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Bakgrund och positiva aspekter av kommissionens förslag

EIB:s externa mandat omfattas av medbeslutande mellan parlamentet och rådet sedan 2009 
efter det att Europaparlamentet ifrågasatt den rättsliga grund som valts.

Europeiska unionen tillhandahåller en budgetgaranti till EIB som täcker politiska risker och 
statsrisker i samband med bankens lån och lånegarantier till projekt som genomförs utanför 
EU till stöd för EU:s utrikespolitiska mål.

Kommissionens förslag1 grundas på halvtidsöversynen av EIB:s externa mandat, dvs. alla 
studier som gjorts och diskussioner som förts i frågan under det senaste året2. Med förslaget 
skapas en ambitiös agenda för att ytterligare förbättra EIB:s verksamhet  utanför EU när det 
gäller effektivitet, samordning och anpassning till EU:s mål.

Om detta förslag antas och genomförs skulle det blir möjligt för EIB att uppnå bättre resultat i 
länder utanför EU och att förstärka sin kapacitet under åren fram till 2013.

Det maximala taket för EIB-finansiering med EU-garanti under perioden 2007–2013 är satt 
till 27,8 miljarder EUR och består av följande två delar:

a) ett allmänt mandat på 25,8 miljarder EUR

b) ett klimatförändringsmandat på 2 miljarder EUR.

De uppskattade budgetkonsekvenserna när det gäller avsättningarna för garantifonden och de 
mänskliga och administrativa resurserna för att administrera EU:s garanti för 20112013 är 
följande:

2011: 138,9 miljoner EUR
2012: 326 miljoner EUR
2013: 271 miljoner EUR

Kommissionens förslag säkrar EIB:s fortsatta verksamhet i de olika regionerna, gör det 
möjligt för mål och prioriteringar att sättas mer konsekvent genom övergripande mål, 
förstärker EIB:s fokus och kapacitet att hantera utvecklingsmål och föreslår konkreta 
mekanismer för att förbättra samordningen med andra finansiella institutioner och institut
och internationella givare. Kommissionen föreslår att det villkorade mandatet på 
2 miljarder EUR inte ska aktiveras som en ökning av enskilda regionala tak, utan som ett 
mandat som är avsett för projekt som bidrar till kampen mot klimatförändringen i alla 
regioner som omfattas av beslutet.

Om kommissionens förslag antas skulle det bli möjligt att bygga vidare på EIB:s positiva 
                                               
1 Förslag till Europaparlamentets och rådets beslut om beviljande av en EU-garanti till 
Europeiska investeringsbanken mot förluster vid lån till och garantier för projekt utanför Europeiska unionen 
(KOM(2010)0174. Se också KOM(2010)0173.
2 Oberoende utvärdering av COWI (februari 2010), rapport och rekommendationer från expertkommittén under 
Michel Camdessus ledning (februari 2010), SEK(2010)0442), SEK(2010)0443, studie från utredningsvdelningen
om reformen av Europeiska investeringsbanken och om hur EIB kan få en större roll i utvecklingspolitiken.
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erfarenheter i länder utanför EU och att uppnå mycket bättre, effektivare och mer konsekventa 
resultat.

Diskussionspunkter

Det finns flera områden där föredraganden skulle vilja föra mer ingående diskussioner inom 
Europaparlamentet och med andra berörda institutioner och parter:

1) Taken förblir oförändrade trots att fler länder kan komma ifråga och trots den mycket 
höga utnyttjandegraden i vissa regioner fram till slutet av 2010. Det innebär att hela 
regioner får små möjligheter till ytterligare projekt före 2013.

2) Många förbättringar har gjorts i mekanismen för att anpassa EIB:s verksamhet till 
EU:s politik i respektive region. Rollen för Europeiska utrikestjänsten är dock inte 
särskilt aktiv, vilket drabbar samordningen mellan kommissionen och EIB. Det behövs 
också större kontrollmöjligheter från Europaparlamentets sida när det gäller att sätta 
och genomföra de övergripande målen.

3) Det finns krav på att fokusera bättre på utvecklingsmålen med vederbörliga kontroller 
i förväg (ex ante due diligence) och projektutvärderingar. Kriterierna för att utvärdera 
utvecklingsmålen är dock inte särskilt väldefinierade.

