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REVISIONSRETTEN FOR DEN EUROP/tISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europiske Union (TEU), srIig artikel 13, stk. 2,

og artikel 17, stk. 1,

under henvisning til traktaten om Den Europiske Unions funktionsmde (TEUF), srIig

artikel 172, 173, artikel 175, tredje afsnit, artikel 182, stk. 1, artikel 287, stk. 4, artikel

317-319 samt artikel 322, stk. 1,

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europiske AtomenergifIIesskab,

srIig artikel 106a,

under henvisning til forslag til Europa-Parlamentets og Rdets forordning om Den

Europiske Fond for Strategiske Investeringer og om ndring af forordning (EU)

nr. 1291/2013 og (EU) nr. 1316/20131 —

VEDTAGET FØLGENDE UDTALELSE:

1 COM(2015) 10 final af 13. januar 2015.
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I. INDLEDNING

En investeringsplan for Europa

1. Scm reaktion p den nedgang I investeringerne, der er sket siden 2007, ivrksatte

Kommissionen i november 2014 en “investeringsplan for Europa” (I det føigende

benvnt “pianen”)2.interventionsiogikken bag planen er, at “der i Europa [findes] mange

investeringsbehov og økonomisk rentable projekter, hvortil der mangler finansiering.

Udfordringen bestâr i at anvende de opsparede midler og den finansielle likviditet

produktivt for at støtte en b’redygtig jobskabelse og v.’kst I Europa”3.Pianen bør ikke

tynge de nationale offentlige finanser elier skabe fly gid. Kommissionen forventer, at

planen, nr den er gennemført fuidt ud, vii skabe meliem 1 og 1,3 millioner nye

arbejdspiadser i iøbet af de kommende tre r.

2. Planen er bygget op omkring tre indsatsomrder (jf. figur 1):

- etablering af en ny Europisk Fond for Strategiske Investeringer (EFSI) til over de

nste tre r (2015-2017) at mobilisere mindst 315 mililarder euro i suppierende

(hovedsagelig iangsigtede) investeringer

- etabiering af en projektpipeline kombineret med et støtteprogram for at kanalisere

investeringer derhen, hvor der er størst behov for dem

- en kørepian med henblik p at gøre det mere attraktivt at investere i Europa og

fjerne fiaskehalse I Iovgivningen.

2 COM(2014) 903 final af 26. november 2014.

COM(2014) 903 final, s. 4.
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Figur 1 - En investeringsplan for Europa

MOBIL1SERE Fl NANSIERING 111 INVESTERINGER

• Kraftlç saItvandsindsprJtntng til strategiske
kwesterlnger
Bedre adgang fit finanslering at Investertnger
for smi og meliematore virksomheder og
mldcap-selskaber

• Strategisk anvendelse at EU-budgettet
Bedre anvendelse at de europiske struktur
og lnvesteElngsfonde

A

- Projektptanlgning: forberedeise og
udvlgelse

• Teknlsk bistand pk she niveauer
- Tet samarbejde mehlem de nationale

erhvervsfremmende banker og EIB
Optelgnlng pa globalt plan EU-plan samt
natlonalt og reglonalt plan, bia.
outreachaktlvtteter

• Forudsigeligheden og kvaliteten at regulerlng
• Kvahteten at natlonale udgifter

skattesystemer og offenthge forvaltningar
• Nyc Idider fit langslgtet flnanslerhng I

akonomlen
• Fjernelse at ikke-flnanslehle

reguleiingsmsslge hlndiinger I vlgtlge
sektorer pa dci indre marked

Kilde: COM(2014) 903 final, s. 5.

3. Kommissionens forsiag til Europa Pariamentets og Rdets forordning om Den

Europiske Fond for Strategiske investeringer og om ndring af forordning (EU)

nr. 1291/2013 og (EU) nr. 1316/2013 (i det føigende benvnt ‘forsiaget”) fastigger den

retlige ramme og budgettiideiingerne for investeringspianens to første indsatsomrder4.

4. EFS1 vii biive oprettet inden for rammerne af Den Europiske investeringsbank

(E1B) som en trustfond5med ubegrnset varighed til at finansiere mere risikobetonede

dele af projekter. En garanti p op til 16 milliarder euro6 vii kompensere for den ekstra

Hvad angâr pianens tredje indsatsomrde, der drejer sig am regulering og fjerneise af
barrierer for investeringer, har Kammissionen i sit arbejdsprogram (COM(2014) 910 final at

16. december 2014, bilag Ill) opstiiiet en iiste aver de første foranstaitninger, der skai
ivrksttes.

Der indgs en kontraktiig aftaie meiiem Kommissianen og EIB, jf. artikel 1 i forsiaget og side
7, fadnote 6 i pianen.

