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KORTFATTAD MOTIVERING 

Med Efsi II-förslaget vill kommissionen förlänga varaktigheten för Europeiska fonden för 

strategiska investeringar (Efsi) och göra tekniska förstärkningar för den och för Europeiska 

centrumet för investeringsrådgivning (EIAH). Kommissionens utvärdering av användningen 

av EU:s budgetgaranti sedan Efsi grundandes i juli 2015 åtföljer förslaget. Revisionsrätten har 

utarbetat ett yttrande med titeln Efsi: ett tidigt förslag om förlängning och utvidgning 

(yttrande 2/2016).  

När det gäller de mål som satts upp för EU:s transportpolitik och hur Efsi kan bidra till att 

uppnå dem anser föredraganden att följande inslag i förslaget måste beaktas särskilt och bör 

stå i centrum för detta yttrande:  

 Förlängning av Efsi fram till slutet av den nuvarande fleråriga budgetramen, och en 

ökning av investeringsmålet till 500 miljarder euro (Efsi I: 315 miljarder), inklusive en

 ökning av EU-garantin till 26 miljarder euro (Efsi I: 16 miljarder) och en anpassning av 

målsatsen för EU:s garantifond till 35 % av EU:s totala garantiåtaganden (Efsi I: 50 %), 

vilket delvis finansieras av

 ytterligare överföringar från Fonden för ett sammanlänkat Europa genom att spara in 

155 miljoner euro i transportbranschen och 345 miljoner euro i energibranschen,

 förbättrade additionalitetsbestämmelser för projekt (som måste syfta till att åtgärda 

marknadsmisslyckanden eller suboptimala investeringssituationer) och som täcker 

projekt inom infrastruktur- och innovationsdelen som förbinder två eller flera 

medlemsstater,

 ytterligare fokus på projekt som bidrar till att nå de klimatpolitiska målen från COP21, 

vilka ska nås genom en Efsi-finansiering på minst 40 % inom infrastruktur- och 

innovationsdelen, 

 uteslutande av stöd till motorvägar förutom för privata investeringar i 

sammanhållningsländer eller gränsöverskridande projekt med minst ett 

sammanhållningsland,

 bättre tekniskt stöd för projekt som omfattar flera medlemsstater där Efsi kombineras 

med annan EU-finansiering, såsom struktur- och investeringsfonderna, Horisont 2020 

och Fonden för ett sammanlänkat Europa, och bidrar till en geografisk och sektoriell 

diversifiering av Efsi.

 

Föredraganden anser att Efsi bör fungera som ett effektivt instrument för att skapa ytterligare 

investeringar och arbetstillfällen inom transport och rörlighet. De (begränsade) erfarenheterna 

hittills visar dock att det behövs ytterligare åtgärder för att bättre utnyttja fondens potential 

inom transportbranschen. Faktum är att transportprojekt i själva verket endast svarar för 

8 % eller 11 miljarder euro av alla Efsi-finansierade projekt, vilket innebär att det finns stort 

utrymme för att förbättra fondens dragningskraft för medlemsstater, regionala och lokala 

enheter och projektansvariga när det gäller finansiering, kriterier för stödberättigande och 

tekniskt bistånd.  

Efsi kan ge ett mervärde på transportområdet om det fungerar som ett verktyg för att 

komplettera, snarare än att konkurrera med, den lyckade och överutnyttjade Fonden för ett 

sammanlänkat Europa. Medel ur fonden används för att finansiera det transeuropeiska 

transportnätet i enlighet med konsekventa långsiktiga prioriteringar som medlagstiftarna enas 

om och kontrollerar i en grundlig process. Föredraganden motsätter sig ytterligare 
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omfördelning av medel för att finansiera Efsi II och påminner om att 4 miljarder euro togs 

bort från Fonden för ett sammanlänkat Europa och Horisont 2020 redan för Efsi I. Det behövs 

i själva verket inga ytterligare nedskärningar, i stället visar kommissionens utvärdering av 

Efsi att målsatsen för EU-garantin skulle kunna justeras marginellt. Om inte målsatsen för 

Efsi I hade fastställts till 50 % hade det inte behövts så många nedskärningar i Fonden för ett 

sammanlänkat Europa från första början. Slutligen, innan man fattar beslut om en framtida 

fortsättning eller ändring av Efsi, bör kommissionen inte bara utvärdera Efsi utan även 

uppfylla alla juridiska krav rörande slutsatserna från utvärderingen, såsom fastställts av 

medlagstiftarna i Efsi I-förordningen. 

Mot bakgrund av detta föreslår föredraganden att ändra kommissionens Efsi II-förslag enligt 

följande: 

 Upprätthållande av den nuvarande finansieringsramen för Fonden för ett sammanlänkat 

Europa och dess transportdel.

 Justering av målsatsen för EU:s garantifond till 32 % av EU:s samlade 

garantiåtaganden.

 Additionalitetsbestämmelserna bör inkludera komplexa multinationella och 

gränsöverskridande projekt, inklusive huvudkorridorer och andra delar av stomnätet 

som Fonden för ett sammanlänkat Europa, Sesar och ERTMS har identifierat, i syfte att 

främja fullbordandet av TEN-T projekt som annars inte skulle ha slutförts på grund av 

de begränsade resurser som finns i fonden. 

