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KORT BEGRUNDELSE  

Den 15. oktober 2018 anmodede EIB Rådet om at ændre artikel 4, 7, 9 og 11 i EIB's 

vedtægter. 

 

Dette er i overensstemmelse med proceduren i artikel 308 i TEUF, som fastsætter, at "Rådet 

kan på anmodning af Den Europæiske Investeringsbank og efter høring af Europa-

Parlamentet og Kommissionen [...] med enstemmighed efter en særlig lovgivningsprocedure 

ændre Bankens vedtægter." 

 

Formålet med de målrettede ændringer, som EIB har foreslået, er at tilpasse Bankens 

vedtægter til den nye situation, der er opstået som følge af Det Forenede Kongeriges udtræden 

af Den Europæiske Union. 

 

Forslaget afspejler Det Forenede Kongeriges fremtidige udtræden i EIB's vedtægter bl.a. ved 

at reducere EIB's kapital med beløbet for Det Forenede Kongeriges andel. Denne automatiske 

tilpasning er den umiddelbare løsning på den nye situation, som Det Forenede Kongeriges 

udtræden har skabt. Budgetudvalget noterer sig, at der er drøftelser i gang om en fremtidig 

forhøjelse af EIB's kapital, hvilket vil kræve en afgørelse fra EIB's styrelsesråd, således at 

EIB's evne til at nå sine politiske mål bevares. 

 

****** 

Budgetudvalget opfordrer Udvalget om Konstitutionelle Anliggender, som er 

korresponderende udvalg, til at foreslå godkendelse af Rådets udkast. 
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