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PR_COD_1amCom

Teckenförklaring

* Samrådsförfarande
*** Godkännandeförfarande

***I Ordinarie lagstiftningsförfarande (första behandlingen)
***II Ordinarie lagstiftningsförfarande (andra behandlingen)

***III Ordinarie lagstiftningsförfarande (tredje behandlingen)

(Det angivna förfarandet baseras på den rättsliga grund som angetts i 
förslaget till akt.)

Ändringsförslag till ett förslag till akt

Parlamentets ändringsförslag till ett förslag till akt ska markeras med 
fetkursiv stil. Kursiv stil används för att uppmärksamma berörda avdelningar 
på eventuella problem i förslaget till akt. Med kursiv stil markeras ord eller 
textavsnitt som det finns skäl att korrigera innan texten färdigställs 
(exempelvis om det i en språkversion förekommer uppenbara fel eller saknas 
ord eller textavsnitt). De berörda avdelningarna tar sedan ställning till dessa 
korrigeringsförslag.

Texten i hänvisningen ovanför ett ändringsförslag till en befintlig akt, som 
förslaget till akt är avsett att ändra, innehåller en tredje och en fjärde rad. Den 
tredje raden anger den befintliga akten och den fjärde vilken bestämmelse i 
denna som ändringsförslaget avser. Om parlamentet önskar ändra delar av en 
bestämmelse i en befintlig akt som inte ändrats i förslaget till akt, ska dessa 
markeras med fet stil. Eventuella strykningar ska i sådana fall markeras 
enligt följande: [...].



PR\891964SV.doc 3/21 PE480.899v01-00

SV

INNEHÅLL

Sida

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION ..............5

MOTIVERING ....................................................................................................................20



PE480.899v01-00 4/21 PR\891964SV.doc

SV



PR\891964SV.doc 5/21 PE480.899v01-00

SV

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av rådets 
förordning (EG) nr 1083/2006 vad gäller vissa bestämmelser om riskdelningsinstrument 
för medlemsstater som drabbats eller hotas av stora svårigheter med avseende på deras 
finansiella stabilitet
(COM(2011)0655 – C7-0350/2011 – 2011/0283(COD))

(Ordinarie lagstiftningsförfarande: första behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

– med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet 
(COM(2011)0655),

– med beaktande av artiklarna 294.2 och 177 i fördraget om Europeiska unionens 
funktionssätt, i enlighet med vilka kommissionen har lagt fram sitt förslag för parlamentet 
(C7-0350/2011),

– med beaktande av artikel 294.3 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

– med beaktande av yttrandet från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén av den 
8 december 20111,

– efter att ha hört Regionkommittén,

– med beaktande av artikel 55 i arbetsordningen,

– med beaktande av betänkandet från utskottet för regional utveckling och yttrandena från 
budgetkontrollutskottet och utskottet för ekonomi och valutafrågor (A7-.../2012).

1. Europaparlamentet antar nedanstående ståndpunkt vid första behandlingen.

2. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att lägga fram en ny text för parlamentet om 
den har för avsikt att väsentligt ändra sitt förslag eller ersätta det med ett nytt.

3. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet, 
kommissionen och de nationella parlamenten.

                                               
1 Ännu ej publicerat i EUT.
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Ändringsförslag 1

Förslag till förordning 
Skäl 8

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(8) Genom rådets beslut 2009/102/EG,
2009/290/EG och 2009/459/EG beviljades 
Ungern, Lettland respektive Rumänien 
sådant ekonomiskt bistånd. 

(8) Genom rådets beslut 2009/102/EG och 
2009/459/EG beviljades Ungern respektive 
Rumänien sådant ekonomiskt bistånd. 

Or. en

Ändringsförslag 2

Förslag till förordning 
Skäl 9

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(9) Den 11 juli 2011 undertecknade 
finansministrarna i de 17 medlemsstaterna 
i euroområdet fördraget om inrättande av 
europeiska stabilitetsmekanismen (ESM). 
Det är meningen att ESM från och med 
2013 ska ta över uppgifterna från den 
europeiska finansiella 
stabiliseringsfaciliteten (EFSF) och den 
europeiska finansiella 
stabiliseringsmekanismen (EFSM). Denna 
framtida mekanism bör därför beaktas 
redan i denna förordning.