 Användningen av EU-garantin bör innehålla ett särskilt mål på 20 % för transport, 

samtidigt som man också bidrar till de klimatpolitiska målen.

 Nationella, regionala och lokala förvaltningars deltagande i Efsi-projekt eller instrument 

bör betraktas som ”engångsåtgärder” och bör räknas bort från den strukturella 

skattepolitiska insats som medlemsstaterna förväntas göra. 

 Europeiska grupperingar för territoriellt samarbete bör utgöra tillåtna motparter för 

EU-garantin för att underlätta gränsöverskridande och multinationella projekt.

 Efsi-stöd för motorvägar bör vara möjligt för projekt i linje med TEN-T och 

transportpolitiska mål (exempelvis när det gäller trafiksäkerhet, utveckling av 

intelligenta transportsystem och underhåll av TEN-T-vägar), 

 EIAH:s roll bör stärkas när det gäller råd till regionala myndigheter och 

projektansvariga, inklusive för multinationella och gränsöverskridande projekt och 

främjande av en kombination av Efsi och Fonden för ett sammanlänkat Europa. 

 Upprätthållande av artikel 18.7 och 18.8, i vilka det föreskrivs att Efsis framtid ska 

fastställas utifrån en oberoende utvärdering. 

 

ÄNDRINGSFÖRSLAG 

Utskottet för transport och turism uppmanar budgetutskottet och utskottet för ekonomi och 

valutafrågor att som ansvarigt utskott ta hänsyn till följande ändringsförslag: 

Ändringsförslag   1 

Förslag till förordning 

Skäl 2a (nytt) 
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Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 (2a) Det behövs åtgärder för att öka 

investeringarna genom att säkerställa 

större transparens och bättre 

synliggörande i medier, med hjälp av 

tekniskt stöd i alla faser av projektet och 

genom att uppmuntra till smartare 

användning av finansiella resurser. 

 

Ändringsförslag   2 

Förslag till förordning 

Skäl 8 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(8) Den utvidgade Efsi bör ta itu med 

återstående marknadsmisslyckanden och 

suboptimala investeringssituationer och 

fortsatt mobilisera finansiering från den 

privata sektorn för investeringar som är 

avgörande för Europas framtida 

jobbskapande – inbegripet för ungdomar – 

tillväxt och konkurrenskraft, med stärkt 

additionalitet. Detta omfattar investeringar 

på områden som energi, miljö- och 

klimatåtgärder, socialt kapital och 

humankapital samt relaterad infrastruktur, 

hälso- och sjukvård, forskning och 

innovation, gränsöverskridande och 

hållbara transporter, liksom den digitala 

omvandlingen. Särskilt de transaktioner 

med stöd av Efsi som bidrar till att uppnå 

unionens ambitiösa mål som fastställdes 

vid klimatkonferensen i Paris (COP21) bör 

stärkas. Inriktningen på prioriterade projekt 

gällande sammankoppling av energinät och 

energieffektivitet bör ökas. Dessutom bör 

Efsi-stöd till motorvägar undvikas, såvida 

det inte är nödvändigt för att stödja privata 

investeringar i transport i 

sammanhållningsländer eller i 

gränsöverskridande transportprojekt som 

omfattar åtminstone ett 

sammanhållningsland. För tydlighetens 

skull, och trots att de redan är 

stödberättigande, bör det uttryckligen 

(8) Den utvidgade Efsi bör ta itu med 

återstående marknadsmisslyckanden och 

suboptimala investeringssituationer och 

fortsatt mobilisera finansiering från den 

privata sektorn för investeringar som är 

avgörande för Europas framtida 

jobbskapande – inbegripet för ungdomar – 

tillväxt och konkurrenskraft, med stärkt 

additionalitet. Detta omfattar investeringar 

på områden som energi, miljö- och 

klimatåtgärder, socialt kapital och 

humankapital samt relaterad infrastruktur, 

hälso- och sjukvård, forskning och 

innovation, gränsöverskridande och 

hållbara transporter, turism, liksom den 

digitala omvandlingen. Dessutom bör den 

även ta itu med alltför stor koncentration i 

vissa politikområden och med geografiska 

obalanser i investeringar, för att bidra till 

unionens ekonomiska, sociala och 

territoriella sammanhållning och för att 

undvika ökade skillnader i olika regioner 

och medlemsstater. Särskilt de 

transaktioner med stöd av Efsi som bidrar 

till att uppnå unionens ambitiösa mål som 

fastställdes vid klimatkonferensen i Paris 

(COP21) bör stärkas. Inriktningen på 

prioriterade projekt gällande 

sammankoppling av energinät och 

energieffektivitet bör ökas. Dessutom bör 

Efsi-stöd till motorvägar begränsas till att 
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fastställas att projekt på områdena 

jordbruk, fiske och vattenbruk ligger inom 

ramen för Efsistödets allmänna mål. 

stödja privata och/eller offentliga 

investeringar i transport i 

sammanhållningsländer, mindre 

utvecklade regioner eller i 

gränsöverskridande transportprojekt, eller 

om det är nödvändigt för att bygga ut och 

underhålla motorvägarna och därmed 

förbättra trafiksäkerheten, utveckla ITS-

utrustning eller garantera att de befintliga 

motorvägarna i det transeuropeiska 

transportnätet håller hög standard och är 

i gott skick, särskilt säkra 

parkeringsplatser, stationer för 

alternativa, rena bränslen och 

laddningsstationer för elfordon. För 

tydlighetens skull, och trots att de redan är 

stödberättigande, bör det uttryckligen 

fastställas att projekt på områdena 

jordbruk, fiske och vattenbruk ligger inom 

ramen för Efsistödets allmänna mål.  

