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KORTFATTAD MOTIVERING

Europa 2020-initiativet om projektobligationer ska inledas med en pilotfas under 2012–2013 
för att i större utsträckning involvera den privata sektorn i finansieringen av 
infrastrukturåtgärder på områdena transport, energi och IKT/bredbandsnät. Hittills har 
EU-länderna investerat mellan 0,5 och 2 procent av sin BNP i infrastrukturåtgärder1. I 
framtiden ska privata investerare delta genom offentlig-privata partnerskap. Europa 2020-
initiativet om projektobligationer kommer att komplettera de nuvarande finansieringskällorna.

Allmänna anmärkningar

Finansieringen av projektobligationer under testperioden 2012–2013 är garanterad och 
begränsad genom återanvändning av de befintliga budgetposterna 06 03 03 TEN Transport 
(högst 200 miljoner EUR), 32 03 02 TEN Energi (högst 10 miljoner EUR för TEN-E-projekt) 
och 09 03 01 Ramprogram för konkurrenskraft och innovation (högst 20 miljoner EUR för 
IKT- och bredbandsprojekt).

EIB sköter urvalet av 5 till 14 olika projekt på grundval av riktlinjerna för de transeuropeiska 
näten och ramprogrammet för konkurrenskraft och innovation. Det är viktigt att undvika 
snedvridningar av marknaden och kvasibidrag. Syftet med pilotfasen är att testa marknaden 
och utvärdera genomförandet. Därför kommer EIB:s första rapporter till kommissionen och 
Europaparlamentet om erfarenheterna av användningen av projektobligationerna och 
marknadsacceptansen att vara viktiga. EIB är enligt det interinstitutionella avtalet skyldigt att 
rapportera till kommissionen. Kommissionen ska vidarebefordra dessa årliga rapporter till 
rådet och Europaparlamentet. Användningen av finansiering på högst 230 miljoner EUR kan 
tjäna som en katalysator för genomförandet av infrastrukturåtgärder och ge en 
multiplikatoreffekt på 15–20 euro per investerad euro från EU-budgeten.

EIB måste emellertid se till att endast de projekt som verkligen har behov av finansiering 
finansieras. Därför ska projekt väljas ut som inte är kommersiellt bärkraftiga på egen hand 
och därför behöver finansiering för att över huvud taget genomföras. Mot bakgrund av detta 
måste kritik framföras mot att de projekt som ingår i pilotfasen och som ska samfinansieras 
genom projektobligationer enbart är avslutade projekt med behov av kompletterande 
finansiering, eller projekt som redan väntar på att inledas, eftersom dessa projekt kommer att 
ha en långtgående finansieringsplan redan innan initiativet om projektobligationer träder i 
kraft.

                                               
1 EIB Papers Volume 13/1 (2008).
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Projektobligationerna fungerar på följande sätt:
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ÄNDRINGSFÖRSLAG

Utskottet för industrifrågor, forskning och energi uppmanar budgetutskottet att som ansvarigt 
utskott infoga följande ändringsförslag i sitt betänkande:

Ändringsförslag 1

Förslag till förordning
Skäl 14

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(14) Därför bör en pilotfas för 
Europa 2020-initiativet om 
projektobligationer inledas under den 
nuvarande budgetramen i syfte att utveckla 
kapitalmarknadens finansiering på 
infrastrukturområdet i stort och samtidigt 
öka antalet tillgängliga 
finansieringsinstrument för 
transportprojekt.

(14) Därför bör en pilotfas för 
Europa 2020-initiativet om 
projektobligationer inledas under den 
nuvarande budgetramen i syfte att 
fastställa om och i vilken omfattning 
sådana finansiella instrument för 
riskdelning kan tillföra ett mervärde på 
området för infrastrukturfinansiering.

Or. de

Ändringsförslag 2

Förslag till förordning
Skäl 15

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(15) Beslut nr 1639/2006/EG och 
förordning (EG) nr 680/2007 bör ändras i 
syfte att genomföra pilotfasen för 
Europa 2020-initiativet om 
projektobligationer. Syftet med pilotfasen 
är att stödja infrastrukturprojekt med 
kommersiell potential inom transport-, 
energi- och IKT-sektorerna. Efter 2013 
kan initiativet även utvidgas till att 
omfatta andra sektorer.

(15) Beslut nr 1639/2006/EG och 
förordning (EG) nr 680/2007 bör ändras i 
syfte att genomföra pilotfasen för 
Europa 2020-initiativet om 
projektobligationer. Syftet med pilotfasen 
är att stödja infrastrukturprojekt med 
kommersiell potential inom transport-,
energi- och IKT-sektorerna.

