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Remiss angående EU-kommissionens förslag COM (2018) 372-375, 382,
390 och 471-473
Almi Företagspartner AB (Almi) har beretts tillfälle att yttra sig över EU-kommissionens
förslag COM (2018) 372-375, 382, 390 och 471-473 och vill lämna följande synpunkter.
Almis yttrande är avgränsat till förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om
gemensamma bestämmelser etc (COM(2018) 375 final). Almi ser positivt på alla åtgärder
som syftar till att minska den administrativa bördan och skapa en större enkelhet att tillämpa
förordningen. Almi vill mot denna bakgrund framföra följande.
Artikel 53 Genomförande av finansieringsinstrument
Av artikel 53.3 framgår att villkor för finansieringsinstrument ska fastställas i
finansieringsavtal vilka ska omfatta alla de delar som framgår av bilaga IX. Almi vill särskilt
framhålla att de krav som ställs i finansieringsavtalen bör utformas så att de i tillämpliga delar
möjliggör för Almi att följa den standard som är gängse på marknaden. Almi medverkar
gärna i fortsatta diskussioner inom detta område.
Artikel 62 Särskilda stödberättiganderegler för finansieringsinstrument
Av artikel 62.3 framgår att om organ som genomför en holdingfond och/eller särskilda
fonder i enlighet med artikel 53.3 väljs ut genom direkt kontraktstilldelning får de belopp för
förvaltningskostnader och förvaltningsavgifter som betalas till organen och som kan
deklareras som stödberättigande utgifter inte överstiga 5 procent av de totala programbidrag
som betalas ut till slutmottagarna. Almi vill därvid särskilt framhålla att denna låga nivå inte
möjliggör för ett sådant organ att aktivt och självständigt värdera investeringscase och att
därefter följa och utveckla genomförda investeringar och på så sätt skydda sin investering
och det kapital som organet disponerar. Det måste finnas ett utrymme både för att göra
välgrundade analyser och val men även för att ta tillvara efterföljande
värdeutvecklingspotential. Inte minst då insatserna riktar sig mot tidiga faser.
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