 

Ändringsförslag   3 

Förslag till förordning 

Skäl 8a (nytt) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 (8a) Inom ramen för sina Efsi-stödda 

särskilda aktiviteter utnyttjar EIB 

systematiskt deltagande i 

riskdelningsinstrument tillsammans med 

sina medinvesterare. Därför uppmanas 

EIB att, när så är nödvändigt och 

relevant, i samband med dessa aktiviteter 

ingripa med första-förlustgarantier i syfte 

att optimera Efsis additionalitet och 

mobilisera privata medel i större 

utsträckning. 

 

Ändringsförslag   4 

Förslag till förordning 

Skäl 9 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 
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(9) Additionalitet, som är ett av Efsis 

viktigaste inslag, bör förstärkas vid 

projekturvalet. I synnerhet bör 

transaktioner bara vara godtagbara för 

Efsistöd om de klart inriktar sig på 

identifierade marknadsmisslyckanden eller 

suboptimala investeringssituationer. 

Transaktioner rörande infrastruktur inom 

delen för infrastruktur och innovation som 

länkar samman två eller flera 

medlemsstater, inbegripet e-infrastruktur, 

bör anses medföra additionalitet med tanke 

på sådana transaktioners inbyggda 

svårigheter och höga mervärde för 

unionen. 

(9) Additionalitet, som är ett av Efsis 

viktigaste inslag, bör förstärkas vid 

projekturvalet. För att säkerställa att de 

enheter som behöver använda Efsi-

garantier är bättre företrädda, vore det 

önskvärt att möjliggöra rotation bland 

styrelseledamöterna, och att inkludera 

företrädare för kommissionens olika 

avdelningar, t.ex. de som ansvarar för 

transport- och miljöpolitik. På grundval 

av additionalitetsprincipen bör 

transaktioner bara vara godtagbara om de 

klart inriktar sig på identifierade 

marknadsmisslyckanden eller suboptimala 

investeringssituationer. Transaktioner 

rörande infrastruktur inom delen för 

infrastruktur och innovation som länkar 

samman två eller flera medlemsstater, 

inbegripet e-infrastruktur såsom ERTMS, 

bör anses medföra additionalitet med tanke 

på sådana transaktioners inbyggda 

svårigheter och höga mervärde för 

unionen. 

 

Ändringsförslag   5 

Förslag till förordning 

Skäl 10 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(10) Med tanke på deras potential för att 

öka effekten av medlen från Efsi bör man 

uppmuntra blandade transaktioner som 

kombinerar icke återbetalningspliktiga stöd 

och stöd via finansieringsinstrument 

baserade på unionens budget, finansiering 

från Fonden för ett sammanlänkat Europa 

och från EIB-gruppen, inbegripet EIB-

finansiering genom Efsi liksom från andra 

investerare. Blanda mål för att förstärka 

mervärdet av unionsutgifter genom att 

attrahera ytterligare medel från privata 

investerare och säkerställa att de stödda 

åtgärderna blir ekonomiskt och finansiellt 

livskraftiga. 

(10) Med tanke på deras potential för att 

öka effekten av medlen från Efsi bör man 

uppmuntra blandade transaktioner som 

kombinerar icke återbetalningspliktiga stöd 

och stöd via finansieringsinstrument 

baserade på unionens budget, finansiering 

från Fonden för ett sammanlänkat Europa, 

de europeiska struktur- och 

investeringsfonderna och från EIB-

gruppen, inbegripet EIB-finansiering 

genom Efsi liksom från andra investerare. 

Blanda mål för att förstärka mervärdet av 

unionsutgifter genom att attrahera 

ytterligare medel från privata investerare 

och säkerställa att de stödda åtgärderna blir 

ekonomiskt och finansiellt livskraftiga. 

Samstämmighet och synergieffekter 
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mellan EU:s alla former av stöd bör 

säkerställas. 

 

Ändringsförslag   6 

Förslag till förordning 

Skäl 10a (nytt) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 (10a) För att förbättra Efsis resultat, 

såväl nationellt som regionalt, är det 

nödvändigt att stärka samarbetet mellan 

EIB, som styr Efsi, och de nationella 

utvecklingsbankerna. 

 

Ändringsförslag   7 

Förslag till förordning 

Skäl 11 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(11) För att stärka utnyttjandet av Efsi i 

mindre utvecklade och övergångsregioner 

bör ramen för de mål som kan godkännas 

för Efsistöd utvidgas. 

(11) För att stärka utnyttjandet av Efsi i 

mindre utvecklade regioner, yttersta 

randområden och övergångsregioner och 

för att rätta till geografiska obalanser, bör 

ramen för de mål som kan godkännas för 

Efsistöd utvidgas. 

 

Ändringsförslag   8 

Förslag till förordning 

Skäl 11a (nytt) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 (11a) För att skapa de bästa 

förutsättningarna för hållbarhet och 

framgång bör projekt förankras och 

utföras i samarbete med lokal och 

regional nivå.  
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Ändringsförslag  9 

Förslag till förordning 

Skäl 13a (nytt) 

 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 (13a) Efsis nuvarande vägledande mål 

för infrastruktur- och innovationsdelen 

bör vederbörligen anpassas och stå i 

proportion till den ökning av målet att 

mobilisera minst 500 miljarder euro från 

privata och offentliga investeringar som 

fastställs i denna förordning. 

