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MOTIVERING
1.

BAKGRUND TILL FÖRSLAGET

•

Motiv och syfte med förslaget

Föreliggande förslag ingår i den ambitiösa externa investeringsplan (EIP) som tillkännagavs i
kommissionens meddelande av den 7 juni 2016 om inrättandet av en ny partnerskapsram med
tredjeländer inom den europeiska migrationsagendan1. EIP-initiativet godkändes därefter av
Europeiska rådet den 28 juni 2016 och avser att ta itu med de bakomliggande orsakerna till
migration, och bidra till uppfyllandet av övriga mål för hållbar utveckling. Föreliggande
förslag inför två ändringar av rådets förordning (EG, Euratom) nr 480/2009 av den 25 maj
2009. Tillsammans med ett separat lagförslag om ändring av Europaparlamentets och rådets
beslut nr 466/2014/EU av den 16 april 2014 om beviljande av en EU-garanti till Europeiska
investeringsbanken (nedan kallad EIB) mot förluster vid finansieringstransaktioner till stöd
för investeringsprojekt utanför unionen, kommer förslaget att möjliggöra för EIB att bidra till
EIP genom att kvantitativt och kvalitativt utöka EIB:s mandat för extern utlåning. Detta
kommer att göra det möjligt för EIB att snabbt bidra till EIP:s mål, särskilt genom att
tillhandahålla ytterligare finansiering till mottagare i den privata sektorn.
Som en del i kommissionens ansträngningar att ta itu med de bakomliggande orsakerna till
migration föreslås att ge EIB ett nytt utlåningsmandat för den privata sektorn. Enligt detta
utlåningsmandat för den privata sektorn kommer unionen att tilldelas de intäkter från
riskpremier som EIB:s finansieringsverksamhet ger upphov till. Dessa intäkter bör överföras
till Garantifonden för åtgärder avseende tredje land som regleras av rådets förordning (EG,
Euratom) nr 480/2009 av den 25 maj 2009.
Garantifondens belopp som överstiger 10 % av unionens totala utestående lån ska återbetalas
till budgeten. Denna anpassning syftar till att bättre skydda budgeten mot eventuella
ytterligare fallissemangsrisker för EIB-transaktioner i samband med migrationskrisen.
Hittills har garantifondens medel förvaltats av EIB. Kommissionen har lång erfarenhet av
förvaltning av liknande finansiella transaktioner. Den är väl förberedd att oberoende förvalta
garantifonden, vilket skulle innebära ett försök att förenkla och konsolidera kommissionens
kapitalförvaltningsverksamhet, grundad på befintliga strukturer och goda resultat.
Kommissionen har redan befogenhet att förvalta garantifonden för Europeiska fonden för
strategiska investeringar (nedan kallad Efsi). Förvaltningen av garantifondens medel bör
därför överföras till Europeiska kommissionen.
•

Förenlighet med befintliga bestämmelser inom policyområdet och unionens
övriga policyområden

Detta förslag utgör en del av den Europeiska investeringsplanen som är ett viktigt
unionsinitiativ. Det innehåller kompletterande bestämmelser för investeringsplanens funktion,
särskilt EIB:s nya utlåningsmandat för den privata sektorn.
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Parallellt föreslår kommissionen en översyn av Europaparlamentets och rådets förordning
(EU, Euratom) nr 966/2012 (nedan kallad budgetförordningen) genom ett nytt avsnitt om
budgetgarantier som ska inrätta ett gemensamt regelverk för unionens garantier med
ansvarsförbindelse, liksom en gemensam finansieringsfond som förvaltas av kommissionen.
De bestämmelser som föreskrivs i detta förslag överensstämmer med bestämmelserna i
förslaget om översyn av budgetförordningen.
2.

RÄTTSLIG
GRUND,
SUBSIDIARITETSPRINCIPEN
PROPORTIONALITETSPRINCIPEN

•

Rättslig grund

OCH

Artiklarna 209 och 212 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt.
•

Proportionalitetsprincipen

Förslaget innehåller kompletterande bestämmelser och är därför nödvändigt
investeringsplanens funktion, särskilt EIB:s nya utlåningsmandat för den privata sektorn.
•

för

Subsidiaritetsprincipen (för icke-exklusiv befogenhet)

I enlighet med de principer om subsidiaritet och proportionalitet som fastställs i artikel 5 i
EUF-fördraget kan målen för den planerade åtgärden inte i tillräcklig utsträckning uppnås av
medlemsstaterna och kan därför bättre tillgodoses på EU-nivå. På grund av skillnaderna i
medlemsstaternas finansiella institutioners handlingsförmåga kan åtgärder på unionsnivå göra
det lättare att uppnå de mål som eftersträvas, med tanke på åtgärdernas omfattning och
konsekvenser.
3.

RESULTAT AV EFTERHANDSUTVÄRDERINGAR, SAMRÅD
BERÖRDA PARTER OCH KONSEKVENSBEDÖMNINGAR

MED

En extern studie av en konsult gjordes 2016 i syfte att bedöma de huvudsakliga parametrar
som styr garantifonden. Rapporten konstaterade att den målsats på 9 % som fastställs i
förordning (EG, Euratom) nr 480/2009 fortsatt anses lämplig för den nuvarande risknivån i
låneportföljen. En ytterligare extern översyn av målsatsen kommer sannolikt att genomföras
under 2019. Garantifondens mekanismer har dessutom visat sig effektiva för att skydda EU:s
budget och för att möjliggöra uppfyllandet av EU:s externa ingripanden.
4.