6 EU-garantien vii mest biive brugt tii at stØtte gidsinstrumenter til infrastrukturer og
innovation (nsten 70 %), mens resten vii biive fordelt i iige stare deie tii støtte for

egenkapitaiinvesteringer I infrastruktur og innovation og tii støtte tii SMV’er og midcap
seiskaber via Den Eurapiske lnvesteringsfand (ElF).
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risiko, E1B har taget. EU-garantien vii blive bakket op af EU-budgettet med midler fra de

eksisterende margener i EU-budgettet (2 milliarder euro), Connecting Europe-faciliteten

(3,3 milliarder euro) og Horisont 2020-programmet (2,7 miiiiarder euro), med et samiet

beiøb af S milliarder euro. E1B vii afstte 5 miliiarder euro. Mediemsstaterne kan bidrage

til EFS1 enten som risikobrer (ved at suppiere de eksisterende bidrag), via en

investeringsplatform elier gennem samfinansiering af specifikke projekter og aktiviteter.

II. GENERELLE BEM?ERKNINGER

5. Bemrkningerne i de føigende punkter henviser tii forsiaget. Retten star fortsat

tii radighed for Radet og Europa-Pariamentet, sáfremt de ønsker yderiigere input inden

for rammerne af den igangvrende iovgivningsproces.

EFSI’s ledelse

6. Seiv om EFSI’s retiige status ikke er fastiagt i forsiaget, har fonden sin egen

iedeisesstruktur. Et Styringsrâd fastlgger den overordnede strategi, de strategiske

poiitikker og procedurer for aktivaiiokering og drift, herunder investeringspoiitikken for

projekter, som kan støttes af EFSi, og EFSi’s risikoprofil. Mediemskabet af Styringsrâdet

er proportionalt med bidragene, men afgøreiser trffes ved konsensus. Bade

Kommissionen og E1B vii have vetoret, hvis og nar nye bidragydere tiitrder.

7. Pa grundlag af de investeringspoiitiker og retningsiinjer, der er fastsat af

Styringsradet, udviger en uafhngig investeringskomité de projekter, der er

berettigede tii støtte fra EU-garantien, pa grundiag af deres egne meritter uden nogen pa
forhand fastsat sektorbestemt elier geografisk aliokering. Støtte fra EFS1 krver en

positiv vurdering fra investeringskomitéen. Den endelige besiutning om finansiering af

ccY058560DA02-1SPP-DEco29-1SFI N-AV-EFSI-TR.docx 12.3.2015
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EFSI-projekter vii blive truffet af FiB’s styrende organer efter høring af Kommissionen I

overensstemmeIse med E1B’s vedtgter og interne procedurer7.

8. Det antydes I forsiaget, at de finansierings- og investeringstransaktioner, E1B

gennemfører med dkning af EU-garantien, er behftet med en ikke ubetydelig finansiel

risiko, og at der er en konkret sandsyniighed for, at der vii blive trukket p garantien8,

men EU-budgettets majoritetsdeitageise i FF51 afspejies ikke i Iedeisesstrukturen. Denne

bygger p en tostrenget ordning. Kommissionen vii kun vre direkte ansvariig for

forvaitningen af midierne under EU-garantien, mens E1B’s styrende organer vii vre

ansvariige for den faktiske investering af midierne.

Lovgivningsmssig ramme

9. Forsiaget overlader en rkke vigtige aspekter tii en fremtidig aftale meilem

Kommissionen og E1B, ssom oprettelsen af EFSI som en srskiit garantifaciiitet i EiB’s

regnskaber, dets Iedeisesordninger og interne revisionsordninger samt vurderingen af

resuitater. Aftalens ordlyd vii have stor betydning for tiivejebringeisen og brugen af EU

garantien.

10. Dertli kommer, at selv cm finansforordningen9udgør den retiige ramme for

gennemføreisen af EU’s budget (artikei 317 I TEUF), og dette kommer til at ievere de

fieste EFSi-midier, gider finansforordningens sriige bestemmelser ikke for EU

garantien tii FIB og for garantifonden10.SeIv cm disse bestemmeiser er bievet indført for

Jf. artikei 19, stk. 2, i vedtgterne for FIB (protokoi nr. 5 tii traktaten cm Den Europiske
Union og traktaten om Den Europiske Unions funktionsmâde).

8 COM(2015)1O final, s. 30-31. Det anføres ogs, at seive projekterne kan biive forsinkede elier
overskride deres budgetter, og at det kunne pvirke initiativets omkostningseffektivitet, hvis
markedet ikke i tilstrkkeiig grad udnytter instrumenterne elier markedsviIkârene ndrer
sig over tid og fører til en iavere iøftestangseffekt end forventet.