 

Ändringsförslag  10 

Förslag till förordning 

Skäl 14 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(14) För att delvis finansiera bidraget 

från unionens allmänna budget till EU:s 

garantifond för de ytterligare investeringar 

som ska genomföras bör en överföring 

göras från tillgängliga medel i Fonden för 

ett sammanlänkat Europa (FSE) som 

inrättas genom Europaparlamentets och 

rådets förordning (EU) nr 1316/20133. 

Dessutom bör anslag på 1 145 797 000 

EUR överföras från FSE:s 

finansieringsinstrument till dess bidragsdel 

i syfte att underlätta blandning med Efsi 

eller med andra relevanta 

finansieringsinstrument, särskilt de som är 

inriktade på energieffektivitet. 

(14) För att delvis finansiera bidraget 

från unionens allmänna budget till EU:s 

garantifond för de ytterligare investeringar 

som ska genomföras bör målsatsen för 

EU:s garantifond justeras på ett 

ändamålsenligt sätt för att möjliggöra den 

nödvändiga ökningen av finansieringen 

utan att man ytterligare ska behöva 

minska de knappa tillgängliga medlen i 

Fonden för ett sammanlänkat Europa (FSE) 

och Horisont 2020 som inrättas genom 

Europaparlamentets och rådets 

förordningar (EU) nr 1316/20133 och nr 

1291/20134, enligt vad som föreslås i den 

utvärdering som kommissionen har 

genomfört. Dessutom bör anslag på 1 145 

797 000 EUR överföras från FSE:s 

finansieringsinstrument till dess bidragsdel 

i syfte att underlätta blandning med Efsi 

eller med andra relevanta 

finansieringsinstrument, särskilt de som är 

inriktade på energieffektivitet. 

__________________ __________________ 

3 Europaparlamentets och rådets förordning 3 Europaparlamentets och rådets förordning 
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(EU) nr 1316/2013 av den 11 december 

2013 om inrättande av Fonden för ett 

sammanlänkat Europa, om ändring av 

förordning (EU) nr 913/2010 och om 

upphävande av förordningarna (EG) nr 

680/2007 och (EG) nr 67/2010, EUT L 

348, 20.12.12,2013, s. 129. 

(EU) nr 1316/2013 av den 11 december 

2013 om inrättande av Fonden för ett 

sammanlänkat Europa, om ändring av 

förordning (EU) nr 913/2010 och om 

upphävande av förordningarna (EG) nr 

680/2007 och (EG) nr 67/2010, EUT L 

348, 20.12.12,2013, s. 129. 

 

Ändringsförslag   11 

Förslag till förordning 

Skäl 16a (nytt) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 (16a) Efsi har varit effektivt när det 

gäller att öka omfattningen av 

EIB:s särskilda verksamhet till förmån 

för små och medelstora företag, men har 

inte bidragit till att öka omfattningen av 

transportprojekt i tillräcklig utsträckning, 

särskilt när det gäller 

sammanhållningsländerna. Med tanke på 

transportprojektens stora mervärde för 

EU samt stora investeringsbehov, måste 

man därför vidta ytterligare åtgärder för 

att bättre bemöta de svårigheter som 

medlemsstaterna och de projektansvariga 

ställs inför när de föreslår 

infrastrukturprojekt. 

 

Ändringsförslag  12 

Förslag till förordning 

Skäl 16b (nytt) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 (16b) Transport- och mobilitetsprojekt 

kan vara svåra att finansiera på grund av 

lägre avkastning, det långsiktiga 

investeringsperspektivet och högre 

risknivåer och osäkerhet. För att minska 

den befintliga sektoriella obalansen i 

projekt som finansieras genom Efsi och 

för att ta itu med problemet med 

suboptimala investeringar i 
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transportinfrastruktur i EU, bör 

Europeiska centrumet för 

investeringsrådgivning (EIAH) 

tillsammans med kommissionen vidta 

särskilda åtgärder för att underlätta 

kombinationen av Efsi med bidrag eller 

annan tillgänglig offentlig finansiering 

från unionen eller nationella budgetar 

och göra den enklare och mindre 

byråkratisk. 

 

Ändringsförslag   13 

Förslag till förordning 

Skäl 17 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(17) EIB och EIF bör säkerställa att 

slutmottagarna, inbegripet små och 

medelstora företag, informeras om 

möjligheterna till Efsistöd, och därmed 

sprida kunskapen om den EU-garanti som 

beviljas enligt förordning (EU) nr 

2015/1017. 

(17) EIB och EIF bör marknadsföra 

Efsi för att synliggöra detta viktiga 

instrument. Dessutom bör de säkerställa 

att slutmottagarna, inbegripet små och 

medelstora företag, informeras om 

möjligheterna till Efsistöd, och därmed 

sprida kunskapen om den EU-garanti som 

beviljas enligt förordning (EU) nr 

2015/1017. 

 

Ändringsförslag   14 

Förslag till förordning 

Skäl 19 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(19) Transaktioner med Efsistöd bör 

vara förenliga med unionens principer om 

god förvaltning i skattefrågor. 

