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Wdrożenie EFIS 1.0
Rozporządzenie w sprawie Europejskiego Funduszu na rzecz Inwestycji Strategicznych (EFIS) weszło
w życie w dniu 4 lipca 2015 r., a jego celem było ustanowienie ram prawnych i ustalenie
przydziałów środków budżetowych z myślą o pierwszych dwóch spośród trzech filarów planu
inwestycyjnego dla Europy. Owe dwa filary to: (1) uruchomienie kwoty co najmniej 315 mld EUR na
dodatkowe inwestycje w latach 2015–2018 oraz (2) ukierunkowane inicjatywy gwarantujące, że te
dodatkowe inwestycje będą odpowiadać potrzebom gospodarki realnej. Komisja Budżetowa
(BUDG) oraz Komisja Gospodarcza i Monetarna (ECON) wspólnie sporządziły sprawozdanie w
sprawie wdrożenia EFIS, a głosowanie dotyczące tej kwestii zaplanowano na posiedzenie plenarne
w czerwcu 2017 r.

Kontekst
Zdaniem grupy EBI wg stanu na dzień 16 maja 2017 r. zatwierdzone kwoty finansowania z EFIS wyniosły 36,9
mld EUR, a całość uruchomionych inwestycji w związku z zatwierdzeniem tych środków opiewała na kwotę
194 mld EUR. Stanowi to 62% kwoty w wysokości 315 mld EUR jako celu inwestycyjnego. W segmencie
infrastruktury i innowacji zatwierdzono 224 transakcje, a w segmencie dla małych i średnich przedsiębiorstw
– 275 transakcji. Zatwierdzone transakcje dotyczą wszystkich państw członkowskich.

Wcześniejsze oceny EFIS 1.0
Zgodnie z art. 18 rozporządzenia w sprawie EFIS dotychczas opublikowano trzy oceny. W dniu 14 września
2016 r. Komisja opublikowała ocenę EFIS w dokumencie roboczym dołączonym do nowego wniosku
ustawodawczego dotyczącego rozszerzenia EFIS. Natomiast w październiku EBI opublikował ocenę
operacyjną dotyczącą funkcjonowania EFIS. Celem niezależnej zewnętrznej oceny stosowania rozporządzenia
w sprawie EFIS, opublikowanej w dniu 14 listopada 2016 r., jest wniesienie wkładu do debaty na temat
wniosku ustawodawczego dotyczącego rozszerzenia EFIS. Z zastrzeżeniem art. 18 w dniu 11 listopada 2016 r.
Europejski Trybunał Obrachunkowy opublikował swoją drugą opinię w sprawie EFIS.

Stanowisko Parlamentu Europejskiego
W swoim wspólnym sprawozdaniu komisje BUDG i ECON podkreślają najważniejsze ustalenia wypływające
ze wspomnianych wyżej ocen, dotyczące kwestii zgodności z przeznaczeniem, mnożnika i kapitału
prywatnego, zasady dodatkowości, komplementarności w stosunku do innych unijnych źródeł finansowania,
tabeli wyników, skuteczności proceduralnej, dystrybucji geograficznej i sektorowej, platform inwestycyjnych,
komunikacji i widoczności oraz Europejskiego Centrum Doradztwa Inwestycyjnego. Osiem innych komisji
przyjęło opinie w związku z tym sprawozdaniem.
W sprawozdaniu podkreśla się, że koncepcja dodatkowości wymaga doprecyzowania oraz że niektóre
projekty, co wynika z jednej z niezależnych ocen, można by było sfinansować bez sięgania po środki z EFIS.
Jeżeli chodzi o tabelę wyników i wybór projektów, w sprawozdaniu zawarto apel o szybszy i bardziej
przejrzysty proces decyzyjny w odniesieniu do kryteriów wyboru i wsparcia finansowego, a także podkreśla
się w nim potrzebę jasności, aby zachęcać promotorów projektów do ubiegania się o wsparcie z EFIS. W
kwestii dywersyfikacji sektorowej nacisk kładzie się na potrzebę szerszych działań komunikacyjnych i
udostępniania informacji w sektorach, w których jest niezaspokojone zapotrzebowanie na inwestycje, ale
które nie były w stanie w pełni skorzystać ze wsparcia EFIS, a także na konieczność zgodności inwestycji
finansowanych w ramach EFIS z porozumieniem klimatycznym z Paryża.
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Odnosząc się do kwestii dywersyfikacji geograficznej, autorzy sprawozdania zauważają, że często występuje
zjawisko nierównej dystrybucji geograficznej projektów finansowanych z EFIS, a także uważają, iż istnieje
ryzyko koncentracji terytorialnej. Podkreślono także potrzebę zwrócenia większej uwagi na regiony słabiej
rozwinięte we wszystkich 28 państwach członkowskich. W sprawozdaniu odnotowano przyjęcie wytycznych
zalecających łączenie finansowania z EFIS z finansowaniem z europejskich funduszy strukturalnych i
inwestycyjnych, podkreślając, że w żadnym wypadku łączenie tych dwóch źródeł finansowania nie powinno
odbywać się ze szkodą dla wysokości i ukierunkowania finansowania w postaci dotacji z europejskich
funduszy strukturalnych i inwestycyjnych.

Sprawozdanie z własnej inicjatywy: 2016/2064(INI); komisje przedmiotowo właściwe: BUDG i ECON (art. 55);
sprawozdawcy: José Manuel Fernandes (PPE, Portugalia) i Udo Bullmann (S&D, Niemcy).

http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2016/2064(INI)&l=en
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