Europa-Pariamentets og Rdets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 (EUT L 298 af
26.10.2012, s. 1).

10 afsnit VIII i forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012.
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at afhjIpe en rkke svagheder i anvendelsen affinansielle instrumenter11,er der ikke

tilstrkkelig begrundelse for en sádan udelukkelse’2.Det yule have vret nyttigt at vide,

om finansforordningen anses for at vre en hindring for at ti[trkke private

investeringer. I s fald burde dette have bredere konsekvenser for andre, lignende

ordninger.

11. EIB’s egne regler finder anvendelse, men det str ikke kiart, i hvilket omfang disse

regler vii styrke de grundIggende principper, som er fastsat i finansforordningen, ssom

forsvarlig økonomisk forvaitning, gennemsigtighed, proportionalitet, ikke

forskelsbehandling, ligebehandling, additionalitet, undgáelse af konkurrenceforvridning

samt samordning af interesser mellem Kommissionen og de finansielie institutioner.

12. For at undg huller i Iovgivningen bør forvaltningen af EU’s finansielle

instrumenter vre styret af standardiserede bestemmelser og dermed fremme

instrumenter, hvor der er sammenhng mellem flere politikker. Undtagelser fra

finansforordningens bestemmeiser bør vre behørigt begrundet. I henhoid til artikel 290

i TEUF bør vsentlige bestemmelser i den Iovgivningsmssige retsakt vre forbeholdt

iovgiver og indg i selve forordningen. Hvis det er nødvendigt at delegere beføjelser til

Kommissionen, bør en sdan delegation kun omfatte ikke-vsentIige bestemmelser.

Formal, indhold, omfang og varighed bør vre udtrykkeiigt defineret i forordningen med

henblik pa at sikre den nødvendige gennemsigtighed.

Kommissionens ansvarlighed

13. Retten har papeget, at instrumenter, hvor EU samarbejder med den private

sektor, skal have en passende grad af gennemsigtighed og ansvariighed for offentlige

11
j• srberetning nr. 4/2011 “Revision af SMV-garantifaciiiteten” og nr. 2/2012 “Finansielie
instrumenter for SMV’er medfinansieret af Den Europiske Fond for Regionaiudvikling”.

12 Udelukkelsen fra finansforordningen fremgar af betragtning 30 i forsiaget og er alene
begrundet i den made, EU-garantien og garantifonden er oprettet pa.
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midier. Endvidere er det ogs nødvendigt at kunne male sàdanne instrumenters

resuitater I forhoid til de tiisigtede mál for de finansierede aktiviteter’3.Der er fiere

arsager til bekymring I denne henseende.

14. De konkrete nøgieresultatindikatorer vii først biive fastsat i den efterføigende

EFSI-aftale, men ansvarlighedsstrukturen synes indtii videre at vre fokuseret pa

resuitater end pa virkninger14.Det er heiler ikke kiart, om Kommissionen har til hensigt at

suppiere EIB’s rapportering med sin egen vurdering, og i hviiket omfang Kommissionen vii

medtage EFS1 i den arlige evaiueringsrapport om Unionens finanser pa grundlag af de

resuitater, der er opnâet (artikel 318, andet afsnit, I TEUF), navniig for sa vidt angar de

underliggende antagelser I pianen med hensyn til nye investeringer og arbejdspiadser.

Endelig er den administrerende direktør scm medlem af investeringskomitéen, der ikke

trffer afgørelse om den faktiske finansiering, ansvarlig for EFSI’s resuitater. De vigtigste

besiutningstagere (EFSI’s Styringsrad og EIB’s styrende organer) synes ikke at vre

underiagt nogen procedure for offentlig ansvarlighed over for budgetmyndighederne.

15. Kommissionen spiller fiere forskeliige roiier I forbindeise med EFS1-ordningen.

Den forvalter EU-garantifonden og er medlem af Styringsradet, der er ansvarligt for at

fastigge den overordnede strategi og udpege medlemmerne af investeringskomitéen.

Den er ogsa med lem af EIB’s bestyreise og høres før EIB’s godkendeise af hver

finansierings- og investeringstransaktion. Hver enkeit af disse roiier giver Kommissionen

de nødvendige beføjeiser og reievante oplysninger til at pàtage sig det fuide ansvar for

den faktiske anvendeise af EU-midler som fastsat i artikel 17, stk. 1 i TEU og artikel 317

TEUF. Forordningen nvner ikke udtrykkeligt dette ansvar.