BUDGETKONSEKVENSER

Enligt det nya utlåningsmandatet för den privata sektorn kommer unionen att tilldelas de
intäkter från riskpremier som EIB:s finansieringsverksamhet ger upphov till. Intäkterna från
riskpremier kommer att kompensera för den högre risken och under instrumentets löptid bidra
till garantifondens ytterligare finansieringsbehov. Förslaget förväntas inte ha någon
nettoeffekt på budgeten, eftersom riskpremierna utgör intäkter till garantifonden. Dessa
kommer att debiteras EIB mot de risker som unionsbudgeten bär.
För att bättre skydda budgeten mot ytterligare eventuella fallissemangsrisker från EIB:s
finansieringstransaktioner i samband med migrationskrisen, kommer det överskott som
överskrider 10 % i stället för 9 % av utestående lån att återbetalas till budgeten.
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5.

ÖVRIGA INSLAG

•

Genomförandeplaner samt åtgärder för övervakning, utvärdering och
rapportering

Som anges i rådets förordning (EG, Euratom) nr 480/2009 ska kommissionen senast den 31
maj varje år till Europaparlamentet, rådet och revisionsrätten överlämna en rapport om
garantifondens situation och dess förvaltning. Det föreslås nu att kommissionen senast den 31
mars rapporterar om garantifondens situation i samband med kommissionens årsrapport.
Garantifondens förvaltningsrapport ska skickas till Europaparlamentet, rådet och
revisionsrätten senast den 31 maj varje år.
EIB:s finansieringstransaktioner med EU-garanti förvaltas och övervakas av EIB i enlighet
med EIB:s egna regler och förfaranden, inklusive lämpliga revisions-, kontroll- och
övervakningsåtgärder. Dessutom godkänner EIB:s styrelse, där kommissionen företräds av en
ledamot och en suppleant, varje finansieringstransaktion som genomförs av EIB och
övervakar att EIB förvaltas i enlighet med dess stadga och med de allmänna riktlinjer som
fastställs av bankens råd.
I trepartsavtalet mellan kommissionen, revisionsrätten och EIB anges reglerna för hur
revisionsrätten ska genomföra sina revisioner av EIB:s finansieringstransaktioner som
omfattas av EU-garantin.
Regelbundna rapporter görs i enlighet med beslut 466/2014/EU. Kommissionen rapporterar
årligen till Europaparlamentet och rådet om EIB:s genomförande av mandatet.
Rapporteringen av resultat kommer att grunda sig på en lämplig aggregering av indikatorer
från den samlade portföljen om möjligt, eller från en viss sektor. När det gäller ramen för
resultatmätning kommer dessa indikatorer att mätas under hela projektcykeln genom både
bedömning och övervakning tills projektet fullt ut har genomförts. Dessa indikatorer ska
mätas så snart som utvecklingsresultat är tillgängliga – i allmänhet upp till tre år efter det att
projektet har avslutats. I möjligaste mån kommer de också att användas i slutrapporten enligt
beslut 466/2014/EU.
EIB ska dessutom till kommissionen överlämna de statistiska, finansiella och
räkenskapsmässiga uppgifter om var och en av de finansiella transaktioner som omfattas av
EU-garantin och som är nödvändiga för att uppfylla dess rapporteringsskyldigheter eller
besvara förfrågningar från Europeiska revisionsrätten samt ett revisionsintyg om utestående
belopp för täckta finansiella transaktioner.
•

Ingående redogörelse för de specifika bestämmelserna i förslaget

Garantifonden förfogar för närvarande över följande medel: 1) ett årligt bidrag från unionens
allmänna budget, 2) ränta från garantifondens investerade medel och 3) belopp som
återvunnits från felande gäldenärer. Intäkter från riskpremier enligt EIB:s nya
utlåningsmandat till den privata sektorn kommer att utgöra en fjärde inkomstkälla för
garantifonden. Det föreslås att ändra artikel 2 i förordning (EG, Euratom) nr 480/2009 i
enlighet med detta.
Hittills har garantifondens medel förvaltats av EIB. Kommissionen har lång erfarenhet av
förvaltning av liknande finansiella transaktioner. Den är väl förberedd att oberoende förvalta
garantifonden, vilket skulle innebära ett försök att förenkla och konsolidera kommissionens
kapitalförvaltningsverksamhet, grundad på befintliga strukturer och goda resultat.
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Kommissionen har redan befogenhet att förvalta garantifonden för Efsi. Förvaltningen av
garantifondens medel bör därför överföras till Europeiska kommissionen.
Det föreslås att ändra artikel 7 i förordning (EG, Euratom) nr 480/2009 i enlighet med detta.
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2016/0274 (COD)
Förslag till
EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING
om ändring av förordning (EG, Euratom) nr 480/2009 om upprättande av en
garantifond för åtgärder avseende tredje land

EUROPAPARLAMENTET OCH EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT
DENNA FÖRORDNING
med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artiklarna 209 och
212,
med beaktande av Europeiska kommissionens förslag,
efter översändande av utkastet till lagstiftningsakt till de nationella parlamenten,
i enlighet med det ordinarie lagstiftningsförfarandet, och
av följande skäl:

SV

(1)

Garantifonden för åtgärder avseende tredje land regleras av rådets förordning (EG,
Euratom) nr 480/20091.

