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enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2015/1017 av den 25 juni 2015
om Europeiska fonden för strategiska investeringar, Europeiska centrumet för
investeringsrådgivning och portalen för investeringsprojekt på europeisk nivå samt om ändring
av förordningarna (EU) nr 1291/2013 och (EU) nr 1316/2013 – Europeiska fonden för
strategiska investeringar, ändrad genom Europaparlamentets och rådets förordning (EU)
2017/2396 av den 13 december 2017 om ändring av förordningarna (EU) nr 1316/2013 och (EU)
2015/1017 vad gäller förlängningen av löptiden för Europeiska fonden för strategiska
investeringar liksom införandet av tekniska förstärkningar av den fonden och Europeiska
centrumet för investeringsrådgivning

1.

INLEDNING

Genom Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2015/1017, ändrad genom förordning (EU)
2017/2396, inrättas en europeisk fond för strategiska investeringar (Efsi), en EU-garanti och en EUgarantifond i syfte att mobilisera upp till 500 miljarder euro i ytterligare offentliga och privata
investeringar i den reala ekonomin senast i slutet av 2020 för att stimulera investeringar i syfte att
skapa arbetstillfällen.
För att uppnå förordningens mål ges kommissionen genom Europaparlamentets och rådets förordning
(EU) 2015/1017 befogenhet att anta delegerade akter i ett antal frågor som förtecknas i artikel 23.2 i
Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2015/1017, ändrad genom förordning (EU)
2017/2396 och på de villkor som fastställs i denna artikel, i enlighet med artikel 290 i EUF-fördraget.
2.

RÄTTSLIG GRUND

Genom artikel 7.13 och 7.14 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2015/1017, ändrad
genom förordning (EU) 2017/2396 ges kommissionen befogenhet att anta delegerade akter på de
villkor som anges i artikel 23. I artikel 23 ges kommissionen befogenhet att anta delegerade akter om
de områden som anges i den artikeln för en period av fem år från och med den 4 juli 2015. Vidare ska
kommissionen utarbeta en rapport om delegeringen av befogenhet senast nio månader före utgången
av femårsperioden.
De delegerade befogenheterna ska genom tyst medgivande förlängas med en period av samma längd,
såvida inte Europaparlamentet eller rådet motsätter sig en sådan förlängning senast tre månader före
utgången av varje period.
Befogenheten att anta delegerade akter ges till kommissionen med förbehåll för villkoren i artikel 23 i
förordning (EU) 2015/1017. Delegeringen kan när som helst återkallas av Europaparlamentet eller
rådet.
Genom förordning (EU) nr 2015/1017 ges kommissionen befogenhet att anta delegerade akter när det
gäller följande frågor:

a) Att ändra de icke-väsentliga delarna i avsnitten 6–8 i de investeringsriktlinjer som fastställs i
bilaga II till förordning (EU) 2015/1017, utan att några av dessa avsnitt stryks helt. Sådana
1

delegerade akter ska utarbetas inom ramen för en nära dialog med EIB (artikel 7.13 i
förordning (EU) 2015/1017, ändrad genom förordning (EU) 2017/2396).

b) Att komplettera förordning (EU) 2015/1017 genom att fastställa en resultattavla över
indikatorer som ska användas av investeringskommittén för att säkerställa en oberoende och
öppen bedömning av den eventuella och faktiska användningen av EU-garantin. Sådana
delegerade akter ska utarbetas i nära dialog med EIB (artikel 7.14 i förordning (EU)
2015/1017, ändrad genom förordning (EU) 2017/2396).