13 Horisontal anaiyse 2014 “Mangier, overiapninger og udfordringer: en horisontai anaiyse af
EU’s ordninger for ansvariighed og offentlig revision”, punkt 52, horisontai analyse 2014,
“Optimal anvendelse af EU’s midler: en horisontal analyse af risiciene i relation til den
Økonomiske forvaltning af EU-budgettet”, punkt 12 e).

14 forsiagets artikei 2, stk. 1, litra g), og side 27, punkt 1.4.4.
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16. Scm anført ovenfor (jf. punkt 8) er EFSIs ledeisesstruktur baseret p en

tostrenget ordning. Dette vaig af struktur bør imidiertid ikke undergrave Kommissionens

fuide ansvar med hensyn til gennemføreisen af EU-budgettet. En diffus

ansvarlighedsramme vii ogs uundgeiigt underminere vigtigheden af EU’s

dechargeprocedure.

Den Europiske Rewisionsrets revisionsmandat

17. Forsiaget faststter, at Retten har ret til at revidere “EU-garantien og de beiøb,

som under garantien udbetaies fra og inddrives til Unionens aimindelige budget”15.

Denne bestemmelse begrnser Rettens revisionsrettigheder, idet dens ordlyd kun synes

at medtage betalinger og inddriveiser under EU-garantien og udelukker revision af de

transaktioner, der gennemføres under EFSi af de instrumenter/enheder/faciliteter, der

vii bilve etabieret i henhoid tii forsiaget tii EFS1-forordning, f.eks. det europiske

knudepunkt for rdgivning om investeringer (EIAH) og EU-garantifonden, og af E1B’s og

ElF’s forvaitning af finansierings- og investeringstransaktioner, der gennemføres ved

hjlp af EU-garantien. Som sdan vii hovedparten af EFSI’s aktiviteter ligge uden for

Retten revisionsmandat.

18. I henhold til traktaten om Den Europiske Unions funktionsmde har Retten

beføjeise til at undersøge, om den økonomiske forvaitning af samtiige Den Europiske

Unions indtgter og udgifter har vret forsvariig og iovlig og formeit rigtig. For at sikre

gennemsigtighed i forvaitningen af offentiige midier skal Retten endvidere afigge

offentiige tiigngeiige beretninger cm resuitaterne af sine revisioner. For at opfyide sit

mandat har Retten ubegrnset adgang til alie dokumenter eller oplysninger, den finder

“nødvendige tii gennemføreise af Revisionsrettens opgaver”, herunder hos enhver fysisk

eller juridisk person, der modtager betalinger fra budgettet (artikel 287, stk. 3,første

if. forsiagets artikel 14.

CCY058560DA02-15PP-DECO29-15F1 N-AV-EFSI-TR.docx 12.3.2015
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afsnit, i TEUF)’6.Det tilkommer siedes Retten at afgrnse rkkevidden af sine

revisioner, ogs under hensyntagen til internationale revisionsstandarder17.EFS1 udgør

ikke en undtageise I denne henseende. Navniig kan en begrnsning af Rettens mandat

under ingen omstndigheder hidrøre fra en pianiagt tiisidestteise af

fin an sfo ro rd n in ge n.

19. I den forbindeise bør Kommissionen sikre, at alie parter, der er berørt af de

aktiviteter, der gennemføres I overensstemmeise med EFS1-forordningen og EFS1-aftaIen

(herunder finansieiie formidiere og endeilge modtagere), gøres bekendt med, at Retten,

scm fastsat I artikel 287, stk. 3, første afsnit, I TEUF, har ret til at f adgang til alie de

oplysninger, der er nødvendige til gennemføreisen af dens revisioner.

20. For fuidt ud at afspejie Revisionsrettens mandat bør forsiagets artikel 14 affattes

siedes: “Den Europiske Revisionsret varetager I overensstemmeise med artikel 287 i

TEUF den eksterne revision af de aktiviteter, der er ivrksat I overensstemmeise med

EFS1-forordningen”.

Finansleile forpligtelserfor offentlige finanser

21. Risikodeiingsordningerne vii biive fastiagt i EFS1-aftaien. Hvis det antages, at

risikodelingen vii biive fastsat pa grundiag at “first loss-princippet”, vii de Ian, scm

16 Traktaten tiiføjer, at i forbindeise med EIB’s forvaitning af Unionens udgifter og indtgter

reguieres Rettens adgang til opiysninger, scm EIB ligger inde med, af en trepartsaftale
meilem Retten, EIB og Kommissionen. Hvis der ikke indgas nogen aftale, skal Revisionsretten
ikke desto mindre have adgang tii oplysninger, der er nødvendige for revisionen af de af
Unionens udgifter og indtgter, som EIB forvalter (artikei 287, stk. 3, tredje afsnit).

