W skrócie

Posiedzenie plenarne – grudzień 2017 r.

EFIS – Przedłużenie okresu obowiązywania („EFIS 2.0”)
W dniu 14 września 2016 r. Komisja zaproponowała przedłużenie okresu obowiązywania
Europejskiego Funduszu na rzecz Inwestycji Strategicznych (EFIS) do dnia 31 grudnia 2020 r., co
pociąga za sobą zmiany w zarządzaniu tym funduszem i możliwościach finansowania. Porozumienie
osiągnięte w ramach rozmów trójstronnych ma zostać poddane pod głosowanie na grudniowej sesji
plenarnej.

Kontekst

EFIS utworzono początkowo na okres trzech lat (2015-2018), a jego celem było uruchomienie inwestycji na
kwotę co najmniej 315 mld EUR. Komisja zaproponowała przedłużenie okresu jego obowiązywania do dnia 31
grudnia 2020 r., rozbudowanie segmentu dla MŚP w istniejących ramach, wzmocnienie Europejskiego
Centrum Doradztwa Inwestycyjnego (ECDI) oraz zwiększenie celu inwestycyjnego do 500 mld EUR. Wniosek
rozpatrzyły wspólnie Komisja Budżetowa (BUDG) oraz Komisja Gospodarcza i Monetarna (ECON) na mocy art.
55 Regulaminu. W maju 2017 r. przyjęto w komisji sprawozdanie w sprawie EFIS 2.0 i podjęto decyzję o
rozpoczęciu negocjacji międzyinstytucjonalnych (rozmów trójstronnych). W dniu 26 października 2017 r.
Parlament i Rada doszły do porozumienia co do zasady w sprawie tekstu rozporządzenia.

Stanowisko Parlamentu Europejskiego

Główne zmiany wprowadzone w tekście w wyniku rozmów trójstronnych przedstawiają się następująco: jeśli
pogorszenie warunków gospodarczych i warunków na rynkach finansowych będzie stanowiło przeszkodę w
realizacji rentownego projektu lub finansowaniu projektów w sektorach lub dziedzinach, w których
odnotowuje się poważne niedoskonałości rynku, należy dostosować wynagrodzenie z tytułu gwarancji.
Kryteria określające „dodatkowość” w działaniach EFIS zostaną zaostrzone i uproszczone. Aby zapewnić, że
EFIS będzie wspierał również projekty na małą skalę (kwalifikowalność), Europejski Bank Inwestycyjny (EBI) i
Europejski Fundusz Inwestycyjny (EFI) wzmocnią współpracę z krajowymi bankami lub instytucjami
prorozwojowymi i będą propagować możliwości, jakie oferuje utworzenie platform inwestycyjnych. EBI
powinien proponować projektodawcom ubiegającym się o finansowanie z EBI skierowanie tych projektów do
ECDI w celu lepszego ich przygotowania lub oceny możliwości połączenia projektów za pośrednictwem
platform inwestycyjnych. ECDI będzie dążyć do zawarcia umów o współpracy z krajowymi bankami lub
instytucjami prorozwojowymi w każdym państwie członkowskim oraz zwiększy swoją obecność na szczeblu
lokalnym w celu udzielania wsparcia na miejscu. EBI będzie mógł, w stosownych przypadkach, zlecać ocenę,
wybór i monitorowanie małych podprojektów pośrednikom finansowym lub zatwierdzonym kwalifikującym
się platformom (np. platformom inwestycyjnym i krajowym bankom prorozwojowym). Wszystkie instytucje i
organy uczestniczące w strukturach zarządzania EFIS będą dążyły do zapewnienia równowagi płci we
wszystkich organach zarządzających EFIS. Liczba członków rady kierowniczej zostanie zwiększona z czterech
do pięciu, przy czym piąty członek (bez prawa głosu) będzie reprezentował Parlament Europejski. Tablica
wskaźników (narzędzie służące do ustalania priorytetów w wykorzystaniu gwarancji UE) będzie publicznie
dostępna po podpisaniu projektu. EBI dwa razy w roku przedłoży instytucjom UE wykaz wszystkich decyzji
komitetu inwestycyjnego, a także odnośne tablice wskaźników. Celem EBI powinno być przeznaczenie co
najmniej 40 % finansowania z EFIS w segmencie infrastruktury i innowacji na wsparcie projektów
zawierających elementy przyczyniające się do działań w dziedzinie klimatu. Zwiększenie środków finansowych
niezbędne do osiągnięcia celu, jakim jest zwiększenie zamierzonych inwestycji, będzie możliwe dzięki
zwiększeniu gwarancji z unijnego budżetu z 16 do 26 mld EUR oraz zwiększeniu wkładu EBI z 5 do 7,5 mld EUR.
Wskaźnik tworzenia rezerw z tytułu gwarancji zostanie obniżony do 35 %, co oznacza, że całkowity wkład z
budżetu UE wyniesie 9,1 mld EUR (początkowy wkład wynosił 8 mld EUR). Parlamentowi udało się zmniejszyć
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udział przesunięć z instrumentu „Łącząc Europę” w tym wzroście; w zamian za to w większym stopniu
wykorzystane zostaną dochody przeznaczone dla EFIS i środki powracające z inwestycji.
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