(9) Den 2 februari 2012 undertecknade de 
17 medlemsstaterna i euroområdet 
fördraget om inrättande av europeiska 
stabilitetsmekanismen (ESM). Det är
meningen att ESM ska träda i kraft i 
juli 2012 och ta över uppgifterna från den 
europeiska finansiella 
stabiliseringsfaciliteten (EFSF) och den 
europeiska finansiella 
stabiliseringsmekanismen (EFSM). ESM
bör därför beaktas i denna förordning.

Or. en

Ändringsförslag 3

Förslag till förordning 
Skäl 11a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(11a) I ett uttalande från Europeiska 
rådets medlemmar den 30 januari 2012 
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krävde stats- och regeringscheferna att 
Europeiska investeringsbanken (EIB) 
ökar sitt stöd till infrastruktur och 
uppmanade rådet, kommissionen och EIB 
att undersöka hur EIB ska kunna öka 
sina insatser för att främja tillväxt, samt 
att göra lämpliga rekommendationer om 
att bland annat använda EU-budgeten för 
att öka EIB-gruppens 
finansieringskapacitet. Syftet med denna 
förordning är att följa denna uppmaning 
som ett led i krishanteringen.

Or. en

Ändringsförslag 4

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, måste de 
medlemsstater som drabbats av allvarliga 
svårigheter med sin finansiella stabilitet 
och som beviljats ekonomiskt stöd – enligt 
artikel 77.2 i förordning (EG) 
nr 1083/2006, ändrad genom 
Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) nr 1311/2011 av den 
13 december 2011 om ändring av rådets 
förordning (EG) nr 1083/2006 vad gäller 
vissa bestämmelser om den ekonomiska 
förvaltningen för vissa medlemsstater som 
drabbats eller hotas av stora svårigheter 
med avseende på deras finansiella 
stabilitet 1 – 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.
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___________
1 EUT L 337, 20.12.2011, s. 5.

Or. en

Ändringsförslag 5

Förslag till förordning 
Skäl 14

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(14) Med tanke på Europeiska 
investeringsbankens etablerade expertis 
som storfinansiär av infrastrukturprojekt 
och dess åtagande att understödja den 
ekonomiska återhämtningen bör 
kommissionen ges möjlighet att i 
partnerskap med Europeiska 
investeringsbanken utforma
riskdelningsinstrument. De närmare
villkoren för samarbetet bör anges i
ett avtal mellan kommissionen och 
Europeiska investeringsbanken.

(14) Med tanke på Europeiska 
investeringsbankens etablerade expertis 
som storfinansiär av infrastrukturprojekt 
och dess åtagande att understödja den 
ekonomiska återhämtningen bör 
kommissionen ges möjlighet att i detta 
syfte teckna ett samarbetsavtal med 
Europeiska investeringsbankens
riskdelningsinstrument. Av 
rättssäkerhetsskäl måste exempel för de 
huvudsakliga och typiska villkoren för ett 
sådant samarbetsavtal anges i 
förordningen, men eftersom det 
riskdelningsinstrument som avses i denna 
förordning är särskilt anpassat för 
krishanteringen bör de konkreta och 
specifika villkoren för varje samarbete 
anges i det enskilda samarbetsavtal som 
ska tecknas mellan kommissionen och 
Europeiska investeringsbanken, i enlighet 
med rådets förordning (EG, Euratom) 
nr 1605/2002 av den 25 juni 2002 med 
budgetförordning för Europeiska 
gemenskapernas allmänna budget (nedan 
kallad ”budgetförordningen”).

Or. en
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Ändringsförslag 6

Förslag till förordning 
Skäl 16a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(16a) För att uppnå tydlighet och säkerhet 
i rättstillämpningen bör en definition av 
”riskdelningsinstrument” införas i 
förordningens nya artikel 36a. I detta 
sammanhang bör ett 
riskdelningsinstrument användas för lån, 
garantier och andra 
finansieringsmöjligheter för att finansiera 
verksamhet som samfinansieras genom 
Eruf eller Sammanhållningsfonden och 
rör investeringskostnader som inte kan 
ses som stödberättigande utgifter i 
enlighet med artikel 55 i förordning (EG) 
nr 1083/2006 eller som offentliga utgifter 
enligt artikel 2.5 i enlighet med 
EU:s regler om statligt stöd. I detta syfte 
behövs det också ett undantag från 
artikel 54.5 i förordning (EG) 
nr 1083/2006. 