17 F.eks. faststter ISSAI 5000 (Principies for Best Audit Arrangements for International
Institutions - principper for bedste revisionsordninger for internationale institutioner), at

aiie internationale institutioner, scm finansieres med eller støttes af offentlige midier, skai

underigges revision af overordnede revisionsinstitutioner, med henbiik pa at fremme

bedre forvaitning, gennemsigtighed og ansvarIighed; ISSAI 5010 (Guidance for Supreme

Audit Institutions - retningsiinjer for overordnede revisionsorganer) fremhver baggrunden,
resultaterne og principperne for de bedste revisionsordninger for internationale
institutioner.
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modtagere undertegner med banker, blive samlet I instrumentets portefølje. I tilfIde af

misligholdelse af et In vii EU-budgettet dkke den mest risikobetonede del’8. Den

vigtigste finansielle forpligtelse er reprsenteret ved EU-garantien (OP til 16 milliarder

euro). EU’s budget vii desuden vre forpligtet til at afholde de rIige omkostninger pa OP

til 20 millioner euro i relation til E1AH (indtil den 31. december 2020). Endelig vil EU’s

budget vre forpligtet til at afholde uspecificerede yderligere omkostninger, nar EIB yder

finansiering til Den Europiske lnvesteringsfond (ElF) pa vegne af EFSI.

22. Der er vigtigt at vre bevidst om, at garantierne i sidste ende kan føre tIl

yderligere risici for EU-budgettet. Forslaget udelukker ikke udtrykkeligt

eventualforpligtelser for EU-budgettet, der gar ud over de forpligtede midler’9,og der

faststtes ikke et loft for EIB’s udgifter. For at undga, at Kommissionen er forpligtet ud

over EU-garantien (finansieret over EU-budgettet), bør der vre generel immunitet og

undtagelser for retskrav fra EFSI-støttemodtagere20.Desuden bør der faststtes et

ufravigeligt loft over de udgifter, som EIB afholder pa vegne af EFSI.

23. Selv om planen ikke har UI sigte at tynge de nationale offentlige finanser eller

skabe fly gld, opfordrer Kommissionen medlemsstaterne til at bidrage til EFSI, entefl

direkte eller gennem finansiering af investeringsprojekter. Kommissionen medregner ikke

18 “First ioss-princippet” finder anvendelse i forbindelse med lanegarantiinstrumentet for
transeuropiske transportnetvrksprojekter - LGTT og i EU 2020-
projektobligationsinitiativet - P81, hvor porteføljen opdeles ito trancher: en portefølje med
den mest risikovillige tilgang (Portfolio First Loss Piece (PFLP)) og en “residual risikotranche”
(RRT). PFLP anses for de mest risikofyldte tranche I tilflde af misligholdelse af et Ian. Den
er fordelt mellem EU-budgettet og EIB, hvor førstnvnte bidrager med 95 % af PFLP, og EIB
med 5 %. PFLP er fastsat til 30 % og I tiIftde af mislighoidelse vii EU-budgettet blive
eksponeret for en risiko vedrørende op til 28,5 % af porteføljens vrdi. Selv om EIB kunne
bre hele risikoen for RRT, er der i praksis ringe sandsynlighed for, at RRTviI blive berørt.
PFLP vii normait dkke tabene.

19 artikel 140, stk. 3, i forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012.

20 EFSI-modtagere (ikke defineret i forsiaget) omfatter lantagere under EU-garanterede
finansielle instrumenter, der implementeres af EIB under EFSI-aftalen.
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disse bidrag, nr den finanspolitiske tilpasning vurderes under enten den forebyggende

eller den korrigerende del af stabilitets- og vkstpagten21.Herudover kan

medlemsstaterne ogs øge den nationale samfinansiering under de europiske struktur

og investeringsfonde (ESI-fondene) ud over minimumskravet I Iovgivningen. Under visse

omstndigheder vii en midlertidig afvigeise fra medlemsstaternes budgetmI p

meliemlang sigt blive tolereret I forhold til den nationale medfinansiering af investeringer

under ESI-fondene, de transeuropiske net og Connecting Europe-faciliteten22.

24. En stigning i den offentlige gld kan derfor ikke udelukkes. For at kunne foretage

sdanne bidrag kan medlemsstaterne (og/eller deres nationale erhvervsfremmende

banker) vre nødt til at Ine midler. Nr medlemsstaterne stiller modgarantier til EFSI,

udsttes risikoen for yderligere gld blot. Endelig kan projekter, der garanteres af EFSI,

krve yderligere offentlig finansiering efter afsIutningen af projektet (f.eks. p grund af

vedligeholdelse). Dette kan udløse uønskede reaktioner p de finansielle markeder,

hvilket resulterer i højere udgifter til gldsbetjening, isr for de lande, som er hrdest

ramt af den Økonomiske og finansielle krise. Det er derfor ogs af den allerstørste

betydning, at den samlede virkning af EFSI p offentlig gId og offentlige underskud

vurderes efter gennemsigtige og sammenhngende kriterier.

