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II
(Icke-lagstiftningsakter)

BESLUT
RÅDETS BESLUT
av den 22 oktober 2013
om tillhandahållande av förebyggande medelfristigt ekonomiskt unionsstöd till Rumänien
(2013/531/EU)
ogynnsam utveckling i euroområdet. I ett sådant stres
scenario skulle kvarstående finansieringsbehov behöva
täckas genom att det förebyggande medelfrisiga finansi
ella stödet tas i anspråk.

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktions
sätt,
med beaktande av rådets förordning (EG) nr 332/2002 av den
18 februari 2002 om upprättandet av ett system för medelfris
tigt ekonomiskt stöd till medlemsstaters betalningsbalans (1),
särskilt artikel 3.2,

(4)

Det är lämpligt att bevilja Rumänien unionsstöd med upp
till 2 000 miljoner EUR på förebyggande grund enligt det
system för medelfristigt finansiellt stöd till medlemssta
ters betalningsbalans som inrättades genom rådets för
ordning (EG) nr 332/2002. Det stödet bör ges tillsam
mans med stöd från Internationella valutafonden (IMF)
genom ett standby-avtal med ett belopp på 1 751,34 mil
joner SDR (ungefär 2 000 miljoner EUR, 170 % av Ru
mäniens IMF-kvot), vilket godkändes den 27 september
2013, vilket myndigheterna ska betrakta som förebyg
gande medelfristigt finansiellt stöd. Världsbanken har
gjort 1 000 miljoner EUR tillgängliga genom ett utveck
lingspolitiskt lån med möjlighet till ett uppskjutet kredi
tutnyttjande som gäller fram till slutet av december
2015. Dessutom ska Världsbanken att fortsätta att till
handahålla tidigare utlovat stöd på 891 miljoner EUR,
varav 514 miljoner EUR som ännu inte har utbetalats.

(5)

Det förebyggande medelfristiga finansiella stödet bör för
valtas av kommissionen, som efter samråd med Ekono
miska och finansiella kommittén ska komma överens
med de rumänska myndigheterna om de särskilda ekono
misk-politiska villkor som ska vara knutna till det stödet.
Dessa villkor bör fastställas i ett samförståndsavtal.

(6)

På grund av det medelfristiga finansiella stödets förebyg
gande natur kommer Rumänien inte att begära någon
utbetalning av delar av lånet från EU, såvida inte Rumä
nien hamnar i svårigheter beträffande landets betalnings
balans eller kapitalrörelser. I den händelse Rumänien in
kommer med en begäran till kommissionen om finan
siering ska kommissionen, efter samråd med Ekonomiska
och finansiella kommittén, att besluta om programmet
ska tas i anspråk och om belopp och tidsplan för even
tuella delutbetalningar. De närmare finansiella villkoren i
samband med eventuella utbetalningar kommer att fast
ställas i ett avtal om förebyggande lånefacilitet (PLFA).

med beaktande av det förslag som Europeiska kommissionen
lagt fram efter att ha hört Ekonomiska och finansiella kommit
tén, och
av följande skäl:
(1)

Genom beslut 2013/532/EU (2) har rådet beslutat att be
vilja Rumänien ömsesidigt bistånd.

(2)

Förebyggande medelfristigt finansiellt till Rumänien inom
ramen för systemet för stöd till medlemsstaters betal
ningsbalans är lämpligt i det rådande läget med instabila
kapitalflöden som framför allt påverkar tillväxtmark
nader, risker i det makroekonomiska scenariot, och
kvarstående brister inom banksektorn. Även om Rumä
nien under rådande marknadsförhållanden inte har för
avsikt att begära utbetalning av någon delbetalning, för
väntas det förebyggande stödet bidra till att konsolidera
makroekonomisk, finanspolitisk och finansiell stabilitet
och stärka den rumänska ekonomins motståndskraft
och tillväxtpotential i och med att man att fullföljer
strukturreformerna.