Or. en

Ändringsförslag 7

Förslag till förordning 
Skäl 16b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(16b) Den medlemsstat som gör en 
begäran till kommissionen om att få ta del 
av riskdelningsinstrumentet bör i sin 
skriftliga begäran klart ange varför den 
anser att den omfattas av något av de 
stödberättigande villkor som anges i 
artikel 77.2 i förordning (EU) 
nr 1083/2006, och den bör till denna 
begäran bifoga all information som 
förordningen kräver för att visa att det 
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angivna stödberättigande villkoret är 
uppfyllt. Till sin begäran ska 
medlemsstaten även specificera de 
program (och lämna in en konkret 
förteckning över de föreslagna projekten 
och finansieringsbehoven) som 
samfinansieras av 
sammanhållningsinstrumentet, samt ange 
hur stor andel av tilldelningarna för 2012 
och 2013 som den önskar ta ut ur dessa 
program och i stället överföra till 
riskdelningsinstrumentet. Medlemsstaten 
måste därför göra sin begäran till 
kommissionen senast den 31 augusti 2013 
så att kommissionen kan fatta beslut om 
medlemsstatens deltagande i 
riskdelningsinstrumentet senast den 
31 december 2013. Efter kommissionens 
beslut om medlemsstatens begäran måste 
även de tillhörande operativa 
programmen under Eruf och 
Sammanhållningsfonden ses över och 
ändras i enlighet med artikel 33.2 i 
förordning (EG) nr 1083/2006.

Or. en

Ändringsförslag 8

Förslag till förordning 
Skäl 16c (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(16c) Den verksamhet som väljs ut för att 
ingå i riskdelningsinstrumentet bör 
antingen bestå av större projekt som 
kommissionen redan har fattat beslut om 
enligt artikel 41 i förordning (EG) 
nr 1083/2006 eller projekt som 
delfinansieras genom Eruf eller 
Sammanhållningsfonden och som 
omfattas av ett eller flera av deras 
operativa program, i de fall då dessa 
projekt inte har kunnat få tillräcklig 
finansiering för de investeringskostnader 
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som ska åläggas privata investerare. 
Slutligen kan utvald verksamhet även 
vara verksamhet som bidrar till målen i 
den nationella strategiska referensramen 
för den medlemsstat som gör begäran 
eller målen i gemenskapens strategiska 
riktlinjer om sammanhållning, om de kan 
bidra till att stödja tillväxt och stärka den 
ekonomiska återhämtningen samt under 
förutsättning att det finns tillräckliga 
medel inom riskdelningsinstrumentet.

Or. en

Ändringsförslag 9

Förslag till förordning 
Skäl 16d (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(16d) Medlemsstaten ska i sin begäran 
ange det belopp som den har tilldelats ur 
sammanhållningspolitikens medel i 
enlighet med artikel 18.2 i förordning 
(EG) nr 1083/2006, och som kan 
öronmärkas för målen i 
riskdelningsinstrumentet från enbart 
EU:s budgetåtaganden för 2012 och 2013 
i enlighet med artikel 75.1 i förordning 
(EG) nr 1083/2006; medlen får inte 
överstiga 10 procent av medlemsstatens 
indikativa totala anslag från Eruf och 
Sammanhållningsfonden för 2007–2013, 
såsom de har fastställts i enlighet med 
artikel 28.3 b i förordning (EG) 
nr 1083/2006. Slutligen måste man även 
se till att unionens finansiering av 
riskdelningsinstrument, inklusive 
förvaltningsavgifter och andra berättigade 
kostnader tydligt begränsas till ovan 
angivna maxbelopp för unionens andel av 
riskdelningsinstrumentet, och det får inte 
finnas några ytterligare belastningar på 
EU:s allmänna budget. Eventuella övriga 
ekonomiska risker inom det fastställda 
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riskdelningsinstrumentet ska därför bäras 
av antingen Europeiska 
investeringsbanken eller ett nationellt 
eller internationellt organ inom den 
offentliga sektorn, eller privaträttsliga 
organ som har anförtrotts offentliga 
förvaltningsuppgifter och med vilka 
riskdelningsinstrumentet har etablerats 
genom ett samarbetsavtal. Outnyttjade 
medel som har avsatts för 
riskdelningsinstrumentet ska göras 
tillgängliga för samma medlemsstat efter 
begäran från denna, samt användas inom 
samma riskdelningsinstrument förutsatt 
att behörighetsvillkoren fortfarande 
uppfylls.

