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FÖRSLAG 

Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd uppmanar budgetutskottet och 

utskottet för ekonomi och valutafrågor att som ansvariga utskott infoga följande i sitt 

resolutionsförslag: 

1. Europaparlamentet noterar att Europeiska fonden för strategiska investeringar (Efsi), som 

endast varit fullt operativ under kort tid, har haft en framgångsrik start och levererat 

konkreta resultat och genom samordnade insatser stimulerat investeringar för att åtgärda 

bristen på investeringar och konkurrenskraft i Europa. Parlamentet betonar dock att takten 

bör skruvas upp betydligt i syfte att åstadkomma ännu påtagligare resultat, särskilt i de 

medlemsstater där Efsi-finansiering använts i liten utsträckning, så att instrumentet ska 

uppnå sina mål fullt ut. 

2. Europaparlamentet betonar att den vägledande principen för Efsi är att mobilisera privata, 

marknadsbaserade investeringar på en helt efterfrågebaserad basis och uppmanar därför 

kommissionen att utforska möjligheterna att använda Efsi-garantierna för att främja 

deltagande från bredare investeringskällor såsom pensionsfonder, nationella 

placeringsfonder och sociala investeringar som samfinansiärer inom viktiga projekt. 

3. Europaparlamentet betonar att Efsi bör säkerställa större additionalitet för sina projekt 

jämfört med normal EIB-verksamhet, i enlighet med definitionen i artikel 5 i förordning 

(EU) 2015/1017. Parlamentet betonar att Efsi bör stödja strategiska investeringar som är 

relaterade till projekt som inte kan få finansiering på grund av marknadsmisslyckanden, 

suboptimala investeringssituationer och höga risknivåer, särskilt med tanke på att fondens 

resurser har omfördelats från EU-program för forskning, innovation och infrastruktur. 

Kommissionen uppmanas i detta sammanhang att göra en grundlig bedömning av 

additionaliteten hos de projekt som redan har finansierats av Efsi och på grundval av 

resultaten fastställa tydliga regler och kriterier för hur additionalitet ska definieras. När 

kriterierna bestäms för användningen av EU-garantin bör Efsi inte bara beakta 

lönsamhetsfaktorn utan också de positiva långsiktiga effekterna för den inre marknaden 

när det gäller smart och hållbar tillväxt för alla, jobbskapande och sammanhållning. 

4. Europaparlamentet noterar att trots att flera framgångsrika infrastruktur- och 

innovationsprojekt har genomförts begränsar den höga gränsen för minsta projektbelopp 

(50 miljoner euro) det antal projekt som kan genomföras genom Efsi, särskilt i små 

medlemsstater. Parlamentet efterfrågar därför en sänkning av minimigränsen för 

projektfinansiering. 

5. Europaparlamentet påpekar att Efsis sektion för små och medelstora företag (SMF) 

visserligen är en framgång och utgör en bra möjlighet för uppstartsföretag, SMF och 

midcap-bolag att snabbt få finansiering men att förbättringar behövs på detta område 

liksom för investeringar i sektionen för infrastruktur och innovation. Parlamentet 

välkomnar därför kommissionens avsikt att öka och stärka stödmöjligheterna för SMF. 

Parlamentet betonar behovet av att utforska finansiella resurser för att stödja SMF att 

genomföra projekt på internationell nivå och begär att det skapas ytterligare möjligheter 

för SMF att få finansiering för högriskprojekt, särskilt inom den digitala sektorn. 

Parlamentet påpekar också att stora investeringsprojekt inte får glömmas bort, särskilt inte 

infrastruktur- och innovationsprojekt. Parlamentet framhåller behovet av att göra resurser 

tillgängliga för programmet för den digitala omvandlingen, i syfte att stödja de små och 
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medelstora företag som påverkas av den digitala övergången, och främja ny och innovativ 

teknisk utveckling med närmare samarbete mellan etablerade företag och uppstartsföretag. 

6. Europaparlamentet noterar att det stora intresset för och deltagandet i Efsi-projekt från 

förmedlande banker i hela EU när det gäller att tillhandahålla finansiering till SMF var 

väldigt lyckat. Parlamentet uppmanar kommissionen att arbeta med Efsis styrelse för att 

använda alla befintliga möjligheter enligt Efsi-förordningen för att stärka denna tillgång 

till finanser för SMF, i avsikt att öka det totala antalet åtgärder för dessa instrument och 

tillåta EIF att finansiera ett betydande antal ytterligare verksamheter. 