21 tilflde af overskridelse af referencevrdien for underskud indleder Kommissionen ikke
proceduren I forbindelse med uforholdsmssigt store underskud, hvis overskridelsen
udelukkende skyldes bidraget, og det drejer sig om en mindre overskridelse af
referencevrdien, som forventes at vre midlertidig. Kommissionen medregner ikke bidrag
til EFSI I sin vurdering af overskridelser af referencevrdien for gld (jf. COM(2015) 12 final
af 13. januar 2015, s. 5-7).

22 COM(2015) 12 final, s. 7-9.
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Midtvejsevaiuering/revision af den flerãrige finansielle ramme

25. Etabieringen af EFSI anses for at vre en reaktion p et akut behov. Den er ikke

blevet valideret af en forudgende vurdering23,som man blandt andet kunne have

forventet yule identificere: de politiske tiltag, der er til rdighed til opfyldelse af de

samme ml via eksisterende instrumenter24,grundlaget for at vlge Connecting Europe

faciliteten og Horisont 2020 som de vigtigste finansieringskilder trods en høj gearing af

investeringer25,og de konsekvenser, som en reduktion af midlerne til disse programmer

yule have med hensyn til at afhjlpe investeringsmangler, fjerne fiaskehalse og bidrage

til opfyidelsen af Europa 2020-mlene26.

26. P grundlag af ovenstende og i sammenhng med en rkke yderligere

foranstaitninger, som Kommissionen vii overveje senest i midten af 201627, giver den

kommende midtvejsevaluering/revision af den flerrige finansielle ramme (FFR)28

23 Kravet om en forudgende vurdering er fastsat i artikel 30, 31 og 140 i forordning (EU,
Euratom) nr. 966/2012 samt i betragtning 53. if. ogs artikel 18 og 224 i Kommissionens

delegerede forordning (EU) nr. 1268/2012 at 29. oktober 2012 om

gennemførelsesbestemmelser til Europa-Parlamentets og Rdets forordning (EU, Euratom)

nr. 966/2012 om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget (EUT L 362 at

31.12.2012, s. 1)

24 For eksempel yule en stigning i EIB’s kapital have vret en at de alternative muligheder.

25 Forventningerne til TEN-T-finansiering (nsten 80 % af Connecting Europe-faciliteten) var, at

hver million, der blev brugt p europisk plan ville generere 5 millioner euro i investeringer

fra medlemsstaterne. Desuden ville hver million generere 20 millioner fra den private sektor:

en ratio p 1:25. Det var ogs forventet, at en euro fra EU’s rammeprogram for forskning

ville have ført til en stigning i industriens vrditilvkst pa mellem 7 euro og 14 euro (jf.
Europa-Kommissionen, Memo/11/469 af 29. juni 2011).

26 F.eks. under henvisning til de forhándsudpegede projekter under Connecting Europe

faciliteten (jf. bilag I til Europa-Parlamentets og Râdets forordning (EU) nr. 1316/2013 (EUT L

348 at 20.12.2013, s. 129)).

27 COM(2014) 903 final af 26. november 2014, s. 16.

28 Artikel 2 i Radets forordning (EU, Euratom) nr. 1311/2013 af 2. december 2013 om

fastlggelse af den flerârige finansielle ramme for arene 2014-2020 (EUT L 347 af

20.12.2013, s. 884).”
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mulighed for, at iovgiver kan vurdere de fremskridt, som er opnet med EFSI, og for at

trffe eventuelle nødvendige korrigerende foranstaitninger. Ved denne lejlighed bør

Kommissionen ogsà aflgge rapport om de fremskridt, der er net i forbindelse med et

første st af foranstaftninger, der blev vedtaget i december 2014 for at forbedre de

lovgivningsmssige rammer og fjerne hindringer for investeringer29.

Ill. SPECIFIKKE BEMIERKNINGER

27. Dette afsnit indeholder yderligere bemrkninger til forsiaget.

Artikel 1, stk. 1 - Risikokapacitet

28. Det vii vre hensigtsmssigt at definere “risikokapacitet”.

Artikel 2, stk. 2- Europisk knudepunkt for investeringsrâdgivning

29. Det europiske knudepunkt for investeringsrdgivning (EIAH) skal yde

rdgivningsbistand til identificering, forberedelse og udvikling af investeringsprojekter og

fungere som et centralt kontaktpunkt for teknisk rdgivning (ogs om juridiske

spØrgsmI) om projektfinansiering i EU. Dette omfatter bI.a. støtte i brug afteknisk

bistand til projektkonfiguration, brug af innovative finansielle instrumenter og brug af

offentlig-private partnerskaber. Der er andre rdgivende enheder, der involverer EIB,

Kommissionen og medlemsstaterne, ssom “Det Europiske OPP-Ekspertcenter” (EPEC)

og “Financial Instruments - Technical Advisory Platform” (Fl-TAP) for ESI-fondene. Det bør

prciseres, hvordan EIAH vii tilføre en mervrdi og blive koordineret med anden

tiigngelig ekspertise.