Or. de
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Ändringsförslag 3

Förslag till förordning
Skäl 16

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(16) Med tanke på 
Europeiska investeringsbankens (EIB) 
mångåriga sakkunskap, att EIB är den 
institution som finansierar flest 
infrastrukturprojekt och dessutom är 
EU:s finansiella organ enligt fördraget, bör 
EIB delta tillsammans med kommissionen i 
genomförandet av pilotfasen. De exakta
villkoren och bestämmelserna för 
samarbetet, inklusive riskdelning och 
EIB:s ersättning, bör fastställas i ett avtal 
mellan kommissionen och EIB.

(16) Med tanke på 
Europeiska investeringsbankens (EIB) 
mångåriga sakkunskap, att EIB är den 
institution som finansierar flest 
infrastrukturprojekt och dessutom är 
EU:s finansiella organ enligt fördraget, bör 
EIB delta tillsammans med kommissionen i 
genomförandet av pilotfasen. De exakta 
villkoren och bestämmelserna för 
samarbetet, inklusive riskdelning och 
EIB:s ersättning, bör fastställas i ett avtal 
mellan kommissionen och EIB och 
motsvara bestämmelserna om införandet 
av instrumentet för lånegarantier som 
fastställs i artikel 6.1 d och bilagan till 
Europaparlamentets och rådets 
förordning (EG) nr 680/2007 av den
20 juni 2007 om allmänna regler för 
gemenskapens finansiella stöd på området 
transeuropeiska nät på transportområdet 
och energiområdet¹. Kommissionen bör 
utan dröjsmål informera 
Europaparlamentet och rådet om texten 
till avtalet.
____________
1 EUT L 162, 22.6.2007, s. 1. 

Or. de

Ändringsförslag 4

Förslag till förordning
Skäl 17

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(17) Pilotfasen för Europa 2020-initiativet 
om projektobligationer bör inledas som en 

(17) Pilotfasen för Europa 2020-initiativet 
om projektobligationer ska inledas utan att 
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förberedelse för den föreslagna fonden för 
ett sammankopplat Europa. Pilotfasen 
kommer på så sätt att bana väg för 
fondens finansiella riskdelningsinstrument.

det påverkar beslutet om unionens 
fleråriga budgetram efter 2013 och 
särskilt inte kommissionens förslag att 
inrätta fonden för ett sammanlänkat 
Europa. Pilotfasen bör därför inledas för 
att undersöka om detta finansiella 
riskdelningsinstrument kan ge något 
mervärde som kan genomföras inom 
ramen för den föreslagna fonden för ett 
sammankopplat Europa. Beslutet om att 
Europa 2020-initiativet om 
projektobligationer ska få en fortsättning 
efter pilotfasens slut kommer att fattas 
först när en oberoende utvärdering har 
gjorts av pilotfasen. Kommissionen bör se 
till att det är möjligt att lämna initiativet 
om marknadslanseringen inte blir så 
tillfredsställande som man förväntat sig, 
eller när tillräckliga alternativa källor till 
långsiktig finansiering blir tillgängliga.

Or. en

Ändringsförslag 5

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 2 – led a
Beslut nr 1639/2006/EG
Artikel 31 – punkt 2 – stycke 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Alternativt kan unionen göra ett finansiellt 
bidrag till EIB för anskaffande och 
kapitalallokering för lån eller garantier som 
ska utfärdas av EIB och tas från EIB:s egna 
medel enligt det riskdelningsinstrument för 
projektobligationer som avses i 
punkterna 2a–2d.”

Alternativt kan unionen under pilotfasen 
2012 och 2013 göra ett finansiellt bidrag 
till EIB för anskaffande och 
kapitalallokering för lån eller garantier som 
ska utfärdas av EIB och tas från EIB:s egna 
medel enligt det riskdelningsinstrument för 
projektobligationer som avses i 
punkterna 2a–2d.”

Or. de
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Ändringsförslag 6

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 2 – led b
Beslut nr 1639/2006/EG
Artikel 31 – punkt 2a – led ca (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ca) De ska användas för att stödja 
suboptimala investeringar som inte får 
tillräcklig finansiering genom 
marknaden.

Or. de

Ändringsförslag 7

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 2 – led b
Beslut nr 1639/2006/EG
Artikel 31 – punkt 2a – led cb (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

cb) De ersätter inte finansiering från 
medlemsstater eller privata investerare.

Or. de

Ändringsförslag 8

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 2 – led b
Beslut nr 1639/2006/EG
Artikel 31 – punkt 2a – led cc (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

cc) De snedvrider inte konkurrensen på 
den europeiska inre marknaden.

Or. de
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Ändringsförslag 9

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 2 – led b
Beslut nr 1639/2006/EG
Artikel 31 – punkt 2a – led cd (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

cd) De ska endast användas för projekt 
som skapar mervärde för unionen, det vill 
säga projekt ska endast genomföras på 
europeisk nivå om omfattningen och 
effekterna av genomförandet av projektet 
motiverar detta, och projektets mål kan 
uppnås bättre på unionsnivå än på 
nationell nivå.