(2)

Garantifonden finansieras med ett årligt bidrag från unionens allmänna budget, ränta
från garantifondens investerade medel och belopp som återvunnits från felande
gäldenärer.

(3)

Intäkter från riskpremier som genererats från EIB:s finansieringstransaktioner med
garanti från unionens budget bör inbetalas till garantifonden.

(4)

Det överskott i garantifonden som överstiger 10 % av unionens totala utestående
kapitalbelopp ska återbetalas till unionens allmänna budget för att bättra skydda
budgeten
mot
ytterligare
eventuella
fallissemangsrisker
från
EIB:s
finansieringstransaktioner för att åtgärda de bakomliggande orsakerna till
migrationskrisen.

(5)

Garantifondens finansiella förvaltning bör överföras från EIB till kommissionen, som
har en etablerad rutin för att förvalta liknande investeringar. Genom att överta
garantifondens kapitalförvaltning bör kommissionen vara i stånd att förenkla och
konsolidera sin kapitalförvaltningsverksamhet, grundad på befintliga strukturer och
goda resultat.

(6)

Förordning (EG, Euratom) nr 480/2009 bör därför ändras i enlighet med detta.

1

Rådets förordning (EG, Euratom) nr 480/2009 av den 25 maj 2009 om upprättande av en garantifond
för åtgärder avseende tredje land (EUT L 145, 10.6.2009, s. 10).
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HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.
Artikel 1
Förordning (EG, Euratom) nr 480/2009 ska ändras på följande sätt:
1)

I artikel 2 ska följande fjärde strecksats införas:

” –– intäkter från riskpremier som genererats av EIB:s finansieringsåtgärder som omfattas av
unionens garanti.”,
2)

I artikel 3 ska tredje stycket ersättas med följande:

”Om garantifondens belopp överstiger unionens totala utestående kapitalskulder ska
överskottet återbetalas till Europeiska unionens allmänna budget. Detta överskott ska betalas i
en enda transaktion till en särskild rubrik i inkomstberäkningen i unionens allmänna budget
för år n+1 på grundval av differensen vid slutet av år n–1 mellan 10 % av det totala utestående
kapitalbeloppet och värdet av fondens nettotillgångar, beräknat i början av år n.”,
3)

Artikel 7 ska ersättas med följande:
”Artikel 7

Kommissionens ska säkerställa den ekonomiska förvaltningen av fonden. Kommissionen ska
förvalta och investera garantifondens medel i enlighet med principen om sund finansiell
förvaltning samt följa lämpliga tillsynskrav.”,
4)

Artikel 8 ska ersättas med följande:
”Artikel 8

Senast den 31 mars varje år ska kommissionen, i samband med sin årsredovisning, överlämna
till Europaparlamentet, rådet och revisionsrätten den information som begärts om situationen
inom garantifonden.
Senast den 31 maj varje år ska kommissionen till Europaparlamentet, rådet och revisionsrätten
överlämna en årsrapport om garantifondens förvaltning under det föregående kalenderåret.
Årsrapporten ska innehålla en presentation av garantifondens finansiella ställning vid
utgången av föregående kalenderår, de finansiella flödena under föregående kalenderår liksom
betydande transaktioner och all relevant information om räkenskaperna. Den ska också
innehålla information om garantifondens ekonomiska förvaltning och dess resultat och risker
vid utgången av föregående kalenderår.”

Artikel 2
Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i
Europeiska unionens officiella tidning.
Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.
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Utfärdad i Bryssel den

På Europaparlamentets vägnar
Ordförande
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På rådets vägnar
Ordförande
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FINANSIERINGSÖVERSIKT FÖR RÄTTSAKT
1.

GRUNDLÄGGANDE UPPGIFTER OM FÖRSLAGET ELLER INITIATIVET
1.1. Förslagets eller initiativets beteckning
1.2. Berörda politikområden i den verksamhetsbaserade förvaltningen och
budgeteringen
1.3. Typ av förslag eller initiativ
1.4. Mål
1.5. Motivering till förslaget eller initiativet
1.6. Tid under vilken
resursanvändningen

åtgärden

kommer

att

pågå

respektive

påverka

FÖRSLAGET

ELLER

1.7. Planerad metod för genomförandet
2.

FÖRVALTNING
2.1. Bestämmelser om uppföljning och rapportering
2.2. Administrations- och kontrollsystem
2.3. Åtgärder för att förebygga bedrägeri och oriktigheter

3.

BERÄKNADE
INITIATIVET

BUDGETKONSEKVENSER

AV

3.1. Berörda rubriker i den fleråriga budgetramen och budgetrubriker i den årliga
budgetens utgiftsdel
3.2. Beräknad inverkan på utgifterna
3.2.1. Sammanfattning av den beräknade inverkan på utgifterna
3.2.2. Beräknad inverkan på driftsanslagen
3.2.3. Beräknad inverkan på anslag av administrativ natur
3.2.4. Förenlighet med den gällande fleråriga budgetramen
3.2.5. Bidrag från tredje part
3.3. Beräknad inverkan på inkomsterna
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FINANSIERINGSÖVERSIKT FÖR RÄTTSAKT
1.

