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Genomförandet av Europeiska fonden för strategiska investeringar 

2016/2064(INI) 

Förslag till resolution 

Punkt 50 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

50. Europaparlamentet konstaterar att 

medvetenheten om överlappningar och 

konkurrens mellan Efsi och 

kommissionens och EIB:s finansiella 

instrument i EU:s budget har lett till 

antagandet av riktlinjer som 

rekommenderar en kombination av Efsi- 

och ESI-finansiering. Parlamentet 

understryker att inga kombinationer av 

finansiering från Efsi och ESI-fonderna på 

något sätt får inverka menligt på nivån och 

inriktningen på ESI-fondernas 

finansieringsbidrag. Parlamentet påpekar 

emellertid att kvardröjande skillnader i 

urvalskriterierna, regler, tidsram för 

rapportering och tillämpning av reglerna 

om statligt stöd, hindrar kombinerad 

användning. Parlamentet välkomnar att 

kommissionen har börjat ta itu med dessa 

skillnader i sitt förslag till översyn av 

budgetförordningen och hoppas att denna 

översyn kommer att göras i tid för att 

underlätta kombinationen av finansiering 

och undvika konkurrens och 

överlappningar. Parlamentet anser att det 

krävs ytterligare insatser och att den andra 

och tredje pelaren av investeringsplanen är 

viktiga för detta syfte. 

50. Europaparlamentet konstaterar att 

medvetenheten om överlappningar och 

konkurrens mellan Efsi och 

kommissionens och EIB:s finansiella 

instrument i EU:s budget har lett till 

antagandet av riktlinjer som 

rekommenderar en kombination av Efsi- 

och ESI-finansiering. Parlamentet 

understryker att inga kombinationer av 

finansiering från Efsi och ESI-fonderna på 

något sätt får inverka menligt på nivån och 

inriktningen på ESI-fondernas 

finansieringsbidrag. Parlamentet påpekar 

emellertid att kvardröjande skillnader i 

urvalskriterierna, regler, tidsram för 

rapportering och tillämpning av reglerna 

om statligt stöd, hindrar kombinerad 

användning. Parlamentet välkomnar att 

kommissionen har börjat ta itu med dessa 

skillnader i sitt förslag till översyn av 

budgetförordningen och hoppas att denna 

översyn kommer att göras i tid för att 

underlätta kombinationen av finansiering 

och undvika konkurrens och 

överlappningar. Parlamentet anser att det 

krävs ytterligare insatser och att den andra 

och tredje pelaren av investeringsplanen är 

viktiga för detta syfte. Parlamentet är 

oroat över kommissionens förslag enligt 

vilket den andel av en investering som 

uppvisar den högsta risken måste 

finansieras via ESI-fonderna i stället för 
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via Efsi, om instrumenten kombineras. 

Parlamentet befarar att detta skapar 

rättslig osäkerhet vid utnyttjandet av ESI-

medel och strider mot det ursprungliga 

syftet med Efsi som var att tillhandahålla 

en ny kapacitet som kunde bära risker i 

samband med investeringar i EU. 

Or. en 

 

 