(19) Transaktioner med Efsistöd bör 

vara förenliga med unionens principer om 

god förvaltning i skattefrågor eftersom det 

behövs ett säkrare tillvägagångssätt för att 

förhindra att dessa stöd används i 

bedrägligt syfte. 

 

Ändringsförslag   15 

Förslag till förordning 

Skäl 21 
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Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(21) Europeiska centrumet för 

investeringsrådgivning (EIAH) bör 

förstärkas och dess verksamhet bör inrikta 

sig på de behov som inte har tillräcklig 

täckning under befintliga arrangemang. Det 

bör ägna särskild uppmärksamhet åt stöd 

till förberedelse av projekt som omfattar 

flera medlemsstater och projekt som bidrar 

till att uppnå COP21-målen. Utöver målet 

att bygga vidare på EIB:s och 

kommissionens befintliga 

rådgivningstjänster bör centrumet i syfte att 

fungera som en gemensam 

rådgivningsinstans för projektfinansiering 

inom unionen också aktivt bidra till målet 

om sektorsvis och geografisk diversifiering 

av Efsi och stödja EIB i projektskapande 

där så krävs. Det bör också aktivt bidra till 

att inrätta investeringsplattformar och ge 

råd om hur andra källor för 

unionsfinansiering kan kombineras med 

Efsi. 

(21) Europeiska centrumet för 

investeringsrådgivning (EIAH) bör 

förstärkas och dess verksamhet bör inrikta 

sig på de behov, sektorer och regioner 

som inte har tillräcklig täckning under 

befintliga arrangemang. Det bör ägna 

särskild uppmärksamhet åt stöd till 

förberedelse av projekt som omfattar två 

eller flera medlemsstater, projekt som 

bidrar till att uppnå COP21-målen samt 

projekt för hållbara transporter. Utöver 

målet att bygga vidare på EIB:s och 

kommissionens befintliga 

rådgivningstjänster bör centrumet i syfte att 

fungera som en gemensam 

rådgivningsinstans för projektfinansiering 

inom unionen också aktivt bidra till målet 

om sektorsvis och geografisk diversifiering 

av Efsi och stödja EIB i projektskapande 

där så krävs. Det bör också aktivt bidra till 

att inrätta investeringsplattformar och ge 

råd om hur andra källor för 

unionsfinansiering (till exempel de 

europeiska struktur- och 

investeringsfonderna, Horisont 2020 och 

Fonden för ett sammanlänkat Europa) 

kan blandas med Efsi så att 

synergieffekter kan uppnås mellan olika 

stödkällor inom EU. EIAH bör vara 

lättillgängligt och transparent när det ger 

stöd och dess synlighet bör ytterligare 

stärkas för potentiella projektansvariga.  

 

Ändringsförslag  16 

Förslag till förordning 

Skäl 21a (nytt) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 (21a) Den europeiska terminen för 

samordningen av den ekonomiska 

politiken grundar sig på en detaljerad 

analys av EU-medlemsstaternas planer 

för budgetmässiga, makroekonomiska och 
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strukturella reformer och tillhandahåller 

medlemsstaterna landspecifika 

rekommendationer. Mot denna bakgrund 

bör EIB informera kommissionen om de 

hinder och flaskhalsar för investeringar i 

medlemsstaterna som EIB har konstaterat 

och som identifierats i samband med 

genomförandet av de 

investeringstransaktioner som omfattas av 

denna förordning. Kommissionen bör ta 

hänsyn till bland annat dessa 

konstaterade problem i sitt arbete inom 

ramen för ett förbättrat investeringsklimat 

genom att avlägsna sektorsspecifika och 

andra hinder för investeringar. 

 

Ändringsförslag   17 

Förslag till förordning 

Skäl 21b (nytt) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 (21b) Eftersom bristen på 

strukturreformer utgör det största hindret 

för investeringar, bör Efsistöden också 

bindas till en framgångsrik utveckling av 

den ekonomiska politiken och 

finanspolitiken inom ramen för den 

europeiska planeringsterminen, i enlighet 

med de rekommendationer som getts till 

länder med såväl överskott som 

underskott, i situationer med 

gränsöverskridande betydelse. 

 

 

Ändringsförslag  18 

Förslag till förordning 

Skäl 22 

 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(22) Förordning (EG) nr 1316/2013 och 

förordning (EU) nr 2015/1017 bör därför 

(22) Förordning (EU) 2015/1017 bör 

därför ändras i enlighet med detta. 
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ändras i enlighet med detta. 

 

 

Ändringsförslag  19 

Förslag till förordning 

Artikel 1 – led 2 

Förordning (EU) 2015/1017 

Artikel 5 – punkt 1 – stycke 3 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

”För att bättre åtgärda 

marknadsmisslyckanden eller suboptimala 

investeringssituationer ska EIB:s särskilda 

verksamheter med Efsistöd vanligen bestå 

av efterställda lån, deltagande i 

riskdelningsinstrument, 

gränsöverskridande element, exponering 

mot specifika risker eller övriga 

identifierbara aspekter som beskrivs 

närmare i bilaga II. 