30. EIAH skal primrt finansieres over de eksisterende rammebevillinger til EIB’s

tekniske bistand inden for rammerne af eksisterende EU-programmer (Connecting

Europe-faciliteten, Horisont 2020). Men der er afsat yderligere finansiering p op til

29 COM(2014) 910 final, bilag III.
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20 millioner euro om ret mdii 2020. I denne henseende er der ikke anført nrmere

oplysninger eller benchmarks for at begrunde denne yderligere støtte.

31. Forslaget prciserer hverken EIAH’s juridiske form elier dets operationeile

struktur.

Artikel 5, stk. 3- EIB’s udgifter

32. Risikoen for mangiende inddriveise af EIB’s udgifter dkkes fuldt ud af EFSI med

op til 160 millioner euro. Disse udgifter er ikke defineret, og kan forhøjes med de

administrationsgebyrer, som E1B afholder, nr den yder finansiering til ElF. Da der ikke er

fastsat nogen begrnsning af varigheden af EFSI, er EFSI’s konsoliderede samlede

administrationsudgifter (herunder EIAH) ikke kendt, og der er endvidere ikke fastsat et

loft for udgifterne.

Artikel 5, stk. 4- Medflnansiering fra ESIF

33. I betragtning af den nuvrende projektpipeline, der er offentliggjort p EFSI’s

websted, kunne de fleste af projekterne I princippet vre berettiget til støtte fra alierede

eksisterende EU-instrumenter. Hvis det samme projekt modtager finansiel støtte fra

forskellige finansieringskilder under flere forskellige retlige rammer, kan der opst en

konflikt mellem gIdende regier. Disse aspekter behandles ikke i forslaget.

Artikel 7, stk. 2- Tilvejebringelse af en fuld garanti

34. Forslaget indeholder bestemmelser om, at EU-garantien fuldt ud (op til

2,5 milliarder euro) dkker bidrag til ElF med henbiik p at gennemfØre SMV

finansierings- og investeringstransaktioner, forudsat at EIB yder et tilsvarende

finansieringsbeløb uden EU-garanti. I praksis vii iøftestangseffekten, for s vidt angr den

del af EU-garantien, der forvaltes af ElF, ikke komme fra ElF, men kun fra de deltagende

finansielle formidlere.
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Artikel 8- EU-garantifonden

35. Forsiaget indehoider hverken bestemmelser om, hviiken retlig form fonden skal

have, elier hvordan den vii fungere.

36. Hensigten med fonden er, at den skal fungere som en Iikviditetsstødpude for

Unionens budget mod tab, som EFS1 pádrager sig under varetagelsen af sine opgaver. P

grundiag af erfaringer er der fastsat et forhoid p 50 % meilem betalingerne fra EUTs

budget og EU’s samlede garantiforpiigtelser. Forsiaget abner muighed for, at

Kommissionen kan vedtage delegerede retsakter med henblik pa atjustere førnvnte

maibeløb med højst 10 %, dvs. 800 millioner euro (artikel 8, stk. 6, og artikel 17, stk. 2).

37. Denne justering kan enten øge eiler mindske dette forhoid, men der er ingen

bestemmelser vedrørende de udgiftsomrader i den flerarige finansieiie ramme og

budgetposter, der vilie blive berørt af en eventuel forhøjelse af Iikviditetsstødpuden, med

henbiik pa at kiare situationer, hvor 50 % af garantiforpligteiserne ikke vii vre

tiistrkkeiig. Dette aspekt bør indga i Kommissionens første vurdering af, om

garantifondens midler har et tiistrkkeiigt niveau, som skai foreligge senest den 31.

december 2018.

Artikel 10- Rapportering og regnskabsaflggeIse

38. Kriterierne for vurderingen af den mervrdi, den mobiiisering af investeringer

fra den private sektor og de ansiaede og faktiske resuitater og virkninger, som EIB’s

finansierings- og investeringstransaktioner har skabt, pa et aggregeret grundiag, jf. stk. 2,

litra b), bør angives.

39. De EFS-regnskaber, der er nvnt i stk. 2, iitra f), bØr vre iedsaget af en

udtaleise fra en uafhngig ekstern revisor.

