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FÖRSLAG 

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

valutafrågor att som ansvariga utskott infoga följande i sitt resolutionsförslag: 

1. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att ta hänsyn till de synpunkter som 

parlamentet lägger fram i detta genomförandebetänkande när den gör bedömningen och 

utarbetar det nya lagstiftningsförslaget. 

2. Europaparlamentet välkomnar inrättandet av Efsis organ, och det öppna förfarandet för 

val av ledamöter i deras ledningsstrukturer. Parlamentet uppmanar dock Efsis organ att 

regelbundet informera parlamentet, rådet och allmänheten i detalj och på ett öppnare 

sätt om Efsi-projekten. Parlamentet föreslår att Europeiska centrumet för 

investeringsrådgivning (EIAH) ska utöka sin information till bl.a. små och medelstora 

företag samt mikroföretag. 

3. Europaparlamentet välkomnar den strategiska inriktning som godkändes av Efsis 

styrelse i december 2015, i vilken det ingår vägledande geografiska 

koncentrationsgränser. Parlamentet noterar att den geografiska fördelningen mellan 

Efsis förmånstagare är ojämn. Parlamentet noterar att 92 procent av alla investeringar 

under det första verksamhetsåret var koncentrerade i EU-15 medan endast 8 procent 

nådde EU-13, och att 10 medlemsstater, de flesta i Central- och Östeuropa, hittills 

endast har dragit fördel av insatser inom ramen för Efsis del för små och medelstora 

företag. Parlamentet påminner om att BNP-andelskriteriet bl.a. är relevant för att se till 

att det råder ekonomisk, social och territoriell sammanhållning, i syfte att säkerställa en 

jämn spridning av projekten med beaktande av den övergripande ekonomiska 

verksamheten i varje land, investeringsbehovet och sysselsättningsnivån. Parlamentet 

betonar att kapitalkoncentrationen vidgar de sociala och ekonomiska skillnaderna i EU.  

4. Europaparlamentet påpekar att riskfyllda investeringar inte kan tvingas fram och att de, 

i en situation som kännetecknas av låga tillväxtnivåer och låg efterfrågan, i de flesta fall 

inte lönar sig. Parlamentet efterlyser därför, utöver en jämn geografisk spridning, att det 

ska råda en starkare koppling mellan Efsi-finansieringen och en framgångsrik 

utveckling av den ekonomiska politiken och finanspolitiken. 

5. Europaparlamentet beklagar att det saknas koncentrationsgränser i den inledande 

inkörningsfasen. Parlamentet påminner om att transportsektorn har stått för det största 

bidraget till Efsi, med 2,2 miljarder euro av 8 miljarder euro, vilket motsvarar över 

25 procent av den totala garantifonden. Parlamentet noterar bekymrat att 

transportsektorn endast har fått ca 13 procent av alla investeringar som hittills 

mobiliserats och gjorts tillgängliga inom Efsis infrastruktur- och innovationsdel, vilket 

är långt från den gräns på 30 procent som fastställts för varje enskild sektor. Parlamentet 

uppmanar investeringskommittén att särskilt uppmärksamma projekt inom 

transportsektorn, eftersom dessa fortfarande är väldigt dåligt representerade i 

investeringsportföljen och eftersom transporter spelar en viktig roll för den ekonomiska 

tillväxten och konsumentsäkerheten. 

6. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att införa regler för urval av hållbara 

projekt och knyta dem till EU:s främsta politiska mål, såsom rörlighet med nollutsläpp 

eller låga utsläpp, eller till befintliga initiativ såsom de transeuropeiska cykelnät som är 
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kombinerade med järnväg eller initiativ som syftar till att återinföra regionala 

gränsöverskridande järnvägsförbindelser som övergivits eller avvecklats1. 

7. Europaparlamentet påminner om att resultaten av den bedömning som görs utifrån 

resultattavlan av såväl godkända projekt som projekt som fått avslag regelbundet måste 

publiceras på ett öppet och lättåtkomligt sätt. 

8. Europaparlamentet är tveksam till några av de först utvalda transportprojektens 

additionalitet eftersom de med största sannolikhet hade kunnat finansieras utan Efsi. 

9. Europaparlamentet konstaterar att infrastrukturprojekt som inges till EIB ofta hör till 

traditionella EIB-transaktioner eftersom de inges av myndigheter som backas upp av 

offentliga garantier, och således uppvisar en lägre risk. Parlamentet uppmanar EIB att 

analysera andra parametrar som skulle kunna göra sådana projekt additionella och 

lämpade för Efsi, samt att bättre främja Efsi-möjligheter bland privata partner i syfte att 

väsentligen öka antalet projekt inom denna första Efsi-runda. 