GRUNDLÄGGANDE UPPGIFTER OM FÖRSLAGET ELLER INITIATIVET

1.1.

Förslagets eller initiativets beteckning
Rådets förordning om ändring av förordning (EG, Euratom) nr 480/2009 av den 25
maj 2009 om upprättande av en garantifond för åtgärder avseende tredje land

1.2.

Berörda politikområden i den verksamhetsbaserade förvaltningen och
budgeteringen3
Avdelning 01 – Ekonomiska och finansiella frågor
Verksamhet inom den verksamhetsbaserade budgeteringen: ”Att öka välståndet i
länder utanför EU:
Verksamhet inom den verksamhetsbaserade
transaktioner och instrument”.

1.3.

budgeteringen:

”Finansiella

Typ av förslag eller initiativ
 Förslaget/initiativet gäller en ny åtgärd
 Förslaget/initiativet gäller en ny åtgärd som bygger på ett pilotprojekt eller en

förberedande åtgärd4
X Förslaget/initiativet gäller en befintlig åtgärd vars genomförande förlängs i

tiden
 Förslaget/initiativet gäller en tidigare åtgärd som omformas till eller ersätts av

en ny
1.4.

Mål

1.4.1.

Fleråriga strategiska mål för kommissionen som förslaget eller initiativet är avsett
att bidra till
Föreliggande förslag ingår i den ambitiösa externa investeringsplan (EIP) som
tillkännagavs i kommissionens meddelande av den 7 juni 2016 om inrättandet av en
ny partnerskapsram med tredjeländer inom den europeiska migrationsagendan. EIPinitiativet godkändes därefter av Europeiska rådet den 28 juni 2016 och avser att ta
itu med de bakomliggande orsakerna till migration, och bidra till uppfyllandet av
övriga utvecklingsmål.
Detta förslag utgör en del av den Europeiska
investeringsplanen som är ett viktigt politiskt unionsinitiativ. Det omfattar
kompletterande bestämmelser som är nödvändiga för EIP:s funktion, särskilt EIB:s
nya utlåningsmandat för den privata sektorn i enlighet med kommissionens förslag
till Europaparlamentets och rådets beslut om ändring av beslut nr 466/2014/EU.

3

4
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Verksamhetsbaserad förvaltning och verksamhetsbaserad budgetering benämns ibland med de interna
förkortningarna ABM respektive ABB.
I den mening som avses i artikel 54.2 a eller b i budgetförordningen.
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1.4.2.

Specifika mål eller verksamheter inom den verksamhetsbaserade förvaltningen och
budgeteringen som berörs
Specifikt mål nr
Specifikt mål nr 2: ”För att höja EU:s profil, EU:s externa representation och
förbindelser med EIB, EBRD och med andra internationella finansiella institutioner,
inbegripet förbättring av EU:s anseende i relevanta ekonomiska forum i syfte att
stärka konvergensen mellan deras strategier och verksamheter och EU:s externa
prioriteringar.”
Berörda verksamheter
budgeteringen

enligt

den

verksamhetsbaserade

förvaltningen

och

Rubrik 01.03 – Internationella ekonomiska och finansiella frågor
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1.4.3.

Verkan eller resultat som förväntas
Beskriv den verkan som förslaget eller initiativet förväntas få på de mottagare eller den del av
befolkningen som berörs.

Den föreslagna ändringen av förordning (EG, Euratom) nr 480/2009 syftar till att
skapa de nödvändiga förutsättningarna för att garantifonden för åtgärder avseende
tredjeland ska kunna motta riskpremier med ursprung i EIB:s finansiella
transaktioner enligt mandatet för den privata sektorn som är avsedda till projekt för
att stödja flyktingar och/eller värdsamhällen. Övertagandet av kapitalförvaltningen
för garantifonden för åtgärder avseende tredjeland bör förenkla och konsolidera
kommissionens kapitalförvaltningsverksamhet, grundad på befintliga strukturer och
goda resultat. Inverkan på de mottagare som EIB:s verksamhet inriktar sig på i den
privata sektorn kommer att utvärderas av EIB inom dess ram för resultatmätning, för
vilket EIB kommer att utarbeta nya indikatorer för projekt som tillhandahåller
strategiska lösningar på migrationskrisen.

1.4.4.

Indikatorer för bedömning av resultat eller verkan
Ange vilka indikatorer som ska användas för att följa upp hur förslaget eller initiativet genomförs.

När det gäller riskpremier skulle indikatorn vara reguljära inbetalningar av intäkter
till garantifonden.
När det gäller övertagandet av garantifondens förvaltning skulle indikatorerna vara
att överlämnandet av förvaltningsansvaret hanteras smidigt och fonden därefter
förvaltas i enlighet med principerna för sund finansiell förvaltning.

1.5.

Motivering till förslaget eller initiativet

1.5.1.

Behov som ska tillgodoses på kort eller lång sikt
Antagande av kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets beslut om
ändring av beslut nr 466/2014/EU om beviljande av en EU-garanti till Europeiska
investeringsbanken mot förluster vid finansieringstransaktioner till stöd för
investeringsprojekt utanför unionen.

1.5.2.