Or. de

Ändringsförslag 10

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 2 – led b
Beslut nr 1639/2006/EG
Artikel 31 – punkt 2b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2b. Unionens exponering för 
riskdelningsinstrumentet för 
projektobligationer, inklusive 
förvaltningsavgifter och andra 
bidragsberättigande kostnader, ska strikt 
begränsas till unionens bidrag till 
riskdelningsinstrumentet för 
projektobligationer och det ska inte 
föreligga någon ytterligare 
betalningsskyldighet för Unionens budget. 
Den kvarstående risk som är förbunden 
med alla operationer ska bäras av EIB.

2b. Unionens exponering för 
riskdelningsinstrumentet för 
projektobligationer, inklusive 
förvaltningsavgifter och andra 
bidragsberättigande kostnader, ska strikt 
begränsas till unionens bidrag till 
riskdelningsinstrumentet för 
projektobligationer och det ska inte 
föreligga någon ytterligare 
betalningsskyldighet för Unionens budget. 
Den kvarstående risk som är förbunden 
med alla operationer ska bäras av EIB. Den 
exakta utformningen av reglerna ska 
fastställas i enlighet med reglerna för 
införandet av instrumentet för 
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lånegarantier som fastställs i artikel 6.1 d 
och i bilagan till förordning (EG) 
nr 680/2007.
Kommissionen ska utan dröjsmål 
informera Europaparlamentet och rådet 
om texten till överenskommelsen enligt 
första stycket.

Or. de

Ändringsförslag 11

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 2 – led b
Beslut nr 1639/2006/EG
Artikel 31 – punkt 2c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2c. Närmare villkor och bestämmelser för 
inrättandet av riskdelningsinstrumentet för 
projektobligationer, däribland avseende 
övervakning och kontroll, ska fastställas i 
ett delegeringsavtal mellan kommissionen 
och EIB.

2c. Närmare villkor och bestämmelser för 
genomförandet av riskdelningsinstrumentet 
för projektobligationer, inklusive 
övervakning och kontroll, ska fastställas i 
ett delegeringsavtal mellan kommissionen 
och EIB och redovisas för rådet och 
Europaparlamentet. EIB:s riskbedömning 
ska garanteras i enlighet med 
bankdirektiven.

Or. de

Ändringsförslag 12

Förslag till förordning
Artikel 2 – led 1
Förordning (EG) nr 680/2007
Artikel 2 – led 14

Kommissionens förslag Ändringsförslag

”14. Riskdelningsinstrument för 
projektobligationer: en kreditförstärkning 
som beviljas projekt av gemensamt 
intresse. Riskdelningsinstrumentet för 

”14. Riskdelningsinstrument för 
projektobligationer: en kreditförstärkning 
som beviljas projekt av gemensamt 
intresse. Riskdelningsinstrumentet för 
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projektobligationer ska omfatta 
skuldminskningsrisken för projekten och 
minska kreditrisken för 
obligationsinnehavarna. De ska endast 
användas för projekt vars ekonomiska 
bärkraft grundas på projektinkomster.

projektobligationer ska omfatta 
skuldminskningsrisken för projekten och 
minska kreditrisken för 
obligationsinnehavarna. De ska endast 
användas

Or. de

Ändringsförslag 13

Förslag till förordning
Artikel 2 – led 1
Förordning (EG) nr 680/2007
Artikel 2 – led 14 – led a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) för projekt vars ekonomiska bärkraft 
grundas på projektinkomster,

Or. de

Ändringsförslag 14

Förslag till förordning
Artikel 2 – led 1
Förordning (EG) nr 680/2007
Artikel 2 – led 14 – led b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) för att stödja suboptimala investeringar 
som inte får tillräcklig finansiering 
genom marknaden,

Or. de



PE483.478v01-00 12/15 PA\892020SV.doc

SV

Ändringsförslag 15

Förslag till förordning
Artikel 2 – led 1
Förordning (EG) nr 680/2007
Artikel 2 – led 14 – led c (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) om det inte innebär att de ersätter 
finansiering från medlemsstater eller 
privata investerare,

Or. de

Ändringsförslag 16

Förslag till förordning
Artikel 2 – led 1
Förordning (EG) nr 680/2007
Artikel 2 – led 14 – led d (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

d) om konkurrensen på den europeiska 
inre marknaden inte snedvrids,

Or. de

Ändringsförslag 17

Förslag till förordning
Artikel 2 – led 1
Förordning (EG) nr 680/2007
Artikel 2 – led 14 – led e (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

e) för projekt som skapar mervärde för 
unionen, det vill säga projekt ska endast 
genomföras på europeisk nivå om 
omfattningen och effekterna av 
genomförandet av projektet motiverar 
detta, och projektets mål kan uppnås 
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bättre på unionsnivå än på nationell nivå.