10. Europaparlamentet begär att europeiskt mervärde ska beaktas i urvalsförfarandet och att 

Efsi ska anpassas till EU:s politiska mål, särskilt gränsöverskridande projekt och andra 

projekt som i förväg identifierats inom Fonden för ett sammanlänkat Europa (FSE) och 

andra av EU:s flaggskeppsinitiativ på transportområdet (exempelvis ERTMS och 

Sesar). Parlamentet understryker att hänsyn bör tas till andra EU-prioriteringar, såsom 

intermodal rörlighet med nollutsläpp eller låga utsläpp, anställningar av hög kvalitet, 

resurseffektivitet, hållbar infrastruktur samt forskning och innovation liksom synergier 

mellan olika transeuropeiska transport-, energi- och telekommunikationsnät. 

11. Europaparlamentet uppmanar eftertryckligen kommissionen att fokusera på 

investeringar i projekt som bidrar till att minska de externa kostnaderna. 

12. Europaparlamentet anser att man genom att kombinera EU-bidrag med finansiella 

instrument också kan säkerställa den additionalitet som krävs och att detta kommer att 

uppmuntra investerare att inge projekt som annars kanske inte skulle ha genomförts. 

Parlamentet uppmanar EIB och kommissionen att främja en sådan kombination av EU-

bidrag (olika EU-mekanismer såsom FSE, Horisont 2020, europeiska struktur- och 

investeringsfonderna (ESI-fonder)) med Efsi i syfte att förbättra infrastrukturprojektens 

finansiella profil så att de ger europeiskt mervärde. 

13. Europaparlamentet noterar att transportinfrastrukturprojekt som bygger på offentlig-

privata partnerskap vanligen bör utgå från principen att användaren betalar, i syfte att 

minska bördan för statsbudgetarna och skattebetalarna för uppförande och underhåll av 

infrastruktur. Parlamentet noterar att det är viktigt att samordna olika typer av EU-

finansiering i syfte att säkerställa att EU:s transportpolitiska mål uppnås i hela EU, och 

att inte främja fonder som bygger på offentlig-privata partnerskap på bekostnad av 

strukturfonderna. 

14. Europaparlamentet understryker att Europeiska centrumet för investeringsrådgivning 

(EIAH) har börjat lovande, och konstaterar att investeringarna hittills har varit 

koncentrerade till vissa sektorer och geografiska regioner. Parlamentet uppmanar EIAH 

                                                 
1 www.missing-rail-links.eu 
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att förbättra sina övergripande resultat och att öka sin närvaro i länder där Efsi har haft 

svårt att få fäste och där det saknas administrativ kapacitet att inge genomförbara 

projekt, särskilt i sammanhållningsländerna. Parlamentet uppmanar vidare EIAH att 

tillhandahålla särskild rådgivning för att bistå specifika transportprojekt där det råder 

hög riskaversion eller där risken är uppdelad mellan investerarna (t.ex. 

gränsöverskridande/multinationella projekt, långsiktiga/intäktsbaserade 

infrastrukturprojekt). 

15. Europaparlamentet anser att det för att förbättra Efsis resultat på såväl nationell som 

regional nivå liksom det europeiska mervärdet, är nödvändigt att stärka samarbetet 

mellan EIB, som styr Efsi, och de nationella och regionala utvecklingsbankerna liksom 

de lokala myndigheterna. 

16. Europaparlamentet konstaterar bekymrat att de låga antalet transportprojekt inom Efsi 

skulle kunna vara ett tecken på denna sektors svårighet att få finansiering huvudsakligen 

eller uteslutande från privata investerare, även då FSE-finansieringen i det närmaste har 

uttömts och det inte finns någon alternativ EU-finansiering fram till 2020. Parlamentet 

förespråkar därför att större anslag ska avsättas för FSE i den kommande budgetramen. 

17. Europaparlamentet beklagar djupt att det saknas uppgifter om det totala beloppet för de 

undertecknade transaktionerna inom Efsis del för små och medelstora företag och därtill 

hörande investeringar, särskilt vad gäller transportförsörjningskedjan, inom 

flygteknikindustrin och i järnvägssektorn, och det faktum att detta gör det svårt att 

verifiera projekt, resultat, framgångar och riktmärken. Parlamentet framhåller att 

problemet med bristande uppgifter måste åtgärdas. Parlamentet uppmanar 

kommissionen att lägga särskild vikt vid att ge mer stöd till små och medelstora företag 

liksom till lokala och regionala myndigheter. 

18. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att i sina periodiska rapporter förteckna de 

projekt som drar nytta av en kombination av FSE-bidrag och Efsi. 

19. Europaparlamentet rekommenderar att man förbättrar Efsi-finansieringens synlighet 

genom en omfattande EU-insats i form av en informationskampanj och genom 

införandet av en Efsi-logotyp.  
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