Mervärdet av en åtgärd på unionsnivå
Mervärdet av EU-garantin med stöd av garantifonden beskrivs i den
finansieringsöversikt för rättsakt som hänger samman med kommissionens förslag
till ändring av beslut nr 466/2014/EU. Mandatet för extern utlåning ger EU politiskt
och finansiellt understöd för EIB:s utlåning i länder och för investeringsprojekt som
annars inte skulle kunna uppfylla EIB:s normala riktlinjer och kriterier på grund av
hög risk.
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1.5.3.

Huvudsakliga erfarenheter från liknande försök eller åtgärder
Ej tillämpligt

1.5.4.

Förenlighet med andra finansieringsformer och eventuella synergieffekter
Synergi med kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets beslut om
ändring av beslut nr 466/2014/EU om beviljande av en EU-garanti till Europeiska
investeringsbanken mot förluster vid finansieringstransaktioner till stöd för
investeringsprojekt utanför unionen.
De finansieringstransaktioner vars risk täcks av garantifonden kompletterar den
verksamhet som genomförs enligt instrument för EU:s externa bistånd.
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1.6.

Tid under vilken
resursanvändningen

åtgärden

kommer

att

pågå

respektive

påverka

Förslag eller initiativ som pågår under begränsad tid
– 
–  Det påverkar resursanvändningen från ÅÅÅÅ till ÅÅÅÅ.
X Förslag eller initiativ som pågår under en obegränsad tid
– När det gäller kommissionens övertagande av förvaltningen av garantifonden för
åtgärder avseende tredjeland genomförande med överlämnande under 2017/2018.
– beräknas genomförandetakten nå en stabil nivå.
1.7.

Planerad metod för genomförandet5
X Direkt förvaltning som sköts av kommissionen
–  genom dess avdelningar, inklusive personal vid unionens delegationer
–  via genomförandeorgan
Delad förvaltning med medlemsstaterna
Indirekt förvaltning genom delegering till:
– tredjeländer eller organ som de har utsett,
–  internationella organisationer och organ kopplade till dem (ange vilka),
– EIB och Europeiska investeringsfonden,
–  organ som avses i artiklarna 208 och 209 i budgetförordningen,
–  offentligrättsliga organ,
–  privaträttsliga organ som anförtrotts uppgifter som faller inom offentlig
förvaltning och som lämnat tillräckliga ekonomiska garantier,
–  organ som omfattas av privaträtten i en medlemsstat, som anförtrotts
genomförandet av ett offentlig-privat partnerskap och som lämnat tillräckliga
ekonomiska garantier,
–  personer som anförtrotts ansvaret för genomförandet av särskilda åtgärder inom
Gusp som följer av avdelning V i fördraget om Europeiska unionen och som
anges i den grundläggande rättsakten.
–

Vid fler än en metod, ange kompletterande uppgifter under ”Anmärkningar”.

Anmärkningar

5

Närmare förklaringar av de olika metoderna för genomförande med hänvisningar till respektive
bestämmelser
i
budgetförordningen
återfinns
på
BudgWeb:
http://www.cc.cec/budg/man/budgmanag/budgmanag_en.html

SV
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2.

FÖRVALTNING

2.1.

Bestämmelser om uppföljning och rapportering
Ange intervall och andra villkor för sådana åtgärder.

Som anges i artikel 8 i rådets förordning (EG, Euratom) nr 480/2009 ska
kommissionen senast den 31 maj under följande budgetår till Europaparlamentet,
rådet och revisionsrätten överlämna en årsrapport om garantifondens situation och
dess förvaltning under det föregående kalenderåret. I artikel 9 i förordningen
föreskrivs att garantifondens räkenskaper och balansräkning ska bifogas
gemenskapernas räkenskaper och balansräkning.

2.2.

Administrations- och kontrollsystem

2.2.1.

Risker som identifierats
I enlighet med artikel 1 i förordning nr 480/2009 ska garantifondens medel
investeras. Dessa investeringar medför en placeringsrisk (t.ex. marknads- och
kreditrisker) och vissa operativa risker.

2.2.2.

Uppgifter om det interna kontrollsystemet
Kommissionen kommer att förvalta tillgångarna i garantifonden i enlighet med
förordning nr 480/2009 samt sina interna regler och förfaranden. Regelbundna
externa revisioner kommer att utföras.
Intäkterna kommer att hanteras i enlighet med budgetförordningen.

2.2.3.

Beräknade kostnader för och fördelar med kontroller – bedömning av förväntad risk
för fel
Den
övergripande
kostnadseffektiviteten
för
kontroller
av
kapitalförvaltningsverksamhet under 2015, mätt som en andel av de övergripande
kontrollkostnaderna (på grundval av HTE delat med totala likvida medel under
förvaltning) föranleder kommissionen att anse att kontrollerna är tillräckligt effektiva
och kostnadseffektiva. Samma kontrollsystem kommer att tillämpas för de ytterligare
tillgångarna under förvaltning.

2.3.

Åtgärder för att förebygga bedrägeri och oriktigheter
Beskriv förebyggande åtgärder (befintliga eller planerade)

EIB har huvudansvaret för antagandet av bestämmelser om bedrägeribekämpning,
särskilt genom att tillämpa ”EIB:s politik om att förebygga och avskräcka korruption,
bedrägeri, maskopi, tvång, penningtvätt och terrorismfinansiering i Europeiska
investeringsbankens verksamhet”. EIB har antagit ett förhållningssätt gentemot svagt
reglerade, icke transparenta och icke samarbetsvilliga jurisdiktioner.