Or. en

Ändringsförslag 10

Förslag till förordning 
Skäl 16e (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(16e) Kommissionen ska kontrollera om 
informationen från den medlemsstat som 
gör begäran är korrekt och därmed om 
medlemsstatens begäran är berättigad, 
samt att inom fyra månader ha rätt att 
fatta beslut om de konkreta villkoren för 
medlemsstatens deltagande i 
riskdelningsinstrumentet. Man ska dock 
se till att endast sådana projekt som har 
fått ett positivt finansieringsbeslut från 
antingen Europeiska investeringsbanken 
eller nationella eller internationella 
offentliga organ eller privaträttsliga 
organ som anförtrotts offentliga 
förvaltningsuppgifter, ska berättiga till 
finansiering från ett etablerat 
riskdelningsinstrument. För att 
säkerställa insyn och rättssäkerhet ska 
kommissionens beslut offentliggöras i 
Europeiska unionens officiella tidning.
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Or. en

Ändringsförslag 11

Förslag till förordning 
Skäl 16f (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(16f) Krishanteringssyftet och den typ av 
riskdelningsinstrument som denna 
förordning innebär, den mycket djupa 
kris som har drabbat de internationella 
marknaderna samt den ekonomiska 
nedgång som allvarligt har skadat den 
ekonomiska stabiliteten i många 
medlemsstater och som kräver ett snabbt 
agerande för att motverka effekterna på
ekonomin som helhet, medför att denna 
förordning bör träda i kraft dagen efter 
att den har offentliggjorts i 
Europeiska unionens officiella tidning.

Or. en

Ändringsförslag 12

Förslag till förordning 
Artikel 1 – led 1
Förordning (EG) nr 1083/2006
Artikel 14 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Den del av Europeiska unionens budget 
som anslås till fonderna ska genomföras 
inom ramen för delad förvaltning mellan 
medlemsstaterna och kommissionen i 
enlighet med artikel 53.1 b i 
rådets förordning (EG, Euratom) 
nr 1605/2002 av den 25 juni 2002 med 
budgetförordning för Europeiska 
gemenskapernas allmänna budget*, med 
undantag av de riskdelningsinstrument som 
avses i artikel 36.2a och det tekniska stöd 

1. Den del av Europeiska unionens budget 
som anslås till fonderna ska genomföras 
inom ramen för delad förvaltning mellan 
medlemsstaterna och kommissionen i 
enlighet med artikel 53.1 b i 
rådets förordning (EG, Euratom) 
nr 1605/2002 av den 25 juni 2002 med 
budgetförordning för Europeiska 
gemenskapernas allmänna budget*, med 
undantag av de riskdelningsinstrument som 
avses i artikel 36a och det tekniska stöd 
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som avses i artikel 45. som avses i artikel 45.

Or. en

Ändringsförslag 13

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(2) I artikel 36 ska följande punkt införas 
som punkt 2a:

(2) Följande artikel ska införas:

”Artikel 36a
Riskdelningsinstrument

1. För syftet i denna artikel a innebär ett 
riskdelningsinstrument ett ekonomiskt 
instrument (lån, garantier eller andra 
finansieringsmetoder) som garanterar 
hela eller delar av en definierad risk, i 
tillämpliga fall mot ersättning.

2a. Medlemsstater som uppfyller något av 
villkoren i artikel 77.2 får anslå en del av 
de medel som omnämns i artikel 19 och 
artikel 20 till ett riskdelningsinstrument, 
som ska inrättas av kommissionen efter 
överenskommelse med
Europeiska investeringsbanken eller efter 
överenskommelse med nationella eller 
internationella offentligrättsliga organ eller 
privaträttsliga organ som anförtrotts 
offentliga förvaltningsuppgifter, om 
tillräckliga garantier lämnas i enlighet med 
artikel 54.2 c i förordning (EG, Euratom) 
nr 1605/2002, på villkor som liknar dem 
som tillämpas på och av 
Europeiska investeringsbanken, i syfte att 
täcka försörjning och kapitalallokering av 
garantier, lån och andra 
finansieringsformer som beviljas enligt 
riskdelningsinstrumentet.

