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Tack för utlåtandet om kommissionens meddelande om en investeringsplan för Europa 
(COM(2014) 903 final). 

Kommissionen välkomnar riksdagens stöd för detta långtgående initiativ. Kommissionen 
delar riksdagens åsikt att strukturreformer är nödvändiga i alla medlemsstater, 
Strukturreformer på varu-, tjänste- och arbetsmarknaderna bidrar till ökad produktivitet, 
återvunnen konkurrenskraft och bättre företagsmiljö, vilket också uppmuntrar 
investeringar. Det var därför som kommissionen satte upp ett förbättrat företags- och 
investeringsklimat som det tredje delmålet i sin omfattande investeringsplan. Det tredje 
delmålet omfattar också en fortsatt integrering av den inre markanden - Europas största 
strukturella reform - som kommer att skapa nya möjligheter för företag och 
konsumenter. Mot denna bakgrund antog kommissionen paketet för energiunionen den 
25 februari 2015, och fler initiativ kommer att tas under året. 

I det första delmålet i investeringsplanen föreslår kommissionen att Europeiska 
investeringsbanken ska beviljas en EU-garanti på 16 miljarder euro. Bankens 
finansiering av ett belopp som är omkring tre gånger större än garantin bör bidra till att 
locka privata investeringar. De totala nya investeringarna skulle på så sätt vara 
15 gånger större än EU-garantin och bankens egna kapitaltillskott på fem miljarder 
euro. 

Med anledning av den oro som riksdagen uttryckte vill kommissionen förtydliga att den 
inte föreslagit att den tillgängliga marginalen under taket för egna medel ska användas. I 
stället föreslår kommissionen att hälften av garantin ska förfinansieras genom 
omfördelningar och genom användning av marginalerna under de befintliga taken för 
åtagande- och betalningsbemyndiganden. Enligt de uppgifter som nu finns tillgängliga 
tror kommissionen inte att förlusterna inom ramen för detta initiativ kommer att bli 
större än det förfinansierade beloppet. Om ytterligare medel krävs måste 
budgetmyndigheten besluta hur de ska mobiliseras. 
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Kommissionen instämmer i riksdagens åsikt om att planen bör stödja investeringar i 
resurseffektivitet, miljöinfrastruktur, forskning, utveckling och innovation. Den håller 
också med om att det oberoende som EIB:s beslutsorgan ges i EU:s primärrätt bör 
respekteras. 

Kommissionen delar även riksdagens åsikt att en ansvarsfull finanspolitik är 
grundläggande för ett investeringsklimat som gynnar ekonomisk tillväxt. Detta är i själva 
verket ett av de tre delmålen i den nya kommissionens ekonomiska strategi som ingår i 
den årliga tillväxtöversikten 2015. Tillvägagångssättet i investeringsplanen, där man 
strävar efter att de offentliga insatserna ska vara så effektiva som möjligt, är ett uttryck 
för denna tanke. 

Slutligen håller kommissionen med riksdagen om att initiativet måste utvärderas efter en 
viss tid. Förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om Europeiska fonden 
för strategiska investeringar och om ändring av förordningarna (EU) nr 1291/2013 och 
(EU) nr 1316/2013 (COM(2015) 10 final) innehåller flera bestämmelser om detta. 
Förslaget behandlas för närvarande i Europaparlamentet och rådet. 

Kommissionen hoppas att dessa klargöranden besvarar riksdagsdagens frågor och ser 
fram emot att fortsätta den politiska dialogen i framtiden. 

Med vänliga hälsningar 

Frans Timmermans 
Förste vice ordförande 
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