SV
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EIB har åtagit sig att upprätthålla en strikt policy mot skattebedrägeri,
skatteundandragande och skadlig skattepraxis i hela sin verksamhet, inbegripet vid
utlåning genom finansiella mellanhänder. EIB övervakar fortlöpande utvecklingen
inom internationella standarder för att upprätthålla sin ledande roll bland
internationella finansiella institutioner för att bekämpa denna skadliga skattepraxis
och för att se till att dess policy gentemot svagt reglerade, icke transparenta och icke
samarbetsvilliga jurisdiktioner håller jämna steg med utvecklingen.
EIB-gruppens AML-CFT-ramverk, som uppdaterades 2014 och finns att tillgå på
EIB:s webbplats, upprättar huvudprinciperna för att reglera bekämpning av
penningtvätt och terrorismfinansiering samt relaterade integritetsaspekter i EIBgruppens verksamhet, och syftar till att förhindra att EIB-gruppen, dess styrande
organ, personal och motparter associeras med eller används för penningtvätt,
terrorismfinansiering eller annan kriminell verksamhet.
När det gäller övertagandet av garantifondens förvaltning tillämpas kommissionens
interna regler, inbegripet de specifika förfaranden som inrättats för
kapitalförvaltning.

SV
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3.

BERÄKNADE
INITIATIVET

BUDGETKONSEKVENSER

AV

FÖRSLAGET

ELLER

3.1.

Berörda rubriker i den fleråriga budgetramen och budgetrubriker i den årliga
budgetens utgiftsdel
 Befintliga budgetrubriker
Redovisa enligt de berörda rubrikerna i budgetramen i nummerföljd och – inom varje
sådan rubrik – de berörda budgetrubrikerna i den årliga budgeten i nummerföljd

Rubrik i
den
fleråriga
budgetrame
n

Budgetrubrik

Typ
avanslag

Nummer[…][Rubrik………………………...
……………]

Diff./Nondiff.6

Bidrag
från
Eftalände
r7

från
kandidatlän
der8

NEJ

NEJ

från
tredjeländ
er

enligt artikel 21.2
bi
budgetförordninge
n

Antal

Antal

Antal

NEJ

NEJ

NEJ

01.0305 EU-garanti för EIB-lån
och lånegarantier för transaktioner i
tredjeländer
[…][XX.YY.YY.YY]
Diff./Non
-diff.

01.0306 Inbetalningar till garantifonden
Fond

 Nya budgetrubriker som föreslås
Redovisa enligt de berörda rubrikerna i budgetramen i nummerföljd och – inom varje
sådan rubrik – de berörda budgetrubrikerna i den årliga budgeten i nummerföljd
Rubrik i
den
fleråriga
budgetrame
n

Budgetrubrik

Typ
avanslag

Nummer[…][Rubrik………………………...
……………]

Diff./Nondiff.

[…][XX.YY.YY.YY]

6
7
8

SV

Bidrag
från
Eftalände
r

från
kandidatlän
der

från
tredjeländ
er

enligt artikel 21.2
bi
budgetförordninge
n

JA/NEJ

JA/NEJ

JA/NEJ

JA/NEJ

Differentierade respektive icke-differentierade anslag.
Efta: Europeiska frihandelssammanslutningen.
Kandidatländer och i förekommande fall potentiella kandidatländer i västra Balkan.
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3.2.

Beräknad inverkan på utgifterna

3.2.1.

Sammanfattning av den beräknade inverkan på utgifterna
Miljoner euro (avrundat till tre decimaler)

Rubrik i den fleråriga
budgetramen

Nummer

GD: <…….>

[Rubrik………………………...……………]

9

ÅrN

ÅrN+1

ÅrN+2

ÅrN+3

För in så många år som behövs
för att redovisa inverkan på
resursanvändningen (jfr punkt
1.6)

TOTALT

 Driftsanslag
Budgetrubrik (nr)
Budgetrubrik (nr)

Åtaganden

1)

Betalningar

2)

Åtaganden

(1a)

Betalningar

(2 a)

Anslag av administrativ natur som finansieras genom ramanslagen
för vissa operativa program10
Budgetrubrik (nr)

3)

Åtaganden

TOTALA anslag
för GD <…….>

9
10
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Betalningar

=1+1a
+3
=2+2a
+3

Med år n avses det år då förslaget eller initiativet ska börja genomföras.
Detta avser tekniskt eller administrativt stöd för genomförandet av vissa av Europeiska unionens program och åtgärder (tidigare s.k. BA-poster) samt indirekta och
direkta forskningsåtgärder.
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 TOTALA driftsanslag

Åtaganden

4)

Betalningar

5)

TOTALA anslag av administrativ natur som finansieras
genom ramanslagen för vissa operativa program

TOTALA anslag
under RUBRIK <...> i den fleråriga
budgetramen

6)

Åtaganden

=4+ 6

Betalningar

=5+ 6

Följande ska anges om flera rubriker i budgetramen påverkas av förslaget eller initiativet:
 TOTALA driftsanslag

Åtaganden

4)

Betalningar

5)

TOTALA anslag av administrativ natur som finansieras
genom ramanslagen för vissa operativa program