2. Medlemsstater som uppfyller något av 
villkoren i artikel 77.2 a, b och c får anslå 
en del av de medel som omnämns i 
artikel 19 och artikel 20 till ett 
riskdelningsinstrument, som ska inrättas 
genom ett samarbetsavtal mellan
kommissionen och antingen
Europeiska investeringsbanken eller med 
nationella eller internationella 
offentligrättsliga organ eller privaträttsliga 
organ som anförtrotts offentliga 
förvaltningsuppgifter, om tillräckliga 
garantier lämnas i enlighet med artikel 
54.2 c i förordning (EG, Euratom) 
nr 1605/2002, på villkor som liknar dem 
som tillämpas på och av
Europeiska investeringsbanken (nedan 
kallat genomförandeorgan), i syfte att 
täcka försörjning och kapitalallokering av 
garantier, lån och andra 
finansieringsformer som beviljas enligt 
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riskdelningsinstrumentet.

3. Det samarbetsavtal som beskrivs i 
punkt 2 ska innehålla regler om framför 
allt följande: 
a) Unionens totala belopp och en tidsplan 
för hur det kommer att göras tillgängligt.
b) Villkoren för det förvaltningskonto som 
genomförandeorganet ska upprätta.
c) Behörighetskriterier för att utnyttja 
unionens bidrag, uppgifter om den exakta 
riskfördelning (inklusive 
skuldsättningskvoten) som ska säkras och 
de garantier som genomförandeorganet 
ska tillhandahålla.
d) Priserna för instrumentet, utifrån 
riskmarginalen och teckningen av alla 
administrativa kostnader för instrumentet.
e) Ansöknings- och tillståndsförfarandet 
för de projektförslag som omfattas av 
instrumentet.
f) Tillgänglighetsperioden för 
instrumentet och rapporteringskraven.
Den exakta riskandel 
(skuldsättningskvoten) som 
genomförandeorganet ska stå för enligt 
samarbetsavtalet, ska i genomsnitt vara 
minst 1,5 gånger unionens bidrag till 
riskdelningsinstrumentet.
Utbetalningar till 
riskdelningsinstrumentet ska ske i 
omgångar i enlighet med den planerade 
användningen av instrumentets medel, för 
att tillhandahålla lån och garantier för 
finansiering av särskilda insatser.

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.

4. Riskdelningsinstrumentet ska användas 
för finansiering av insatser som 
samfinansieras av Europeiska regionala 
utvecklingsfonden eller 
Sammanhållningsfonden avseende
investeringskostnader som inte kan anses 
vara stödberättigande enligt artikel 55 
eller som offentliga utgifter enligt 
definitionen i artikel 2.5 i enlighet med 
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EU:s regler om statligt stöd; detta utgör 
ett undantag från artikel 54.5.
Instrumentet kan även användas för att 
finansiera verksamhet som bidrar till 
målen i den nationella strategiska 
referensramen för den medlemsstat som 
gör begäran eller målen i gemenskapens 
strategiska riktlinjer om sammanhållning1

samt ger det största mervärdet till 
unionens strategi för smart och hållbar 
tillväxt för alla.

Riskdelningsinstrumentet ska genomföras 
av kommissionen genom indirekt 
centraliserad förvaltning i enlighet med 
artikel 54.2 i förordning (EG, Euratom) 
nr 1605/2002.

5. Riskdelningsinstrumentet ska 
genomföras av kommissionen genom 
indirekt centraliserad förvaltning i enlighet 
med artiklarna 54.2 och 56.1 i förordning 
(EG, Euratom) nr 1605/2002. 

Utbetalningar till 
riskdelningsinstrumentet ska ske i 
omgångar i enlighet med den planerade 
användningen av 
riskdelningsinstrumentet för att 
tillhandahålla lån och garantier för 
finansiering av särskilda insatser.

