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P8_TA(2015)0236 

Europeiska fonden för strategiska investeringar ***I 

Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 24 juni 2015 om förslaget till 

Europaparlamentets och rådets förordning om Europeiska fonden för strategiska 

investeringar och om ändring av förordningarna (EU) nr 1291/2013 och (EU) nr 

1316/2013 (COM(2015)0010 – C8-0007/2015 – 2015/0009(COD)) 

 

(Ordinarie lagstiftningsförfarande: första behandlingen) 

Europaparlamentet utfärdar denna resolution 

– med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet 

(COM(2015)0010), 

– med beaktande av artikel 294.2 och artiklarna 172 och 173, artikel 175 tredje stycket 

och artikel 182.1 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, i enlighet med vilka 

kommissionen har lagt fram sitt förslag för parlamentet (C8-0007/2015), 

– med beaktande av artikel 294.3 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, 

– med beaktande av Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs yttrande1, 

– med beaktande av Regionkommitténs yttrande2, 

– med beaktande av det skriftliga åtagandet från rådets företrädare av den 9 juni 2015 att 

godkänna Europaparlamentets ståndpunkt i enlighet med artikel 294.4 i fördraget om 

Europeiska unionens funktionssätt, 

– med beaktande av artikel 59 i arbetsordningen, 

– med beaktande av den gemensamma behandlingen av ärendet i budgetutskottet och 

utskottet för ekonomi och valutafrågor, i enlighet med artikel 55 i arbetsordningen,  

– med beaktande av betänkandet från budgetutskottet och utskottet för ekonomi och 

valutafrågor och yttrandena från utskottet för industrifrågor, forskning och energi, 

utskottet för transport och turism, budgetkontrollutskottet, utskottet för sysselsättning 

                                                 
1  Yttrande av den 19 mars 2015 (ännu ej offentliggjort i EUT). 
2  Yttrande av den 16 april 2015 (ännu ej offentliggjort i EUT). 



 

 

och sociala frågor, utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet, utskottet för 

den inre marknaden och konsumentskydd, utskottet för regional utveckling, utskottet för 

jordbruk och landsbygdens utveckling, utskottet för kultur och utbildning och utskottet 

för konstitutionella frågor (A8-0139/2015). 

1. Europaparlamentet antar nedanstående ståndpunkt vid första behandlingen. 

2. Europaparlamentet godkänner Europaparlamentets, rådets och kommissionens 

gemensamma uttalande som bifogas denna resolution och som kommer att 

offentliggöras i Europeiska unionens officiella tidning (L-serien) tillsammans med den 

slutliga lagstiftningsakten. 

3. Europaparlamentet tar del av kommissionens uttalanden som bifogas denna resolution 

och som kommer att offentliggöras i Europeiska unionens officiella tidning (L-serien) 

tillsammans med den slutliga lagstiftningsakten. 

4. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att lägga fram en ny text för parlamentet 

om den har för avsikt att väsentligt ändra sitt förslag eller ersätta det med ett nytt. 

5. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till 

rådet, kommissionen och de nationella parlamenten. 



 

 

P8_TC1-COD(2015)0009 

Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid första behandlingen den 24 juni 2015 

inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2015/… om 

Europeiska fonden för strategiska investeringar, Europeiska centrumet för 

investeringsrådgivning och portalen för investeringsprojekt på europeisk nivå samt om 

ändring av förordningarna (EU) nr 1291/2013 och (EU) nr 1316/2013 – Europeiska 

fonden för strategiska investeringar 

 

(Eftersom det nåddes en överenskommelse mellan parlamentet och rådet, motsvarar 

parlamentets ståndpunkt den slutliga rättsakten, förordning (EU) 2015/1017.) 

 



 

 

BILAGA TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTIONEN 

1. Gemensamt uttalande av Europaparlamentet, rådet och kommissionen om 

fördelningen till Horisont 2020 

”Europaparlamentet, rådet och kommissionen har enats om att följande budgetposter 

inte ska bidra till finansieringen av Efsi: ”Stärka spetsforskningen inom Europeiska 

forskningsrådet”, ”Marie Skłodowska-Curie-åtgärder” och ”Spridning av 

spetskompetens och bredare deltagande”. Det återstående beloppet som kommer från 

ytterligare användning av marginalen i jämförelse med kommissionens förslag kommer 

att återinföras till övriga budgetposter för Horisont 2020 i proportion till de minskningar 

som kommissionen föreslagit. Den preliminära fördelningen fastställs i bilaga I till Efsi-

förordningen.” 

2. Uttalande av kommissionen om budgetförslaget för 2016 

”Kommissionen kommer att undersöka hur bidraget till Efsi från de olika 

budgetposterna inom Horisont 2020 inverkar på de respektive programmens effektiva 

genomförande, och kommer eventuellt att lägga fram ett förslag till ändringsskrivelse 

till förslaget till Europeiska unionens allmänna budget för 2016 för att justera 

fördelningen till budgetposterna för Horisont 2020.”  

3. Uttalande av kommissionen om dess bedömning av engångsbidrag inom ramen 

för Efsi-initiativet i syfte att genomföra stabilitets- och tillväxtpakten 

”Utan att det påverkar rådets befogenheter vid genomförandet av stabilitets- och 

tillväxtpakten, bör ett engångsbidrag från medlemsstaterna, antingen av en medlemsstat 

eller av nationella utvecklingsbanker som ingår i den allmänna myndighetssektorn eller 

som agerar för en medlemsstats räkning, till Efsi, eller tematiska plattformar eller 

investeringsplattformar som sammanför partner från flera medlemsstater, inrättade för 

genomförandet av investeringsplanen, i princip godkännas som en engångsåtgärd, i den 

mening som avses i artikel 5 i rådets förordning (EG) nr 1466/97 och artikel 3 i rådets 

förordning (EG) nr 1467/97.” 

 