TOTALA anslag
för RUBRIKERNA 1–4
i den fleråriga budgetramen
(referensbelopp)

SV

6)

Åtaganden

=4+ 6

Betalningar

=5+ 6
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Rubrik i den fleråriga
budgetramen

5

”Administrativa utgifter”
Miljoner euro (avrundat till tre decimaler)

ÅrN

ÅrN+1

ÅrN+2

ÅrN+3

För in så många år som behövs
för att redovisa inverkan på
resursanvändningen (jfr punkt
1.6)

TOTALT

GD: <…….>
Personalresurser
 Övriga administrativa utgifter
GD <….> TOTALT

TOTALA anslag
för RUBRIK 5
i den fleråriga budgetramen

Anslag

(summa åtaganden
summa betalningar)

=

Miljoner euro (avrundat till tre decimaler)

11

ÅrN

TOTALA anslag
för RUBRIKERNA 1–5
i den fleråriga budgetramen

11
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ÅrN+1

ÅrN+2

ÅrN+3

För in så många år som behövs
för att redovisa inverkan på
resursanvändningen (jfr punkt
1.6)

TOTALT

Åtaganden
Betalningar

Med år n avses det år då förslaget eller initiativet ska börja genomföras.
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Upplysningsvis kommer administrativa kostnader i samband med portföljförvaltningen att dras från garantifondens intäkter och inte från
budgeten. Dessa kostnader motsvarar driftsavgifter (bankavgifter, Swift, Clearstreamavgifter): uppskattning för 2017, 200 000 euro som ökar till
250 000 euro år 2020.
Revisionsarvoden: 10 000 euro

SV
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3.2.2.

Beräknad inverkan på driftsanslagen
– X Förslaget/initiativet kräver inte att driftsanslag tas i anspråk
–  Förslaget/initiativet kräver att driftsanslag tas i anspråk enligt följande:
Åtagandebemyndiganden i miljoner euro (avrundat till tre decimaler)
ÅrN

ÅrN+1

ÅrN+2

Mål- och
resultatbeteckn
ing

För in så många år som behövs för att redovisa
inverkan på resursanvändningen (jfr punkt
1.6)

TOTALT

Kostn.

Kostn
.

Kostn.

Antal

Kostn.

Antal

Kostn.

Antal

Kostn.

Antal

Typ

Geno
msnitt
liga
kostna
der

Antal

12

Antal

RESULTAT

Antal



ÅrN+3

Kostn.

Totalt
antal

Total
kostnad

SPECIFIKT MÅL nr 113…
- Resultat
- Resultat
- Resultat
Delsumma för specifikt mål nr 1
SPECIFIKT MÅL nr 2…
- Resultat
Delsumma för specifikt mål nr 2
TOTALA KOSTNADER

12
13

SV

Resultaten som ska anges är de produkter eller tjänster som levererats (t.ex. antal studentutbyten som har finansierats eller antal kilometer väg som har byggts).
Mål som redovisats under punkt 1.4.2: ”Specifikt/specifika mål…”.
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3.2.3.

Beräknad inverkan på anslag av administrativ natur

3.2.3.1. Sammanfattning
– X Förslaget/initiativet kräver inte att anslag av administrativ natur tas i anspråk
–  Förslaget/initiativet kräver att anslag av administrativ natur tas i anspråk
enligt följande:
Miljoner euro (avrundat till tre decimaler)
ÅrN14

ÅrN+1

ÅrN+2

ÅrN+3

För in så många år som behövs för att redovisa
inverkan på resursanvändningen (jfr punkt 1.6)

TOTALT

RUBRIK 5i den fleråriga
budgetramen
Personal
Övriga administrativa
utgifter
Delsumma RUBRIK 5i
den fleråriga
budgetramen

för belopp utanför
RUBRIK 515i den
fleråriga budgetramen

Personal
Andra utgifterav
administrativ natur
DelsummaUtanför
RUBRIK 5i den fleråriga
budgetramen

TOTALT

Personalbehoven och andra utgifter av administrativ natur ska täckas genom anslag inom generaldirektoratet som redan har
avdelats för att förvalta åtgärden i fråga, eller genom en omfördelning av personal inom generaldirektoratet, om så krävs
kompletterad med ytterligare resurser som kan tilldelas det förvaltande generaldirektoratet som ett led i det årliga förfarandet
för tilldelning av anslag och med hänsyn tagen till begränsningar i fråga om budgetmedel.
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Med år n avses det år då förslaget eller initiativet ska börja genomföras.
Detta avser tekniskt eller administrativt stöd för genomförandet av vissa av Europeiska unionens
program och åtgärder (tidigare s.k. BA-poster) samt indirekta och direkta forskningsåtgärder.
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3.2.3.2. Beräknat personalbehov
– X Förslaget/initiativet kräver inte att personalresurser tas i anspråk
–  Förslaget/initiativet kräver att personalresurser tas i anspråk enligt följande:
Beräkningarna ska anges i heltidsekvivalenter

ÅrN

ÅrN+
1

För in
så
många
år som
behövs
för att
redovis
a
inverka
n på
resursa
nvändn
ingen
(jfr
punkt
1.6)