6. En behörig medlemsstat som önskar få 
ta del av ett riskdelningsinstrument ska 
göra en skriftlig begäran till 
kommissionen senast den 
31 augusti 2013. I sin begäran ska 
medlemsstaten lämna all information som 
krävs för att
a) visa att den uppfyller ett av de villkor 
som anges i artikel 77.2 a, b eller c genom 
att hänvisa till ett rådsbeslut eller annan 
rättslig handling som bevisar detta,
b) sammanställa en förteckning över de 
program som har medfinansierats av 
antingen Eruf eller 
Sammanhållningsfonden och utläsa hur 
stor andel av tilldelningarna för 2012 och 
2013 som den önskar ta ut ur dessa 
program och i stället överföra till 
riskdelningsinstrumentet,
c) sammanställa en förteckning över de 
föreslagna projekten enligt punkt 4 och 
utläsa hur stor andel av tilldelningarna 
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för 2012 och 2013 som den önskar ta ut 
ur dessa program och i stället överföra till 
riskdelningsinstrumentet, och
d) fastställa det belopp som har avsatts för 
medlemsstaten ur medlen från 
sammanhållningspolitiken i enlighet med 
artikel 18.2 och utläsa det belopp som kan 
öronmärkas för målen i 
riskdelningsinstrumentet från enbart 
EU:s budgetåtaganden för 2012 och 2013 
i enlighet med artikel 75.1.

De berörda medlemsstaterna ska rikta en 
begäran till kommissionen, som ska anta 
ett beslut i form av en genomförandeakt 
och där beskriva det system som inrättas 
för att garantera att det tillgängliga 
beloppet används uteslutande till förmån 
för medlemsstaten som tillhandahöll det 
inom sina sammanhållningspolitiska medel 
enligt artikel 18.2, samt de villkor som är 
tillämpliga på riskdelningsinstrumentet.
Villkoren ska åtminstone avse

7. Kommissionen ska – efter att ha
kontrollerat att medlemsstatens begäran 
är berättigad och inom fyra månader –
anta ett beslut där den beskriver det system 
som inrättas för att garantera att det 
tillgängliga beloppet används uteslutande 
till förmån för medlemsstaten som 
tillhandahöll det inom sina 
sammanhållningspolitiska medel enligt 
artikel 18.2, samt de konkreta villkor som 
gäller för medlemsstatens deltagande i
riskdelningsinstrumentet. De konkreta 
villkoren ska i synnerhet avse

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

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

b) strukturen på avgifter och andra 
administrativa kostnader och 
förvaltningskostnader.

b) strukturen på avgifter och andra 
administrativa kostnader och 
förvaltningskostnader,
c) vägledande förteckning över projekt 
som är behöriga för finansiering och
d) den maximala andel av unionens 
bidrag som kan avsättas för 
riskdelningsinstrument från 
medlemsstatens tillgängliga tilldelningar 
samt delposterna för det praktiska 
genomförandet.
Kommissionens beslut ska offentliggöras i 
Europeiska unionens officiella tidning.
När den fattar beslut om en begäran från 
en medlemsstat ska kommissionen se till 
att endast sådana projekt som har fått ett 
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positivt finansieringsbeslut från antingen 
Europeiska investeringsbanken eller 
nationella eller internationella offentliga 
organ eller privaträttsliga organ som 
anförtrotts offentliga 
förvaltningsuppgifter, ska berättiga till 
finansiering från ett etablerat 
riskdelningsinstrument.
8. Det kommissionsbeslut som anges i 
punkt 7 ska föregås av en översyn av de 
berörda operativa programmen under 
Eruf och Sammanhållningsfonden i 
enlighet med artikel 33.2.

Anslagen till riskdelningsinstrumentet ska 
förenas med ett strikt tak, så att det inte
orsakar eventualförpliktelser för unionens 
budget eller den berörda medlemsstaten.

9. Anslagen till riskdelningsinstrumentet 
ska förenas med ett strikt tak och ska inte 
överstiga 10 procent av den 
medlemsstatens indikativa totala anslag 
från Eruf och Sammanhållningsfonden 
för 2007–2013, såsom de har fastställts i 
enlighet med artikel 28.3 b. De 
ekonomiska anslag som finns tillgängliga 
för projekt enligt punkt 4 andra stycket i 
denna artikel är begränsade till de belopp 
som återstår efter att insatserna i punkt 4 
första stycket har finansierats. Utöver 
unionens totala bidrag till 
riskdelningsinstrumentet, vilket godkänns 
i det beslut som anges i punkt 7, får inte 
unionens deltagande i 
riskdelningsinstrument orsaka några 
ytterligare eventualförpliktelser för varken
unionens budget eller den berörda 
medlemsstaten.