Så snart kommissionen antar en delegerad akt ska den samtidigt delge Europaparlamentet och rådet
denna. (artikel 23.3 i förordning (EU) 2015/1017).
I enlighet med artikel 23.4 i förordning (EU) 2015/1017 ska en delegerad akt som antas enligt artikel
7.13 träda i kraft endast om varken Europaparlamentet eller rådet har gjort invändningar mot den
delegerade akten inom en period på en månad från den dag då akten delgavs Europaparlamentet och
rådet, eller om både Europaparlamentet och rådet, före utgången av den perioden, har underrättat
kommissionen om att de inte kommer att invända. Denna period ska förlängas med en månad på
Europaparlamentets eller rådets initiativ.
I enlighet med artikel 23.5 i förordning (EU) 2015/1017 ska en delegerad akt som antas enligt artikel
7.14 träda i kraft endast om varken Europaparlamentet eller rådet har gjort invändningar mot den
delegerade akten inom en period på tre veckor från den dag då akten delgavs Europaparlamentet och
rådet, eller om både Europaparlamentet och rådet, före utgången av den perioden, har underrättat
kommissionen om att de inte kommer att invända. Denna period ska förlängas med tre veckor på
Europaparlamentets eller rådets initiativ.

3.

UTÖVANDE AV DELEGERINGEN

3.1 Delegerad akt som har antagits
Kommissionen har utövat sina delegerade befogenheter i följande fall under den aktuella perioden:
På grundval av artikel 7.14 i förordning (EU) 2015/1017 har en delegerad kommissionsförordning
antagits som fastställer en resultattavla över indikatorer som ska användas av investeringskommittén
för att säkerställa en oberoende och öppen bedömning av den eventuella och faktiska användningen
av EU-garantin.
Kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/1558 om komplettering av Europaparlamentets och
rådets förordning (EU) 2015/1017 genom fastställande av en resultattavla över indikatorer för
tillämpningen av EU-garantin antogs den 22 juli 2015.
3.2 Samråd före antagande
Vid utarbetandet av den delegerade akten har kommissionen samrått med experter som utsetts av
medlemsstaterna och relevanta aktörer, genom regelbundna expertmöten och skriftliga samråd. De
dokument som är relevanta för dessa samråd överlämnades samtidigt till Europaparlamentet och rådet.
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Omfattande samråd ägde rum med Europeiska investeringsbanken vid utarbetandet av den delegerade
akten. Rådets expertgrupp som deltar i utarbetandet av de delegerade akterna var rådets
finansrådgivargrupp. För Europaparlamentet ägde ett möte med relevanta medlemmar i det ansvariga
utskottet och det associerade utskottet rum. De synpunkter som lades fram i dessa samråd har beaktats
vid utarbetandet av de slutliga versionerna av de delegerade akterna.
3.3 Inga invändningar mot den delegerade akten
I enlighet med artikel 23.5 i förordning (EU) 2015/1017 kan Europaparlamentet eller rådet invända
mot en delegerad akt enligt artikel 7.14 inom en period av tre veckor från dag för anmälan, och denna
period kan förlängas med ytterligare tre veckor på Europaparlamentets eller rådets initiativ. Om
Europaparlamentet eller rådet invänder mot en delegerad akt inom denna tidsperiod ska den inte träda
i kraft. Denna kortare invändningsperiod var resultatet av en politisk överenskommelse som nåddes
under trepartsmötena, i syfte att så snart som möjligt uppfylla målen för investeringsplanen för Europa
och Efsi-investeringar.
Varken Europaparlamentet eller rådet har invänt mot den delegerad akt som nämns i avsnitt 3.1 ovan,
varför den delegerade akten offentliggjordes och trädde i kraft när invändningsperioden upphörde.
4.

SLUTSATS

Kommissionen anser att den har utövat de delegerade befogenheter som den tilldelats inom de gränser
och med avseende på de villkor som fastställs i artiklarna 7.14 och 23 i förordning (EU) 2015/1017.
Kommissionen anser att det i framtiden kan bli nödvändigt att utvidga befogenheterna genom
ytterligare delegerade akter som ändrar bland andra avsnitten 6–8 i de investeringsriktlinjer som
fastställs i bilaga II till förordning (EU) 2015/1017. Med denna rapport uppfyller kommissionen
rapporteringskraven i artikel 23.2 i förordning (EU) 2015/1017. Kommissionen uppmanar
Europaparlamentet och rådet att ta del av denna rapport.
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