År
n+
3

År n+2

 Tjänster som tas upp i tjänsteförteckningen (tjänstemän och tillfälligt anställda)
XX 01 01 01 (vid huvudkontoret eller vid
kommissionens kontor i medlemsstaterna)
XX 01 01 02 (vid delegationer)
XX 01 05 01 (indirekta forskningsåtgärder)
10 01 05 01 (direkta forskningsåtgärder)
 Extern personal (i heltidsekvivalenter: HTE)16
XX 01 02 01 (kontraktsanställda, nationella experter
och vikarier finansierade genom ramanslaget)
XX 01 02 02 (kontraktsanställda, lokalanställda,
nationella experter, vikarier och unga experter som
tjänstgör vid delegationerna)
XX 01 04 åå 17

- vid huvudkontoret
- vid delegationer

XX 01 05 02 (kontraktsanställda, nationella experter
och vikarier som arbetar med indirekta
forskningsåtgärder)
10 01 05 02 (kontraktsanställda, nationella experter
och vikarier som arbetar med direkta
forskningsåtgärder)
Annan budgetrubrik (ange vilken)
TOTALT

XX motsvarar det politikområde eller den avdelning i budgeten som avses.
Personalbehoven ska täckas med personal inom generaldirektoratet som redan har avdelats för att förvalta
åtgärden i fråga, eller genom en omfördelning av personal inom generaldirektoratet, om så krävs kompletterad
med ytterligare resurser som kan tilldelas det förvaltande generaldirektoratet som ett led i det årliga förfarandet
för tilldelning av anslag och med hänsyn tagen till begränsningar i fråga om budgetmedel.

Beskrivning av arbetsuppgifter:
Tjänstemän och tillfälligt anställda

16
17
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•
Kapitalförvaltning:
portföljförvaltning,
underliggande analysarbete för risker.

kvantitativ

analys,

inklusive

[Denna fotnot förklarar vissa initialförkortningar som inte används i den svenska versionen].
Särskilt tak för finansiering av extern personal genom driftsanslag (tidigare s.k. BA-poster).
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•
Stödfunktioner i samband med direkt förvaltning, främst riskhantering och
middle office-betalningar.
•
Förvaltning, rapportering och uppföljning av garantierna (förteckning över
investeringsprojekt).
•

Finansiell rapportering/redovisning och rapporteringsaktiviteter.

Extern personal

SV
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3.2.4.

Förenlighet med den gällande fleråriga budgetramen
– X
Förslaget/initiativet
budgetramen.

är

förenligt

med

den

gällande

fleråriga

–  Förslaget/initiativet kräver omfördelningar under den berörda rubriken i den
fleråriga budgetramen
Förklara i förekommande fall vilka ändringar i planeringen som krävs, och ange berörda
budgetrubriker och belopp.

–  Förslaget/initiativet förutsätter att flexibilitetsmekanismen utnyttjas eller att
den fleråriga budgetramen revideras
Beskriv behovet av sådana åtgärder, och ange berörda rubriker i budgetramen, budgetrubriker i den
årliga budgeten samt belopp.

3.2.5.

Bidrag från tredje part
– X Det ingår inga bidrag från tredje part i det aktuella förslaget eller initiativet
– Förslaget eller initiativet kommer att medfinansieras enligt följande:
Anslag i miljoner euro (avrundat till tre decimaler)

ÅrN

ÅrN+1

ÅrN+2

ÅrN+3

För in så många år som behövs
för att redovisa inverkan på
resursanvändningen (jfr punkt
1.6)

Totalt

Ange
vilken
extern
organisation eller annan
källa som bidrar till
finansieringen
TOTALA anslag som
tillförs genom
medfinansiering

SV
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3.3.

Beräknad inverkan på inkomsterna
– X Förslaget/initiativet påverkar inte budgetens inkomstsida.
– Förslaget/initiativet påverkar inkomsterna på följande sätt:
–

 Påverkan på egna medel

–

 Påverkan på ”diverse inkomster”
Miljoner euro (avrundat till tre decimaler)

Budgetrubrik i den årliga
budgetens inkomstdel:

Belopp som
förts in för det
innevarande
budgetåret

Konsekvenser av förslaget/initiativet18

År2017

År2018

År2019

År2020

För in så många år som behövs för att
redovisa inverkan på resursanvändningen
(jfr punkt 1.6)

Artikel ….

Ange vilka budgetrubriker i utgiftsdelen som berörs i de fall där inkomster i diversekategorin kommer
att avsättas för särskilda ändamål.

De intäkter som förväntas från EIB:s riskprissättning kommer inte att inverka på
budgeten. Intäkterna kommer att inbetalas direkt till garantifonden.
Uppskattade intäkter uppgår till:
År2017

År2018

År2019

-

0,504

1,366

År2020
2,718

Kompletterande information: Intäkter från riskpremier uppskattas till 50 baspunkter
och beräknas på grundval av uppskattade utestående lån som beviljats av EIB för
projekt i den privata sektorn som svar på migrationskrisen.
Upplysningsvis utbetalar för närvarande kommissionen arvoden för garantifondens
finansiella förvaltning. Förslaget att överföra denna verksamhet till kommissionen
kommer att möjliggöra årliga besparingar på omkring 900 000 euro (860 000 euro
har betalats till EIB under 2015).
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När det gäller traditionella egna medel (tullar och sockeravgifter) ska nettobeloppen anges, dvs.
bruttobeloppen minus 25 % avdrag för uppbördskostnader.
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