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FORSLAG 

Transport- og Turismeudvalget opfordrer Budgetudvalget og Økonomi- og Valutaudvalget, 

som er korresponderende udvalg, til at optage følgende forslag i det fælles beslutningsforslag, 

de vedtager: 

1. anmoder Kommissionen om at tage hensyn til Parlamentets bemærkninger i denne 

gennemførelsesrapport i forbindelse med evalueringen og udarbejdelsen af det nye 

lovgivningsforslag; 

2. glæder sig over etableringen af EFSI-organer og den gennemsigtige udvælgelsesprocedure 

for medlemmer af deres styringsstruktur; opfordrer dog EFSI-organerne til regelmæssigt, 

udførligt og på en mere gennemsigtig måde at underrette Parlamentet, Rådet og 

offentligheden om EFSI-projekter; foreslår, at Det Europæiske Centrum for 

Investeringsrådgivning (EIAH) øger sin information til bl.a. SMV'er og 

mikrovirksomheder i turistsektoren; 

3. glæder sig over den strategiske orientering, der blev godkendt af EFSI-styringsrådet i 

december 2015, og som omfatter vejledende geografiske koncentrationsgrænser; 

bemærker en ulige geografisk fordeling blandt EFSI-støttemodtagere; bemærker, at 92 % 

af alle investeringer i det første år med operationer var koncentreret i EU-15, mens blot 8 

% nåede ud til EU-13, og at 10 medlemsstater, især i Central- og Østeuropa, hidtil 

udelukkende har nydt godt af operationer under EFSI's SMV-vindue (SMEW); minder 

om, at BNP-ratekriteriet er relevant blandt andet for at sikre økonomisk, social og 

territorial samhørighed med henblik på at sikre en afbalanceret spredning af projekter, 

under hensyntagen til den samlede økonomiske aktivitet i hvert land, behovet for 

investeringer og beskæftigelsesniveauet; understreger, at koncentrationen af kapital gør de 

sociale og økonomiske forskelle i EU større;  

4. minder om, at højrisikoinvesteringer ikke kan fremtvinges, og at de i et miljø med lave 

vækstrater og en svag efterspørgsel for det meste ikke betaler sig; opfordrer derfor ud over 

en afbalanceret geografisk fordeling til stærkere kobling af støtten fra EFSI med en 

vellykket udvikling af økonomisk politik og finanspolitik; 

5. beklager manglen på koncentrationsgrænser i den indledende intensiveringsfase; minder 

om, at transportsektoren har ydet det største bidrag til EFSI-fonden med 2,2 mia. EUR ud 

af 8 mia. EUR, der svarer til mere end 25 % af den samlede garantifond; bemærker med 

bekymring, at transportsektoren kun har modtaget ca. 13 % af alle de fremskaffede 

investeringer, som til dato er blevet stillet til rådighed under EFSI's infrastruktur- og 

innovationsramme, hvilket er langt under den 30 %-grænse, der er fastsat for hver specifik 

sektor; opfordrer investeringsudvalget til at være særlig opmærksom på 

transportsektorprojekter, eftersom disse fortsat er yderst dårligt repræsenteret i 

investeringsporteføljen, og da transport spiller en betydelig rolle for økonomisk vækst og 

forbrugernes sikkerhed; 

6. opfordrer Kommissionen til at indføre regler for udvælgelsen af bæredygtige projekter, 

der knytter dem til de vigtigste af EU's politiske mål og målsætninger, såsom nul- og 

lavemissionsmobilitet, eller til eksisterende initiativer såsom de transeuropæiske cykelnet 

kombineret med jernbanerejser eller initiativer, der har til formål at genetablere regionale 
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jernbaneforbindelser på tværs af grænser, der er blevet opgivet eller nedlagt1; 

7. minder om, at resultaterne af resultattavlens evaluering af både godkendte og afviste 

operationer regelmæssigt skal offentliggøres på en gennemsigtig og tilgængelig måde; 

8. udtrykker tvivl om additionaliteten ved nogle af de første transportprojekter, der er blevet 

valgt, eftersom de formentlig kunne være blevet finansieret uden EFSI; 

9. anerkender, at infrastrukturprojekter, der indgives til EIB, ofte hører ind under 

traditionelle EIB-operationer, eftersom de forelægges af myndigheder, der understøttes af 

offentlige garantier og derfor udgør en lavere risiko; opfordrer EIB til at analysere andre 

parametre, der ville sætte sådanne projekter i stand til at komme i betragtning som 

supplerende og passende for EFSI såvel som til at styrke tiltag til at fremme EFSI-

muligheder blandt private partnere med henblik på konkret at højne antallet af projekter 

under denne indledende EFSI-indkaldelse; 