”För att bättre hantera 

marknadsmisslyckanden, komplexa 

multinationella, gränsöverskridande 

projekt eller suboptimala 

investeringssituationer ska EIB:s särskilda 

verksamheter med Efsistöd vanligen bestå 

av efterställda lån, deltagande i 

riskdelningsinstrument, 

gränsöverskridande element, exponering 

mot specifika risker eller övriga 

identifierbara aspekter som beskrivs 

närmare i bilaga II. 

 

Ändringsförslag  20 

Förslag till förordning 

Artikel 1 – led 2 

Förordning (EU) 2015/1017 

Artikel 5 – punkt 1 – stycke 5 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

Projekt med Efsistöd som avser fysisk 

infrastruktur som sammanlänkar två eller 

flera medlemsstater, eller utvidgning av 

fysisk infrastruktur eller tjänster kopplade 

till fysisk infrastruktur från en medlemsstat 

till en eller flera andra medlemsstater, ska 

också anses tillhandahålla additionalitet.” 

Projekt med Efsistöd som avser fysisk 

infrastruktur som sammanlänkar två eller 

flera medlemsstater, projekt som ingår i 

bilaga I till förordning (EU) nr 1316/2013 

om inrättande av Fonden för ett 

sammanlänkat Europa, 

genomförandeprojekt för Sesar och 

ERTMS, och projekt som inbegriper 
utvidgning av fysisk infrastruktur eller 

tjänster kopplade till fysisk infrastruktur 

från en medlemsstat till en eller flera andra 

medlemsstater, ska också anses 
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tillhandahålla additionalitet. 

Investeringskommittén ska ta hänsyn till 

att projekten ska uppfylla de krav som 

anges i denna punkt vid 

urvalsförfarandet. Investeringskommittén 

ska se till att additionaliteten kontrolleras 

vid urvalsförfarandet.” 

 

Ändringsförslag   21 

Förslag till förordning 

Artikel 1 – led 3a (nytt) 

Förordning (EU) 2015/1017 

Artikel 6 – punkt 1 – led ea (nytt) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 (3a) I artikel 6.1 ska följande led läggas 

till: 

 ”ea) är svårare att finansiera via andra 

källor och har betydande sociala följder.” 

 

Ändringsförslag   22 

Förslag till förordning 

Artikel 1 – led 3b (nytt) 

Förordning (EU) 2015/1017 

Artikel 6 – punkt 2 – stycke 1a (nytt) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 (3b) I artikel 6.2 ska följande stycke 

läggas till: 

 ”Mindre projekt och investeringar ska 

erhålla Efsistöd med beaktande av 

additionalitet och i nära samarbete med 

nationella utvecklingsbanker.” 

 

Ändringsförslag   23 

Förslag till förordning 

Artikel 1 – led 4 – led -a (nytt) 

Förordning (EU) 2015/1017 

Artikel 7 – punkt 3 – stycke 1 
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Nuvarande lydelse Ändringsförslag 

 (-a) Artikel 7.3 ska ändras på följande 

sätt: 

Styrelsen ska bestå av fyra ledamöter: tre 

som utses av kommissionen och en av EIB. 

Styrelsen ska utse en ordförande bland sina 

ledamöter för en period på tre år som kan 

förnyas en gång. Styrelsen ska fatta sina 

beslut i samförstånd. 

”Styrelsen ska bestå av fyra ledamöter: tre 

som utses av kommissionen och en av EIB. 

Styrelsen ska utse en ordförande bland sina 

ledamöter för en period på tre år som kan 

förnyas en gång. Styrelsen ska fatta sina 

beslut i samförstånd på grundval en 

noggrann analys av varje fall som tas upp 

till diskussion.”  

 

Ändringsförslag   24 

Förslag till förordning 

Artikel 1 – led 4 – led -aa (nytt) 

Förordning (EU) 2015/1017 

Artikel 7 – punkt 4 

 

Nuvarande lydelse Ändringsförslag 

 (-aa) Artikel 7.4 ska ändras på följande 

sätt: 

4. Medlemsstater och andra tredje 

parter kan – i fallet med andra tredje parter 

med styrelsens samtycke – bidra till Efsi i 

form av garantier respektive kontanter när 

det gäller medlemsstater, och endast i form 

av kontanter när det gäller andra tredje 

parter. Vare sig medlemsstater eller andra 

tredje parter ska ges någon plats i styrelsen 

eller någon roll vid utnämningen av övrig 

Efsipersonal, inbegripet medlemmar av 

investeringskommittén, och de ska inte 

heller ha några rättigheter i fråga om andra 

aspekter av förvaltningen av Efsi som 

fastställs i denna förordning. 

”4. Medlemsstater och andra tredje 

parter kan – i fallet med andra tredje parter 

med styrelsens samtycke – bidra till Efsi i 

form av garantier respektive kontanter när 

det gäller medlemsstater, och på samma 

sätt när det gäller andra tredje parter. Vare 

sig medlemsstater eller andra tredje parter 

ska ges någon plats i styrelsen eller någon 

roll vid utnämningen av övrig Efsipersonal, 

inbegripet medlemmar av 

investeringskommittén, och de ska inte 

heller ha några rättigheter i fråga om andra 

aspekter av förvaltningen av Efsi som 

fastställs i denna förordning.” 