40. De frister for rapportering, der henvises tii i stk. 1-3, bør angives. Navniig bør der

faststtes frister, som gør det muligt for Kommissionen at indarbejde de reievante

oplysninger i arsregnskaberne.
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41. Tidsplanen for rsrapporten om EU-garantifondens situation scm omhandiet I

punkt 6 bør tiipasses tidsplanen for det foreiøbige rsregnskab elier tidspianen for

beretningen cm den budgetmssige og økonomiske forvaitning, jf. finansforordningens

artikel 142, dvs. 31. marts.

Artikel 12 - Evaluering og revision

42. De pianiagte evalueringer bør foretages af uafhngige eksterne parter.

43. Det yule vre mere hensigtsmssigt at rapportere om EFSI-projekter p basis af

arten af deiprogrammerne, s de passer tii iivscyklussen for de mIrettede investeringer.

Artikel 13- Gennemsigtighed og information af offentligheden

44. Hvis de nrmere bestemmelser faststtes i en aftale mellem Kommissionen og

EIB, vii det vre tiirádeiigt at offentliggøre en sádan aftale.

Artikel 20 - Overgangsbestemmelse

45. EU-garantien kan ogsá omfatte projekter finansieret af ElB og ElF, der ligger uden

for rammerne af deres normale profil, I løbet af 2015, før denne forordning trder i

kraft. I s faid skal Kommissionen vurdere, cm disse transaktioner kan dkkes af EU

garantien. Dette yule vre en fravigelse fra de bestemmelser, hvorefter projekter p

basis af de investeringspolitikker og retningslinjer, der er fastsat af StyreIsesrdet,

udvlges af en uafhngig investeringskomité p grundiag af deres egne meritter og

uden nogen geografisk eller sektorbestemt ailokering.
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Vedtaget af Revisionsretten i Luxembourg pa mødet den 12. marts 2015.

Pô Revisionsrettens vegne

VItor Manuel da SILVA CALDEIRA

Formand

I dennesfravr

Igors LUDBORZS

Med/em af Retten

CCY058560DA02—15PP-DECO29-15 Fl N-AV-EFSI-TR.docx 12.3.2015



1

FORKORTELSER OG HENVISNINGER

BILAG

EIB
ElF
EIAH

EPEC
ES I-fond e

EU
Planen

Europisk Fond for Strategiske
Investeringer
Den Europiske nvesteringsbank
Den Europiske I nvesteringsfond
Europisk knudepunkt for
investeringsrdgivning
Europisk OPP-Ekspertcenter
Europiske struktur- og
nve Ste ri ngsfo n d e
Den Europiske Union
Investeringsplan for Europa

Lnegarantiinstrument for TEN
transportprojekter
Flerrig finansiel ramme

EU 2020 Projektobligationsinitiativet

Forsiag til Europa Parlamentets og
Rdets forordning om Den Europiske
Fond for Strategiske lnvesteringer og om
ndring af forordning (EU) nr.
1291/2013 og (EU) nr. 1316/2013
Sm og mellemstore virksomheder

Transeuropisk transportnet

Traktaten om Den Europiske Unions
fun ktionsmá de

www.eib.org
www.eif.org
if. forsiagets artikel 2

http://www.eib.org/epec/
http://ec.europa.eu/contracts_grants/fu
nds_da . htm

COM(2014)903 final af 26. november
2014
http://ec.eu ropa.eu/priorities/jobs
growth-investment/plan/docs/an
investment-plan-for
europe_com_2014_903_da.pdf
http://www.eib.org/about/documents/l
gtt-fact-sheet.htm
Rdets forordning (EU, Euratom)
nr. 1311/2013
http://ec.eu ropa.eu/budget/mff/index_
en.cfm
http://ec.europa.eu/economy_finance/f
in an cia I_operations/investment/europe
_2020/index_en.htm
COM(2015)10 final af 13. januar 2015
http://ec.eu ropa.eu/priorities/jobs
growth
investment/plan/docs/proposal_regulati
on_efsi_en.pdf
http://ec.europa.eu/enterprise/policies/
sme/facts-figures-analysis/sme
definition/in dex da .htm
http://inea.ec.europa.eu/en/ten-t/ten
t.htm
http ://eu r-lex.eu ropa .eu/lega I
content/DA/TXT/?qid=1425369741778&
uri=CELEX:C2012/326/01

E FSI

Forkortelser Fuld tekst Referencedokument/websted
if. Forslaget

LGTT

FFR

PBI

Forsiaget

SMVer

TE N-T

TEUF-traktaten

CCY058560DA02-15PP-DECO29-15F1 N-AV-EFSI-TR.docx 12.3.2015