10. opfordrer til, at der tages hensyn til europæisk merværdi i udvælgelsesprocessen og til, at 

EFSI bringes i tråd med de EU-politiske mål, navnlig grænseoverskridende projekter og 

andre projekter, der på forhånd er indkredset i Connecting Europe-faciliteten (CEF) og 

andre EU-flagskibsinitiativer på transportområdet (såsom ERTMS og SESAR); 

understreger, at andre EU-politiske prioriteringer som f.eks. nul- og lavemissions 

intermodal mobilitet, beskæftigelse af høj kvalitet, ressourceeffektivitet, bæredygtig 

infrastruktur, forskning og innovation samt synergi mellem transeuropæiske transport-, 

energi- og telekommunikationsnet bør tages i betragtning; 

11. opfordrer Kommissionen til at fokusere på at investere i projekter, der bidrager til at 

minimere eksterne omkostninger; 

12. mener, at kombination af EU-tilskud med finansielle instrumenter også kan sikre den 

additionalitet, der kræves, og vil mobilisere investorerne til at fremlægge projekter, der 

ellers ikke ville blive gennemført; anmoder EIB og Kommissionen om at fremme 

kombination af EU-tilskud (forskellige EU-mekanismer såsom CEF, H2020, de 

europæiske struktur- og investeringsfonde (ESIF) med EFSI med henblik på at forbedre 

infrastrukturprojekternes finansielle profil, så de tilfører europæisk merværdi; 

13. bemærker, at OPP-transportinfrastrukturprojekter normalt bør være baseret på princippet 

om brugerbetaling for at mindske byrden, der pålægges offentlige budgetter og 

skatteydere til anlæggelse og vedligeholdelse af infrastruktur; bemærker, at det er vigtigt 

at koordinere forskellige former for EU-finansiering for at sikre, at EU's transportpolitiske 

mål opfyldes i hele EU, og ikke fremme OPP-fonde på bekostning af strukturfonde; 

14. fremhæver den lovende start på Det Europæiske Centrum for Investeringsrådgivning 

(EIAH) og anerkender den sektorspecifikke og geografiske koncentration af 

investeringerne hidtil; opfordrer EIAH til at forbedre sit overordnede resultat og øge sin 

tilstedeværelse i lande, hvor EFSI har haft vanskeligheder med at få fodfæste, og hvor der 

er mangel på administrativ kapacitet til at indgive levedygtige projekter, navnlig i 

samhørighedslandene; opfordrer endvidere EIAH til at yde specifik rådgivning med 

henblik på at bistå specifikke transportprojekter, hvor der er stor risikoaversion, eller hvor 

                                                 
1 www.missing-rail-links.eu 
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risikoen er opdelt mellem investorerne (såsom grænseoverskridende/multinationale 

projekter, langsigtede/indtægtsbaserede infrastrukturprojekter); 

15. mener, at der er behov for at forstærke samarbejdet mellem EIB, der styrer EFSI, og de 

nationale og regionale erhvervsfremmende banker samt med de lokale myndigheder for at 

forbedre EFSI's resultater både på nationalt og på regionalt niveau og merværdien for 

Europa; 

16. bemærker med bekymring, at det lille antal transportprojekter i EFSI forekommer at vidne 

om sektorens vanskeligheder med at opnå finansiering fortrinsvist eller udelukkende fra 

private investorer, selv når CEF-finansieringen næsten er blevet udtømt, og der ikke er 

alternative EU-finansieringsmidler til rådighed før 2020; opfordrer derfor til en finansiel 

styrkelse af CEF i den kommende finansielle ramme; 

17. beklager dybt manglen på tilgængelige data om det samlede beløb for de undertegnede 

operationer under EFSI's SMV-udlånsvindue og dertil knyttede investeringer, navnlig 

hvad angår transportforsyningskæden, luftfarts- og jernbanesektoren, og beklager, at dette 

forhold gør verifikation af projekter, resultater, succeshistorier og referencemærker 

vanskeligt; insisterer på, at manglen på tilgængelige data udbedres; opfordrer 

Kommissionen til at være særlig opmærksom på at yde større støtte til SMV'er såvel som 

lokale og regionale myndigheder; 

18. foreslår, at Kommissionen i sine regelmæssige rapporter bør opstille de projekter, der har 

fordel af en kombination af CEF-tilskud med EFSI; 

19. anbefaler at styrke synligheden af EFSI's finansiering med en stærk indsats på territoriet 

gennem en oplysningskampagne og ved udvikling af et EFSI-logo; 
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