4) Det finns fler bestämmelser om öppenhet och mer information om projekten inom 
EIB:s externa mandat men rollen för de olika intressenterna, såsom regeringarna i 
verksamhetsländerna och icke-statliga organisationer, är inte tillräckligt klar när det 
gäller att bedöma utvecklingseffekterna av projekten.

5) En stor fråga när halvtidsöversynen av EIB:s externa mandat görs är huruvida det 
långsiktiga perspektivet behöver tas i beaktande. Föredraganden anser att en större 
klarhet om den framtida utvecklingen skulle möjliggöra bättre lösningar vad avser de 
omedelbara förändringarna. En fråga som ska diskuteras i framtiden är huruvida en 
separat utvecklingsinstitution ska inrättas eller ej, men just nu är det snarare frågan om 
att skapa sådan kapacitet inom EIB som är nära förestående. Därför bör man i 
rapporten sätta diskussionsramarna för förändringar på medellång sikt.

6) Diskussionen om att inrätta en plattform för att samarbeta med andra internationella 
finansiella institutioner, givare och andra finansinstitut skjuts på framtiden i 
kommissionens förslag. Samtidigt har det redan samlats positiva erfarenheter, och det 
finns redan ett förslag om att utnyttja en sådan plattform för de 2 miljarder EUR som 
aktiverats för att bekämpa klimatförändringen. Därför måste frågan om att skapa en 
sådan plattform lösas inom en snar framtid. 

7) Det bör finnas klarare riktlinjer om hur kombinationer av EU-bidrag och EIB-lån kan 
förbättras ytterligare. Det finns mycket erfarenheter och forskningsrön om denna fråga 
men det heter ju att ”djävulen sitter i detaljerna”. Denna fråga bör utvecklas mera i 
beslutet.

8) Visserligen har det har skett avsevärda framsteg när det gäller transparensen i EIB:s 
verksamhet i de länder som omfattas av det externa mandatet, men det finns 
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fortfarande ett behov att den ökar ytterligare, särskilt när det gäller att undvika kontakt 
med företag som är registrerade eller verksamma i skatteparadis och att tillämpa 
EU-standarder för offentlig upphandling och korruptionsbekämpning. 

9) En fråga som är kopplad till samordningen med andra internationella finansiella 
organisationer är farhågorna för möjliga överlappningar i verksamheten och oönskad 
konkurrens i samband med EU-finansierade projekt. Parlamentet och rådet kan 
möjligen besluta att ta upp denna fråga i beslutet.

10) Tack vare EIB:s stora samlade erfarenhet är det möjligt att diskutera en diversifiering 
av de finansiella instrument som utnyttjas i de olika regionerna, reglerna för utlåning 
till nivåer under centralstaten och behovet av att stärka bankens kapacitet att uppfylla 
mandatet.

11) Aktiveringen av det villkorade mandatet för att finansiera klimatförändringsprojekt 
skulle kunnas kompletteras med vissa allmänna kriterier (t.ex. hållbarhet, 
internationella åtaganden i mottagarländerna, etc.).

12) Det finns förslag om att ge EIB större flexibilitet när det gäller 
finansieringsinstrument, risktagande och administrativ kapacitet för att möjliggöra 
verksamhet i låg- och mellaninkomstländer som skulle kunna dra till sig privat kapital. 
Vissa av dessa idéer skulle kunna genomföras på längre sikt men föredraganden 
föreslår att de ska tas upp nu eftersom de skulle innebära en ändring av det externa 
mandatet och EIB:s samförståndsavtal med de övriga internationella finansiella 
institutionerna.

Perspektiv

De frågor som nämns ovan härrör från diskussioner inom parlamentets berörda utskott 
(DEVE, AFET, ECON, INTA, CONT) och med olika intressenter.

Föredraganden lägger nu fram dessa men måste samtidigt upplysa er om att den ursprungliga 
rådsståndpunkten är ganska konservativ, och därför föreslås ytterligare idédiskussioner om 
utvecklingsaspekten av EIB:s externa verksamhet samtidigt som man håller fast vid bankens 
befintliga regler och investeringsinriktning.

Parlamentet och rådet kommer att behöva nå fram till en ömsesidigt acceptabel kompromiss 
inom ramen för medbeslutandeförfarandet. Utskottet måste därför bestämma inte bara 
prioriteringarna utan också den röda tråden i parlamentets ståndpunkt.

Tidsplanen för en sådan överenskommelse kommer att vara snäv eftersom den måste nås 
redan i början av 2011 för att säkra EIB:s fortsatta verksamhet. 