(3)

Om ogynnsamma risker förverkligas kommer Rumänien
inte fullt ut att kunna täcka sina externa finansierings
behov med tillgängliga finansiella medel. Dessa risker är
bland annat förknippade med en ansenlig utlandsskuld
och finanssektorns låneomsättning, en hög negativ netto
ställning mot omvärlden, samt spridningseffekter från en

(1) EGT L 53, 23.2.2002, s. 1.
(2) Se sidan 4 i detta nummer av Europeiska unionens officiella tidning.
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Syftet med det förebyggande medelfristiga finansiella stö
det bör vara att bidra till ett framgångsrikt genomförande
av regeringens ekonomisk-politiska program och det bör
därigenom stödja hållbarheten i Rumäniens betalnings
balans.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1
1.
Europeiska unionen ska bevilja Rumänien ett förebyg
gande medelfristigt finansiellt stöd på högst 2 000 miljoner
EUR. Om lånemöjligheten tas i anspråk och utbetalningar görs,
ska det stödet ges i form av ett lån med en maximal genom
snittlig löptid på åtta år.
2.
Det förebyggande medelfristiga finansiella stödet kan tas i
anspråk och begäran om utbetalningar därav får göras till och
med den 30 september 2015.
Artikel 2
1.
Det förebyggande medelfristiga finansiella stödet ska för
valtas av kommissionen på ett sätt som är förenligt med Ru
mäniens åtaganden och rådets rekommendationer, särskilt inom
ramen för genomförandet av Rumäniens nationella reformpro
gram, och den årliga uppdateringen av dess konvergensprogram.
2.
Kommissionen ska efter samråd med Ekonomiska och
finansiella kommittén komma överens med de rumänska myn
digheterna om de särskilda ekonomisk-politiska villkor som ska
knytas till det förebyggande medelfristiga finansiella stödet i
enlighet med vad som anges i artikel 3.3 i det här beslutet.
Dessa villkor ska fastställas i ett samförståndsavtal som är för
enligt med de åtaganden och rekommendationer som avses i
punkt 1 i den här artikeln. Kommissionen ska fastställa de
närmare ekonomiska villkoren i ett avtal om förebyggande lå
nefacilitet.
3.
Kommissionen ska regelbundet och i samverkan med Eko
nomiska och finansiella kommittén kontrollera att de ekono
misk-politiska villkoren för det förebyggande medelfristiga fi
nansiella stödet är uppfyllda.
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a) Anta budgetar och genomföra en ekonomisk politik i linje
med den finanspolitiska konsolideringsplan som härrör från
Rumäniens skyldigheter enligt stabilitets- och tillväxtpakten
med syfte att nå Rumäniens mål på medelfristig sikt för de
offentliga finanserna senast 2015, och att därefter bibehålla
den.
b) Fullständigt upprätthålla de åtgärder som man enats om
under de två föregående programmen och genomföra even
tuella kvarstående delar av villkor som ännu inte genomförts.
c) Ytterligare förstärka ramen för den finanspolitiska styrning
en, bland annat genom att genomföra fördraget om stabili
tet, samordning och styrning, så att man kan säkerställa att
de finanspolitiska konsolideringsåtgärderna är väl förankrade.
Ägna särskild uppmärksamhet åt att förstärka den fleråriga
budgetplaneringen, genomföra ett effektivt kontrollsystem
för åtaganden, samt förbättra skatteuppbörden och investe
ringsbedömningsprocessen.
d) Genomföra de handlingsplaner som antagits med anledning
av resultaten av de funktionella översyner som Världsbanken
genomförde under perioden 2010–2011 i god tid och in
rätta en central försörjningsenhet för att förbättra regering
ens politiska prioriteringar.
e) Betala utestående skulder och förstärka budgetkontrollmeka
nismer inom hälso- och sjukvårdsektorn genom förbättrad
rapportering och övervakning.
f) Genomföra den strategiska handlingsplanen för hälso- och
sjukvård, rationalisera sjukhusstrukturer och öka möjligheten
till primärvårdsverksamhet, i syfte att förbättra hälsoläget.
g) Förbättra den offentliga skuldförvaltningen i syfte att minska
riskerna och för att konsolidera och utvidga avkastningskur
van för statspapper.