Alla belopp som kvarstår efter slutförandet 
av den insats som riskdelningsinstrumentet 
avser, får på den berörda medlemsstatens 
begäran återanvändas inom 
riskdelningsinstrumentet, förutsatt att 
medlemsstaten fortfarande uppfyller något 
av de villkor som anges i artikel 77.2. Om 
medlemsstaten inte längre uppfyller de 
villkoren, ska det kvarstående beloppet 
betraktas som inkomster som avsatts för 
särskilda ändamål i den mening som avses 
i artikel 18 i budgetförordningen. På den 
berörda medlemsstatens begäran får 
ytterligare åtagandebemyndiganden som 

10. Alla belopp som kvarstår efter 
slutförandet av den insats som 
riskdelningsinstrumentet avser, får på den 
berörda medlemsstatens begäran 
återanvändas inom 
riskdelningsinstrumentet, förutsatt att 
medlemsstaten fortfarande uppfyller något 
av de villkor som anges i artikel 77.2 a, b 
och c. Om medlemsstaten inte längre 
uppfyller några av de villkoren, ska det 
kvarstående beloppet betraktas som 
inkomster som avsatts för särskilda 
ändamål i den mening som avses i 
artikel 18 i budgetförordningen. På den 
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uppstår på grund av dessa inkomster som 
avsatts för särskilda ändamål under 
påföljande år adderas till den berörda 
medlemsstatens sammanhållningspolitiska 
anslag.”

berörda medlemsstatens begäran får 
ytterligare åtagandebemyndiganden som 
uppstår på grund av dessa inkomster som 
avsatts för särskilda ändamål under 
påföljande år adderas till den berörda 
medlemsstatens sammanhållningspolitiska 
anslag.”

_______________
1 Se rådets beslut 2006/702/EG av 
den 6 oktober 2006 om gemenskapens 
strategiska riktlinjer för 
sammanhållningen, EUT L 29, 
21.10.2006, s. 11.

Or. en
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MOTIVERING

Bakgrund till och innehåll i kommissionens förslag 
Efter de två tidigare förslagen om ändring av rådets förordning (EG) nr 1083/2006 till följd av 
den rådande ekonomiska och finansiella krisen, föreslår kommissionen en tredje ändring med 
bestämmelser för att skapa ett riskdelningsinstrument.

Den 21 juli 2011 uppmanade euroområdets stats- och regeringschefer kommissionen och 
Europeiska investeringsbanken att öka synergieffekterna mellan låneprogrammen och
unionens fonder i de medlemsstater som får stöd från unionen eller Internationella 
valutafonden vid den tidpunkt då ändringen träder i kraft. De medlemsstater som för 
närvarande får sådant stöd är Irland, Grekland, Portugal och Rumänien.

Avsikten med denna åtgärd är att bemöta de allvarliga hinder som vissa medlemsstater, i 
synnerhet Grekland, möter när de försöker få in privat kapital för att genomföra investeringar 
i infrastruktur- och produktivitetsprojekt som endast delvis kan finansieras genom offentliga 
medel.
Detta gäller framför allt för infrastrukturprojekt som genererar nettoinkomster (såsom 
avgiftsbelagda motorvägar och annan infrastruktur som användarna får betala för) och vars 
kostnader inte kan täckas genom stöd från sammanhållningspolitiken, men det gäller också för 
produktivitetsinvesteringar där reglerna om statsstöd anger ett tak för det maximalt tillåtliga 
offentliga stödet. Kommissionens förslag gäller endast inkomstgenererande projekt eftersom 
investeringskostnader som täcks av inkomster inte kan medfinansieras av EU. 
I de medlemsstater som har drabbats hårdast av den finansiella och ekonomiska krisen, i 
synnerhet Grekland, riskerar ett antal strategiska projekt som har valts ut för medfinansiering 
från sammanhållningspolitiken att inte genomföras på grund av att privata investerare och 
banker antingen inte har tillräcklig likviditet för att låna ut till projekten och projektens 
initiativtagare eller inte längre är villiga att ta risken att investera under rådande förhållanden.