Or. de

Ändringsförslag 18

Förslag till förordning
Artikel 2 – led 1
Förordning (EG) nr 680/2007
Artikel 2 – led 15

Kommissionens förslag Ändringsförslag

15. Kreditförstärkning: användning av ett 
lån eller en garanti från EIB för att 
förbättra projektskuldens kreditkvalitet.”

utgår

Or. de

Ändringsförslag 19

Förslag till förordning
Artikel 2 – led 3 – led b
Förordning (EG) nr 680/2007
Artikel 6 – punkt 1 – led g

Kommissionens förslag Ändringsförslag

”g) Finansiellt bidrag för reserver och 
kapitaltilldelning gällande de garantier som 
ska utfärdas av EIB ur dess egna medel 
inom ramen för riskdelningsinstrumentet 
för projektobligationer på området för 
TEN-T och TEN-E. Unionens 
riskexponering när det gäller 
riskdelningsinstrumentet för 
projektobligationer, inklusive 
förvaltningsarvoden och andra 
stödberättigande kostnader, ska vara strikt 
begränsad till det belopp som utgör 
unionens bidrag till 
riskdelningsinstrumentet för 
projektobligationer och det ska inte 
föreligga någon ytterligare 

”g) Finansiellt bidrag för reserver och 
kapitaltilldelning gällande de garantier som 
ska utfärdas av EIB ur dess egna medel 
inom ramen för riskdelningsinstrumentet 
för projektobligationer på området för 
TEN-T och TEN-E. Unionens 
riskexponering när det gäller 
riskdelningsinstrumentet för 
projektobligationer, inklusive 
förvaltningsarvoden och andra 
stödberättigande kostnader, ska vara strikt 
begränsad till det belopp som utgör 
unionens bidrag till 
riskdelningsinstrumentet för 
projektobligationer och det ska inte 
föreligga någon ytterligare 
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betalningsskyldighet för 
Europeiska unionens allmänna budget. Den 
risk som är förbunden med alla operationer 
ska bäras av EIB. Närmare villkor och 
bestämmelser för genomförandet av 
riskdelningsinstrumentet för 
projektobligationer, inklusive övervakning 
och kontroll, ska fastställas i ett 
delegeringsavtal mellan kommissionen och 
EIB. Under åren 2012 och 2013 får ett 
belopp på högst 210 miljoner euro, av 
vilket högst 200 miljoner euro får anslås 
för transportprojekt och högst 
10 miljoner euro får anslås för 
energiprojekt, återanvändas för 
riskdelningsinstrumentet för 
projektobligationer i enlighet med det 
förfarande som avses i artikel 15.2 från 
budgetposterna för TEN-T (LGTT) 
respektive TEN-E. 
Riskdelningsinstrumentet för 
projektobligationer får återanvända 
eventuella inkomster som genererats under 
investeringsperioden till nya lån och 
garantier.

betalningsskyldighet för 
Europeiska unionens allmänna budget.   
Den risk som är förbunden med alla 
operationer ska bäras av EIB. Närmare 
villkor och bestämmelser för 
genomförandet av riskdelningsinstrumentet 
för projektobligationer, inklusive 
övervakning och kontroll, ska fastställas i 
ett delegeringsavtal mellan kommissionen 
och EIB och redovisas för rådet och 
Europaparlamentet. Under åren 2012 och 
2013 får ett belopp på högst 
210 miljoner euro, av vilket högst 
200 miljoner euro får anslås för 
transportprojekt och högst 10 miljoner euro 
får anslås för energiprojekt, återanvändas 
för riskdelningsinstrumentet för 
projektobligationer i enlighet med det 
förfarande som avses i artikel 15.2 från 
budgetposterna för TEN-T (LGTT) 
respektive TEN-E.

Den exakta utformningen av reglerna ska 
fastställas i enlighet med reglerna för 
införandet av instrumentet för 
lånegarantier som fastställs i artikel 6.1 d 
och i bilagan till förordning (EG) nr 
680/2007. Kommissionen ska utan 
dröjsmål informera Europaparlamentet 
och rådet om regelns ordalydelse.
Riskdelningsinstrumentet för 
projektobligationer får återanvända 
eventuella inkomster som genererats under 
investeringsperioden till nya lån och 
garantier.”

Or. de



PA\892020SV.doc 15/15 PE483.478v01-00

SV

Ändringsförslag 20

Förslag till förordning
Artikel 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 2a
Kommissionen ska årligen rapportera till 
Europaparlamentet och rådet om 
rapporterna från EIB om genomförandet 
i enlighet med punkt 49 i det 
interinstitutionella avtalet av den 
17 maj 2006.

Or. de


