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POBUDE 

Odbor za promet in turizem poziva Odbor za proračun in Odbor za ekonomske in monetarne 

zadeve kot pristojna odbora, da v svoj predlog resolucije vključita naslednje pobude: 

1. poziva Komisijo, naj pri oceni in pripravi novega zakonodajnega predloga upošteva 

pripombe Parlamenta iz tega poročila o izvajanju; 

2. pozdravlja ustanovitev organov EFSI in preglednost postopka za imenovanje članov 

njihove upravljavske strukture; vendar poziva organe EFSI, naj Parlament, Svet in 

javnost redno, podrobno in bolj pregledno obveščajo o projektih EFSI; predlaga, naj 

Evropsko svetovalno vozlišče za naložbe (EIAH) med drugim okrepi obveščanje MSP 

ter mikro podjetij; 

3. pozdravlja strateško usmeritev EFSI, ki jo je usmerjevalni odbor odobril decembra 2015 

in ki vsebuje okvirne omejitve geografske koncentracije; ugotavlja, da je geografska 

porazdelitev med upravičenci EFSI neuravnotežena; ugotavlja, da je bilo v prvem letu 

operacij 92 odstotkov vseh naložb skoncentriranih v državah EU-15, medtem ko jih je 

samo osem odstotkov doseglo države EU-13, ter da so se operacije v 10 državah 

članicah, večinoma v srednji in vzhodni Evropi, doslej izvajale le v okviru sklopa za 

MSP sklada EFSI; opozarja, da je merilo deleža glede na BDP med drugim pomembno 

za doseganje ekonomske, socialne in teritorialne kohezije, z njim pa bi zagotovili 

uravnoteženo porazdelitev projektov, ki bi upoštevala vse gospodarske dejavnosti vsake 

države, naložbene potrebe in stopnjo zaposlenosti; poudarja, da se s koncentracijo 

kapitala povečujejo socialne in ekonomske razlike v EU;  

4. poudarja, da naložb z visokim tveganjem ni mogoče vsiliti, prav tako pa se v okolju z 

nizko gospodarsko rastjo in majhnim povpraševanjem večinoma ne splačajo; zato poleg 

uravnotežene geografske porazdelitve poziva tudi, naj se dodeljevanje sredstev EFSI 

tesneje veže na uspešen razvoj ekonomske in fiskalne politike; 

5. obžaluje, da v začetni fazi pospeševanja ni bilo omejitev glede koncentracije; želi 

spomniti, da je v EFSI največ prispeval prometni sektor, in sicer 2,2 milijarde EUR od 

skupno 8 milijard EUR, kar predstavlja več kot 25 % vseh sredstev jamstvenega sklada; 

z zaskrbljenostjo ugotavlja, da je prometni sektor prejel samo okoli 13 % sredstev vseh 

naložb, ki so bila doslej mobilizirana in dana na voljo v okviru dela EFSI za 

infrastrukturo in inovacije, kar je daleč od 30-odstotne omejitve, določene za vsak 

posamezni sektor; poziva naložbeni odbor, naj posebno pozornost nameni projektom 

prometnega sektorja, saj je njihov delež v naložbenem portfelju še vedno zelo skromen, 

promet pa ima pomembno vlogo pri gospodarski rasti in varnosti potrošnikov; 

6. spodbuja Komisijo, naj uvede pravila za izbor trajnostnih projektov ter jih poveže z 

glavnimi cilji politik EU, kot je mobilnost brez emisij oziroma z nizkimi emisijami, ali 

naj jih poveže z obstoječimi pobudami, kot so vseevropske kolesarske mreže v 

kombinaciji s potovanji z vlakom, ali pobudami, ki imajo za cilj ponovno vzpostavitev 

regionalnih čezmejnih železniških povezav, ki so bile opuščene ali porušene1; 

                                                 
1 www.missing-rail-links.eu 
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7. spominja, da je treba rezultate pregleda stanja pri ocenjevanju sprejetih in zavrnjenih 

operacij redno objavljati na pregleden in dostopen način; 

8. izraža pomisleke glede dodatnosti nekaterih izmed prvih izbranih projektov na področju 

prometa, saj bi se zelo verjetno lahko financirali brez podpore EFSI; 

9. ugotavlja, da EIB infrastrukturne projekte, ki so ji predloženi, pogosto obravnava v 

okviru svojih tradicionalnih operacij, saj jih predložijo organi z javnimi jamstvi in zato 

predstavljajo manjše tveganje; poziva EIB, naj preuči tudi druge parametre, na podlagi 

katerih bi lahko te projekte obravnavala kot dodatne in primerne za podporo EFSI, 

poleg tega pa naj med zasebnimi partnerji okrepi promocijo priložnosti, ki jih ponuja 

EFSI, da bi se število projektov v okviru začetnega razpisa EFSI resnično povečalo; 