 

Ändringsförslag   25 

Förslag till förordning 

Artikel 1 – led 4 – led -ab (nytt) 

Förordning (EU) 2015/1017 

Artikel 7 – punkt 5 – stycke 1 
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Nuvarande lydelse Ändringsförslag 

 (-ab) Artikel 7.5 ska ändras på följande 

sätt: 

Det ska i Efsiavtalet föreskrivas att Efsi ska 

ha en verkställande direktör som ska 

ansvara för den löpande förvaltningen av 

Efsi samt förberedelserna av och 

ordförandeskapet för mötena i den 

investeringskommitté som avses i punkt 6. 

”Det ska i Efsiavtalet föreskrivas att Efsi 

ska ha en verkställande direktör som ska 

ansvara för den korrekta och löpande 

förvaltningen av Efsi samt förberedelserna 

av och ordförandeskapet för mötena i den 

investeringskommitté som avses i punkt 

6.” 

 

Ändringsförslag   26 

Förslag till förordning 

Artikel 1 – led 4 – led -ac (nytt) 

Förordning (EU) 2015/1017 

Artikel 7 – punkt 7 – stycke 1 a (nytt) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 (-ac) I artikel 7.7 ska följande punkt 

läggas till: 

 ”Styrelsen ska stärka samarbetet mellan 

Europeiska fonden för strategiska 

investeringar och strukturfonderna, 

Fonden för ett sammanlänkat Europa och 

programmet Horisont 2020 i syfte att 

gynna kombinerad finansiering och 

stärka hävstångseffekten för europeiska 

investeringar, särskilt på 

transportområdet.” 

 

Ändringsförslag   27 

Förslag till förordning 

Artikel 1 – led 4 – led a – led iia (nytt) 

Förordning (EU) 2015/1017 

Artikel 7 – punkt 8 – led ka (nytt) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 iia) Följande led ska läggas till som 

led ka: 

 ”ka) Försvar. 
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Ändringsförslag   28 

Förslag till förordning 

Artikel 1 – led 5 – led aa (nytt) 

Förordning (EU) 2015/1017 

Artikel 9 – punkt 2 – led ia (nytt) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 (aa) I punkt 2 ska följande led införas 

som led ia: 

 ”ia) Stöd till EU-initiativ på 

försvarsområdet, särskilt genom följande: 

 i)  forskning och utveckling på EU-

nivå, 

 ii)  utveckling av EU:s 

försvarskapacitet, 

 iii)  små och medelstora företag och 

medelstora börsnoterade företag på 

försvarsområdet.” 

 

Ändringsförslag  29 

Förslag till förordning 

Artikel 1 – led 5 – led b 

Förordning (EU) 2015/1017 

Artikel 9 – punkt 2 – stycke 1a 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

”EIB ska ha som mål att minst 40 % av 

Efsis finansiering i delen för infrastruktur 

och innovation stödjer projekt med 

komponenter som bidrar till 

klimatåtgärder, i enlighet med COP21:s 

åtaganden. Styrelsen ska tillhandahålla 

detaljerad vägledning i detta syfte.” 

”EIB ska ha som mål att minst 40 % av 

Efsis finansiering i delen för infrastruktur 

och innovation stödjer projekt som är 

viktiga komponenter i klimatåtgärderna, i 

enlighet med COP21:s åtaganden. 

Styrelsen ska tillhandahålla detaljerad 

vägledning i detta syfte. 

 EIB ska sträva efter att säkerställa att 

minst 20 % av Efsis finansiering stöder 

projekt som hänför sig till utveckling av 

transportinfrastruktur samt 

transportutrustning och innovativ 

transportteknik, som avses i led c. 



 

AD\1120875SV.docx 19/25 PE593.810v03-00 

 SV 

 EIB ska sträva efter att uppnå en 

geografiskt balanserad fördelning av 

investeringar mellan medlemsstaterna. 

 Utan hinder av målen som anges i denna 

punkt ska projekt genomföras som 

godkänts för Efsi-finansiering som gäller 

humankapital och hälsa, såsom 

produktiva investeringar i sjukhus och 

skolor enligt led g).” 

 

Ändringsförslag   30 

Förslag till förordning 

Artikel 1 – led 5 – led ba (nytt) 

Förordning (EU) 2015/1017 

Artikel 9 – punkt 2 – led c – led iiia (nytt) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 (ba) I punkt 2 c ska följande led läggas 

till: 

 ”iiia) järnvägsinfrastruktur och andra 

järnvägsprojekt,” 

 

Ändringsförslag  31 

Förslag till förordning 

Artikel 1 – led 9 – led b – led i 

Förordning (EU) 2015/1017 

Artikel 14 – punkt 2 – led c 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

”c) fungera som en hävstång för lokala 

kunskaper för att underlätta stöd från Efsi i 

hela unionen och där så är möjligt bidra 

till målet om den sektorsvisa och 

geografiska diversifiering av Efsi som 

avses i avsnitt 8 i bilaga II genom att stödja 

EIB för att initiera transaktioner,”, 

”c) fungera som en hävstång för 

regionala och lokala kunskaper för att 

underlätta stöd från Efsi i hela unionen och 

bidra till målet om den sektorsvisa och 

geografiska diversifiering av Efsi som 

avses i avsnitt 8 i bilaga II genom att stödja 

EIB och projektansvariga för att initiera 

transaktioner,”, 

 

Ändringsförslag   32 

Förslag till förordning 
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Artikel 1 – led 9 – led b – led ii 

Förordning (EU) 2015/1017 

Artikel 14 – punkt 2 – led e 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

”e) Tillhandahålla förekommande stöd 

till inrättandet av investeringsplattformar,”, 

”e) Tillhandahålla förekommande stöd 

till inrättandet av investeringsplattformar, 

inklusive sektorsspecifika 

investeringsplattformar,”, 

 

Ändringsförslag  33 

Förslag till förordning 

Artikel 1 – led 9 – led b– led iiia (nytt) 

Förordning (EU) 2015/1017 

Artikel 14 – punkt 2 – led fa (nytt) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 iiia) Följande ska läggas till som led fa: 

 ”fa) Tillhandahållande av stöd för 

projekt med två eller flera medlemsstater 

och stöd för upprättande av ekonomiska 

verktyg för multinationella och 

gränsöverskridande projekt.” 

