korruption;

9) Et spørgsmål, der er forbundet med samordningen med andre internationale 
finansieringsinstitutioner, vedrører eventuel overlapning af aktiviteterne, hvilket 
skaber grobund for konkurrence med EU-finansierede projekter; Parlamentet og Rådet 
vil måske beslutte at behandle dette spørgsmål i afgørelsen;

10) EIB's akkumulerede erfaringer gør det muligt at drøfte en differentiering af de 
finansielle instrumenter ved anvendelsen i de forskellige regioner, reglerne for ikke-
statslig låntagning og behovet for at styrke bankens låntagning med henblik på at 
opfylde dens mandat; 

11)  Udløsningen af det fakultative mandat til finansiering af klimaforandringsprojekter 
kan måske suppleres med nogle bredtfavnende udvælgelseskriterier (f.eks. 
bæredygtighed, modtagerlandets internationale forpligtelser etc.);

12) Det er blevet foreslået at tillade EIB mere fleksibilitet vedrørende 
finansieringsinstrumenter, risiko og administrativ kapacitet med henblik på at 
muliggøre aktiviteter i lav- og middelindkomstlande med betydelige mængder privat 
kapital. Nogle af disse ideer kan måske virkeliggøres på lang sigt, men ordføreren 
foreslår at overveje dem, eftersom de indebærer, at der foretages ændringer af EIB's 
eksterne mandat og fælles hensigtserklæringer med andre internationale 
finansieringsinstitutioner;

Perspektiver

De ovennævnte spørgsmål er blevet rejst under drøftelser i de berørte parlamentariske 
udvalg (DEVE, AFET, ECON, INTA, CONT) og med forskellige interessehavere.

Ordføreren finder det hensigtsmæssigt at fremlægge dem til overvejelser, men gør 
samtidig opmærksom på, at Rådets umiddelbare holdning er temmelig konservativ, idet 
det foreslår yderligere diskussioner om det idemæssige grundlag for udviklingsdelen af 
EIB's eksterne aktiviteter og bibeholdelse af de eksisterende bestemmelser og bankens 
nuværende investeringsvinkel. 

Parlamentet og Rådet må inden for rammerne af den fælles beslutningsprocedure nå frem 
til et gensidigt acceptabelt kompromis. Derfor skal udvalget ikke blot beslutte sig for sine 
prioriteter, men også fastlægge den røde tråd i Parlamentets holdning.

Tidsrammen for en sådan aftale er snæver, idet den skal ligge klar allerede i begyndelsen af 
2011 for at sikre videreførelsen af EIB's aktiviteter.
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