10. poziva, naj se v izbirnem postopku upošteva evropska dodana vrednost, EFSI pa naj 

deluje v skladu s cilji politike EU, zlasti v zvezi s čezmejnimi in drugimi projekti, ki so 

bili predhodno določeni v okviru instrumenta za povezovanje Evrope (IPE) in drugih 

vodilnih pobud EU na področju prometa (npr. evropski sistem za upravljanje 

železniškega prometa (ERTMS) in program SESAR); poudarja, da je treba upoštevati 

druge prednostne naloge politike Unije, kot so mobilnost brez emisij oziroma z nizkimi 

emisijami, kakovostna delovna mesta, učinkovita raba virov, trajnostna infrastruktura, 

raziskave in inovacije ter sinergije med vseevropskimi omrežji (prometnim, 

energetskim in telekomunikacijskim); 

11. poziva Komisijo, naj se osredotoči na vlaganje v projekte, ki prispevajo k zmanjševanju 

zunanjih stroškov; 

12. meni, da je mogoče zahtevano dodatnost doseči tudi s kombiniranjem nepovratnih 

sredstev EU s finančnimi instrumenti, ki bo vlagatelje spodbudilo k predložitvi 

projektov, ki sicer morda ne bi bili izvedeni; poziva EIB in Komisijo, naj spodbujata 

kombiniranje nepovratnih sredstev EU (različni mehanizmi EU, kot so IPE, Obzorje 

2020, evropski strukturni in investicijski skladi) s sredstvi EFSI, da bi izboljšali finančni 

profil infrastrukturnih projektov, ki prinašajo evropsko dodano vrednost; 

13. ugotavlja, da bi morali projekti prometne infrastrukture v javno-zasebnem partnerstvu 

običajno temeljiti na načelu „uporabnik plača“, da bi se za gradnjo in vzdrževanje 

infrastrukture zmanjšala obremenitev javnih proračunov in davkoplačevalcev; 

ugotavlja, da je pomembno usklajevati različne vrste financiranja EU, da bi se 

zagotovilo uresničevanje ciljev prometne politike po vsej EU, ne pa spodbujati skladov, 

ki temeljijo na načelu javno-zasebnega partnerstva, na račun strukturnih skladov; 

14. opozarja na obetaven začetek delovanja Evropskega svetovalnega vozlišča za naložbe 

(EIAH) in je seznanjen z dosedanjo sektorsko in geografsko koncentracijo naložb; 

EIAH poziva, naj izboljša svojo splošno uspešnost in okrepi svojo prisotnost v državah, 

v katerih se je EFSI s težavo vzpostavil in kjer primanjkuje upravnih zmogljivosti za 

predložitev izvedljivih projektov, zlasti v kohezijskih državah; poziva ga tudi, naj 

ponudi posebno svetovanje in tako pomaga pri posameznih prometnih projektih, pri 

katerih obstaja izrazita nenaklonjenost tveganju ali kjer je tveganje vlagateljev 

razdrobljeno (kot pri čezmejnih/večnacionalnih projektih in dolgoročnih/dobičkonosno 

zasnovanih infrastrukturnih projektih); 
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15. meni, da je treba za večjo uspešnost EFSI na nacionalni in regionalni ravni ter za 

evropsko dodano vrednost okrepiti sodelovanje med EIB, ki usmerja EFSI, ter 

nacionalnimi in regionalnimi spodbujevalnimi bankami ter lokalnimi oblastmi; 

16. z zaskrbljenostjo ugotavlja, da majhno število prometnih projektov v okviru EFSI 

morda kaže, da v tem sektorju obstajajo težave pri pridobivanju večine ali vseh sredstev 

od zasebnih vlagateljev, tudi v primerih, ko so sredstva IPE skoraj izčrpana in do leta 

2020 ni na voljo alternativnih možnosti financiranja EU; zato poziva, naj se sredstva 

IPE, v naslednjem finančnem okviru povečajo; 

17. obžaluje, da ni razpoložljivih podatkov o skupnem znesku za odobrene operacije v delu 

EFSI za mala in srednja podjetja in s tem povezane naložbe, zlasti kar zadeva prometno 

dobavno verigo, v aeronavtiki in železniškem sektorju, saj je zaradi tega projekte, 

njihove rezultate in uspešnost ter referenčna merila težko preverjati; vztraja, da je treba 

nerazpoložljivost podatkov rešiti; poziva Komisijo, naj posebno pozornost nameni 

zagotavljanju večje podpore MSP in lokalnim ter regionalnim organom; 

18. predlaga Komisiji, naj v svojih rednih poročilih našteje projekte, ki so prejeli 

nepovratna sredstva IPE v kombinaciji s sredstvi EFSI; 

19. priporoča izboljšanje prepoznavnosti financiranja iz EFSI z odločnim ukrepanjem na 

ravni EU prek informacijske kampanje za obveščanje in izvedbe logotipa EFSI. 
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