 

Ändringsförslag   34 

Förslag till förordning 

Artikel 1 – led 9 – led b– led iiib (nytt) 

Förordning (EU) 2015/1017 

Artikel 14 – punkt 2 – led fb (nytt) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 iiib) Följande ska läggas till som led fb: 

 ”fb) Tillhandahållande av exempel på 

bästa praxis för offentlig-privata 

partnerskap inom utveckling av 

järnvägsinfrastruktur.” 
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Ändringsförslag  35 

Förslag till förordning 

Artikel 1 – led 9 – led b– led iiic (nytt) 

Förordning (EU) 2015/1017 

Artikel 14 – punkt 2 – led fc (nytt) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 iiic) Följande ska läggas till som led fc: 

 ”fc) Tillhandahållande av bästa praxis 

och mallar för projektstrukturering är 

avgörande för de områden som nämns i 

artikel 9.2 leden b, c, e och f, och ska 

göras med hjälp av Eurostats senaste 

vägledning om offentlig-privata 

partnerskaps redovisning av 

statsskulder.” 

 

Ändringsförslag   36 

Förslag till förordning 

Artikel 1 – led 1 – led 9 – led ba (nytt) 

Förordning (EU) nr 2015/1017 

Artikel 14 – punkt 3a (ny) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 (ba) Följande punkt ska införas som 

punkt 3a: 

 ”3a. EIAH ska säkerställa 

komplementaritet mellan Europeiska 

fonden för strategiska investeringar och 

andra europeiska program i syfte att öka 

synergin, gynna kombinerad finansiering 

och stärka hävstångseffekten för de 

europeiska finansieringsinstrumenten.” 

 

Ändringsförslag  37 

Förslag till förordning 

Artikel 1 – led 10 – led b 

Förordning (EU) 2015/1017 

Artikel 18 – punkterna 7 och 8 
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Kommissionens förslag Ändringsförslag 

b) Punkterna 7 och 8 ska utgå. utgår 

 

Ändringsförslag   38 

Förslag till förordning 

Artikel 1 – led 11a (nytt) 

Förordning (EU) 2015/1017 

Artikel 19 – stycke 1b (ny) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 (11a) I artikel 19 ska följande stycke 

läggas till som stycke 1: 

 ”EIB ska lämna in, och på sin webbplats 

offentliggöra, en årlig rapport med en 

förteckning över detaljerna i varje 

transportprojekt som fått EU-stöd genom 

Efsi och uppgifter om respektive belopp 

för de totala investeringar som 

förväntas.” 

 

Ändringsförslag  39 

Förslag till förordning 

Bilaga I – led a 

Förordning (EU) 2015/1017 

Bilaga II – avsnitt 2 – led b - stycke 1a (nytt) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

”Efsistöd till motorvägar ska undvikas, 

såvida det inte krävs för att stödja privata 

investeringar i transporter i 

sammanhållningsländer eller i 

gränsöverskridande transportprojekt som 

rör minst ett sammanhållningsland.”, 

”Efsistöd till motorvägar ska begränsas till 

offentliga och/eller privata investeringar i 

transporter i sammanhållningsländer, 

mindre utvecklade regioner eller i 

gränsöverskridande transportprojekt eller 

om det är nödvändigt för att bygga ut och 

underhålla motorvägarna och därmed 

förbättra trafiksäkerheten, utveckla 

ITS-utrustning eller garantera att de 

befintliga motorvägarna i det 

transeuropeiska transportnätet håller hög 

standard och är i gott skick, särskilt i 

fråga om säkra parkeringsplatser, 
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stationer för alternativa, rena bränslen 

och laddningsstationer för elfordon.”, 

Ändringsförslag   40 

Förslag till förordning 

Bilaga I – led a 

Förordning (EU) 2015/1017 

Bilaga II – avsnitt 2 – led b – stycke 1b (nytt) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 ”Efsistödet ska uttryckligen även vara 

möjligt för underhåll och uppgradering av 

befintlig transportinfrastruktur.” 

 

Ändringsförslag   41 

Förslag till förordning 

Bilaga – led 3 

Förordning (EU) 2015/1017 

Bilaga II – avsnitt 5 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

”Resultattavlan ska offentliggöras så snart 

en transaktion som omfattas av EU-

garantin har undertecknats, med undantag 

för kommersiellt känslig information.”, 

”Resultattavlan ska offentliggöras så snart 

en transaktion som omfattas av EU-

garantin har godkänts, med undantag för 

kommersiellt känslig information. 

Investeringskommittén ska till 

parlamentet överlämna resultattavlan 

över indikatorer för alla EFSI-projekt.”, 
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