Den föreslagna åtgärden utgör ett undantag till den vanliga ram som 
sammanhållningspolitiken bedrivs inom, och motiveras endast av de exceptionella 
förhållanden som krisen medför. Syftet är därför att täcka en del av de risker som följer vid 
utlåning till banker eller initiativtagare till olika projekt i medlemsstater som har eller riskerar 
att få stora problem med sin finansiella stabilitet. På så sätt vill man behålla de privata 
investerarna och överkomma de stora svårigheter som finns när det gäller att genomföra de 
sammanhållningspolitiska programmen.

För att genomföra detta instrument blir det enligt förslaget tillåtet att föra tillbaka en del av de 
medel som har gjorts tillgängliga för dessa medlemsstater till kommissionen. Målet är att 
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 som är villiga att fortsätta att låna ut
medel till projektstödjare och banker, för att uppbåda kompletterande privata medel för 
projekt som genomförs med stöd av strukturfonderna och Sammanhållningsfonden. Den totala 
medelstilldelningen till sammanhållningspolitiken 2007–2013 påverkas alltså inte. De 
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föreslagna åtgärderna kommer att vara tillfälliga och avslutas när medlemsstaten inte längre 
omfattas av det finansiella stödet. Riskdelningsinstrumentet ska genomföras av kommissionen 
genom indirekt centraliserad förvaltning i enlighet med artikel 54.2 i förordning (EG, 
Euratom) nr 1605/2002. 

Föredragandens kommentarer

Föredraganden välkomnar förslaget och påpekar att syftet är att man ska kunna fortsätta med 
de program som samfinansieras av Europeiska regionala utvecklingsfonden (Eruf) och 
Sammanhållningsfonden medan ekonomierna i de medlemsstater som får ekonomiskt stöd 
återhämtar sig. 
Föredraganden anser att vissa delar av förslaget bör förtydligas och lägger fram förslag som 
syftar till att förtydliga texten genom att lägga till en definition av riskdelningsinstrumentet (i 
enlighet med det nyligen framlagda kompromissförslaget för budgetförordningen) 
tillsammans med en detaljerad beskrivning av vilket förfarande som ska användas för att 
upprätta och genomföra ett riskdelningsinstrument utifrån de juridiska mönstren för befintliga 
riskdelningsinstrument inom unionens övriga politikområden. Föredraganden föreslår 
dessutom att man inför en ny artikel 36a för att förbättra rättsaktens utformning samt att man 
delar in artikeln i punkter och stycken.
Dessutom föreslås ändringar som innebär ett specifikt budgettak för riskdelningsinstrumentet 
och betonar att det inte finns några eventualförpliktelser för unionens budget eller den berörda 
medlemsstaten utöver de ekonomiska tilldelningar som har avsatts för instrumentet. 
För att kunna säkerställa att endast ekonomiskt genomförbara, inkomstgenererande projekt 
ingår i detta system specificerar föredraganden att endast projekt som har fått ett positivt 
finansieringsbeslut från Europeiska investeringsbanken eller liknande organ ska berättiga till 
finansiering genom riskdelningsinstrumentet. I syfte att även betona att unionens budget inte 
täcker hela risker utan delar den med Europeiska investeringsbanken eller motsvarande 
institutioner ska den exakta riskandelen (skuldsättningskvoten) i genomsnitt vara minst 
1,5 gånger unionens bidrag till riskdelningsinstrumentet.
Vad gäller omfattningen på de projekt som är behöriga för riskdelningsinstrumentet lägger 
föredraganden fram förslag på ändringar som syftar till att ge företräde till 
inkomstgenererande och statliga stödprojekt som redan ingår i de berörda medlemsstaternas 
operativa program. Samtidigt utesluts inte andra projekt som bidrar till att uppnå målen i den 
nationella strategiska referensramen för den medlemsstat som gör begäran eller målen i 
gemenskapens strategiska riktlinjer om sammanhållning, om dessa kan bidra till den 
ekonomiska återhämtningen i den berörda medlemsstaten.