Artikel 3
1.
Om det förebyggande medelfristiga finansiella stödet tas i
anspråk ska kommissionen, efter det att en skriftlig begäran från
Rumänien har inkommit till kommissionen, granska begäran.
Kommissionen ska, efter samråd med Ekonomiska och finansi
ella kommittén, besluta om huruvida det är motiverat att ta
programmet i anspråk och de påföljande framställningarna
om utbetalningar inom ramen för det stödet, samt fatta beslut
om belopp och tidsplan för sådana utbetalningar. Om stödet tas
i anspråk får medlen utbetalas i högst två delutbetalningar. En
delbetalning kan delas upp på en eller flera trancher.
2.
Om det förebyggande medelfristiga finansiella stödet tas i
anspråk ska kommissionen besluta om utbetalningen av unions
lånet, eller delar av det, efter att ha inhämtat Ekonomiska och
finansiella kommitténs yttrande.
3.
Alla eventuella utbetalningar ska göras på grundval av att
regeringen på ett tillfredsställande sätt genomför det ekono
miska program som ska utgöra en del av både konvergenspro
grammet och det nationella reformprogrammet.
Dessutom ska de särskilda ekonomiska villkor som fastställs i
samförståndsavtalet bland annat inbegripa följande:

h) Ytterligare stärka ramen för återhämtning och rekonstruk
tion av banker, den rumänska centralbankens beredskapspla
nering och förvaltningen av fonden för insättningsgaranti,
samt genomföra åtgärder för att påskynda processen för
att reda ut centralbankernas balansräkningar och bevara kre
ditgivningsdisciplin inom banksektorn.
i) Anpassa lagstiftningen om finansinspektionen till internatio
nell bästa praxis för att förstärka övervakningen av den fi
nansiella marknad som inte omfattar banker.
j) Omstrukturera statsägda företag, inbegripet försäljning av
andelar i deras kapital och stärka företagsstyrningen i stats
ägda företag.
k) Fortsätta genomförandet av åtgärder för att förbättra före
tagsklimatet, bland annat genom att minska den administra
tiva bördan för små och medelstora företag, samt åtgärder
för att underlätta tillgång till finansiering för små och me
delstora företag.
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4.
Om så krävs för att finansiera lånet ska en försiktig användning av ränteswappar med motparter med
högsta kreditkvalitet medges. Kommissionen ska hålla Ekonomiska och finansiella kommittén underrättad
om eventuell refinansiering av upplåningen eller omstrukturering av de finansiella villkoren.
Artikel 4
Detta beslut får verkan samma dag som det delges.
Artikel 5
Detta beslut riktar sig till Rumänien.

Utfärdat i Luxemburg den 22 oktober 2013.
På rådets vägnar
L. LINKEVIČIUS

Ordförande
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RÅDETS BESLUT
av den 22 oktober 2013
om beviljande av ömsesidigt bistånd till Rumänien
(2013/532/EU)
ens begäran om förebyggande ekonomiskt bistånd som
en uppföljning av det bistånd som beviljats genom rådets
beslut 2009/458/EG (3) och 2011/298/EU (4).

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktions
sätt, särskilt artikel 143,
med beaktande av Europeiska kommissionens rekommendation
efter samråd med Ekonomiska och finansiella kommittén, och

(5)

De rumänska myndigheterna har begärt ekonomiskt bis
tånd från unionen och andra internationella finansinstitut
till stöd för betalningsbalansens hållbarhet och för att
säkerställa att den internationella valutareserven kan upp
rätthållas på en försiktig nivå, även i händelse av en
ogynnsam ekonomisk utveckling.