7. Europaparlamentet efterlyser bättre samordning och synergier mellan Efsi och andra EU-

fonder, särskilt de europeiska struktur- och investeringsfonderna (ESI-fonderna) så att 

effektivare utgifter och starkare sammanhållning i Europa främjas och Efsi får en större 

geografisk täckning, särskilt i de länder där Efsi-finansiering förekommit i liten 

utsträckning, med sikte på att säkerställa en större enhetlighet när det gäller investeringar 

och minska de regionala skillnaderna. Parlamentet efterlyser också närmare samarbete 

med nationella utvecklingsbanker, lokala och regionala myndigheter och relevanta 

intressenter, inbegripet ytterligare incitament för att etablera investeringsplattformar och 

samlade sektorsvisa och geografiska investeringsmöjligheter. 

8. Europaparlamentet betonar behovet av att öka transparensen i Efsi-verksamheten och 

ytterligare förbättra informationen om projekt och deras resultat för medborgare och 

potentiella förmånstagare. Parlamentet uppmanar kommissionen att utöka Efsis 

kommunikations- och rådgivningsinsatser så att medvetenheten om Efsi ökar. Parlamentet 

föreslår dessutom att kommissionen ska förbereda information för SMF som på ett enkelt 

och förståeligt sätt använder konkreta exempel för att belysa hur de kan få finansiering 

samt vilka typer av projekt som Efsi finansierar. 

9. Europaparlamentet anser att alla avtal som skrivs under av EIB och dess klienter, både 

offentliga och privata, måste offentliggöras systematiskt för att bevisa Efsi-projektens 

additionalitet och visa allmänheten att höga standarder tillämpas för Efsi-finansierade 

projekt. Parlamentet betonar behovet av att förbättra portalen för investeringsprojekt på 

europeisk nivå (EIPP) och det europeiska centrumet för investeringsrådgivning (EIAH) 

för att skapa en koppling med den reala ekonomin, däribland förbättrat samarbete med de 

nationella utvecklingsbankerna, ge synlighet åt projekt och erbjuda högkvalitativt tekniskt 

bistånd till potentiella initiativtagare. 

10. Europaparlamentet anser att Efsi har en avgörande funktion för att fullborda och främja 

den inre marknaden. Parlamentet påpekar i detta sammanhang hur viktigt det är att stärka 

den tredje pelaren i investeringsplanen för Europa, också i samband med processen för 

den europeiska planeringsterminen, i syfte att göra EU:s regleringsmiljö mer förutsägbar, 

homogen och gynnsam för investeringar genom att särskilt fokusera på strategiska mål 

såsom fullbordandet av en helt integrerad, konkurrenskraftig och välfungerande inre 

marknad och utvecklandet av en välfungerande digital inre marknad, och på centrala 

åtgärder till stöd för dessa mål. Parlamentet noterar att Efsis åtaganden för projekt inom 

den digitala sektorn är högst otillräckliga. 

11. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna och olika intressenter att ytterligare 

utforska och främja investeringsmöjligheter på områdena digitalt innehåll och digitala 

tjänster samt säker infrastruktur för höghastighetsbredband och telekommunikation med 
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bred spridning och till rimligt pris, vilket är en grundförutsättning för en verklig 

förstärkning av konsumenters rättigheter när det gäller tillgång till innehåll, tjänstekvalitet 

och låga kostnader. Parlamentet betonar vikten av att avhjälpa de skillnader i 

infrastrukturutveckling som fortfarande finns mellan regionerna i EU och mellan 

stadsområden och landsbygd. Parlamentet understryker vikten av att finansiera inrättandet 

av teknikcentra i mindre industrialiserade regioner, för att minska de regionala 

skillnaderna och stimulera lokala ekonomier genom att tillhandahålla högkvalitativa 

arbetstillfällen och stöd till kompetensutveckling. 

12. Europaparlamentet välkomnar kommissionens senaste förslag om att förlänga Efsi efter 

2018 för att överbrygga det nuvarande investeringsgapet i Europa och fortsätta att 

mobilisera kapital från den privata sektorn. 
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