(6)

Trots förbättringar i bytesbalansen är Rumänien fort
farande sårbart för växelkursvolatilitet och volatila inter
nationella kapitalrörelser. Vid ett ogynnsamt scenario
som kännetecknas av en åtstramning av nuvarande
goda likviditet, kan situationer uppstå där finansierings
kostnaderna för Rumänien skulle öka och eventuellt på
ett abrupt sätt. Dessutom skulle en ogynnsam utveckling
i euroområdet kunna ge upphov till ett förnyat tryck på
banksektorn. De återstående bristerna motiverar beviljan
det av ömsesidigt bistånd från unionen.

av följande skäl:
(1)

(2)

(3)

(4)

Rumänien har genomfört ett betydande reformprogram
sedan 2009. Under två betalningsbalansprogram har Ru
mänien i stort sett korrigerat sina externa makroekono
miska obalanser. Dessutom upphävde rådet den 21 juni
beslut
2013,
genom
beslut
2013/318/EU (1),
2
2009/590/EG ( ) om förekomsten av ett alltför stort un
derskott i Rumänien. Den finanspolitiska konsolideringen
bör fortsätta i enlighet med stabilitets- och tillväxtpaktens
krav i syfte att uppfylla målet för de offentliga finanserna
på medellång sikt under 2015. Regeringen har på nytt
fått fullständig tillgång till marknadsbaserad finansiering
och växelkursen har i stort sett varit stabil sedan mitten
av 2009.
Den makroekonomiska och finansiella stabiliteten bör
konsolideras genom en försiktig finanspolitik. De struk
turreformer som inleddes i de tidigare programmen bör
fullföljas och, om så krävs, stärkas för att minska bris
terna och stärka grunden för framtida tillväxt och för att
komma i kapp.
Rådet ska regelbundet se över den ekonomiska politik
som genomförs i Rumänien, särskilt vid de årliga gransk
ningarna av Rumäniens uppdateringar av konvergenspro
grammet och genomförandet av det nationella reform
programmet samt vid den återkommande granskningen
av Rumäniens framsteg inom ramen för konvergenspro
grammet.
De totala bruttofinansieringsbehoven fram till slutet av
2015 är helt täckta i det ekonomiska programmets
grundscenario, och regeringen fortsätter att ha tillgång
till marknadsbaserad finansiering, men de betydande ris
ker som omgärdar grundscenariot ger stöd för Rumäni

(1) Rådets beslut 2013/318/EU av den 21 juni 2013 om upphävande av
beslut 2009/590/EG om förekomsten av ett alltför stort underskott i
Rumänien (EUT L 173, 26.6.2013, s. 50).
(2) Rådets beslut 2009/590/EG av den 7 juli 2009 om förekomsten av
ett alltför stort underskott i Rumänien (EUT L 202, 4.8.2009, s. 48).

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1
Unionen ska bevilja Rumänien ömsesidigt bistånd.
Artikel 2
Detta beslut får verkan samma dag som det delges.
Artikel 3
Detta beslut riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Luxemburg den 22 oktober 2013.
På rådets vägnar
L. LINKEVIČIUS

Ordförande

(3) Rådets beslut 2009/458/EG av den 6 maj 2009 om ömsesidigt
bistånd till Rumänien (EUT L 150, 13.6.2009, s. 6).
(4) Rådets beslut 2011/289/EU av den 12 maj 2011 om beviljande av
ömsesidigt bistånd till Rumänien (EUT L 132, 12.5.2011, s. 28).

Via EUR-Lex (http://new.eur-lex.europa.eu) har du kostnadsfritt direkt tillgång till Europeiska
unionens lagstiftning. På webbplatsen kan du söka i Europeiska unionens officiella tidning samt
i fördrag, lagstiftning, rättspraxis och förberedande rättsakter.
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