
 

AD\1121567SV.docx  PE599.549v02-00 

SV Förenade i mångfalden SV 

Europaparlamentet 
2014-2019  

 

Utskottet för industrifrågor, forskning och energi 
 

2016/2064(INI) 

6.4.2017 

YTTRANDE 

från utskottet för industrifrågor, forskning och energi 

till budgetutskottet och utskottet för ekonomi och valutafrågor 

över genomförandet av Europeiska fonden för strategiska investeringar 

(2016/2064(INI)) 

Föredragande av yttrande (*): Marian-Jean Marinescu 

(*) Förfarande med associerat utskott – artikel 54 i arbetsordningen 



 

PE599.549v02-00 2/9 AD\1121567SV.docx 

SV 

PA_NonLeg 



 

AD\1121567SV.docx 3/9 PE599.549v02-00 

 SV 

FÖRSLAG 

Utskottet för industrifrågor, forskning och energi uppmanar budgetutskottet och utskottet för 

ekonomi och valutafrågor att som ansvariga utskott infoga följande i sitt resolutionsförslag: 

1. Europaparlamentet välkomnar det snabba genomförandet av Efsi och de investeringar 

som Efsi förväntas mobilisera av de transaktioner som godkänts av EIB och EIF och 

som uppgår till över 160 miljarder EUR och står för över 52 % av de sammanlagda 

investeringar man har som mål att ska mobiliseras fram till 2018. Parlamentet noterar 

dock att skillnaden mellan undertecknanden och utbetalningar bör beaktas. Parlamentet 

konstaterar tillika att bara ungefär 60 % av de förväntade totala investeringar som 

mobiliseras av Efsi härrör från privat finansiering. Resten kommer från EIB (20 –25 % 

i genomsnitt), och en kombination av resurser från nationella utvecklingsbanker, 

offentliga myndigheter och EU-medel (ESI-fonderna, FSE). 

2. Europaparlamentet påminner om att all tillgänglig information bekräftar den förväntade 

mobiliseringen av Efsi-investeringar, men betonar att beslutsfattarna absolut måste 

känna till vilka volymer som redan överförts till företag. Parlamentet anser att 

beräkningen av procentandelen av de privata investeringar som betalas ut är avgörande 

vid bedömningen av Efsis resultat. Parlamentet anser att det för transparensen i de 

uppgifter som EIB och kommissionen lämnar skulle vara av stor betydelse om de 

utbetalda beloppen offentliggjordes. 

3. Europaparlamentet noterar att det fortfarande finns ett investeringsgap i EU, och 

konstaterar att Efsi kan bidra till att stänga det. Parlamentet understryker att Efsis mål 

består i att dels stödja hållbara projekt som sätter fart på realekonomin, dels att bli till 

långsiktig nytta för miljö och samhälle, snarare än att maximera faktorerna för 

hävstångseffekt eller investeringstakten och investeringsvolymerna. 

4. Europaparlamentet beklagar bristen på information i realtid om vilka belopp av garantin 

som tagits i bruk. Parlamentet konstaterar att flera utvärderingar visar på en 

hävstångseffekt på 14,1. Parlamentet uppmanar Efsis styrelse att offentliggöra 

multiplikatorn i realtid och att använda OECD:s beräkningsmetoder. 

5. Europaparlamentet konstaterar att de huvudsakliga stödmottagarna den 31 januari 2017 

var följande, uttryckt i absoluta tal: Italien, Spanien, Frankrike, Storbritannien och 

Tyskland (över 60 % av de sammanlagda investeringar som mobiliserats), uttryckt 

per capita: Finland, Irland, Estland, Spanien och Italien, samt uttryckt i termer av BNP 

(i miljoner euro): Estland, Bulgarien, Spanien, Litauen och Portugal. 

6. Europaparlamentet konstaterar att en oberoende utvärdering1 ger vid handen att mer än 

90 % av stödet från Efsi fram till utgången av juni 2016 gått till EU-15, medan de 

13 nya medlemsstaterna fått mindre än 10 %. Parlamentet beklagar bristen på 

geografisk balans i fördelningen av Efsi-stödet till dags dato, och erinrar om att tre 

medlemsstater inte bör svara för mer än 45 % av den totala finansieringen enligt Efsis 

finansieringsfönster för infrastruktur och innovation. Parlamentet uppmanar därför Efsis 

                                                 
1 Oberoende utvärdering av investeringsplanen, gjord 2016 av EY. Finns tillgänglig på: 

https://ec.europa.eu/commission/publications/independent-evaluation-investment-plan_en 



 

PE599.549v02-00 4/9 AD\1121567SV.docx 

SV 

styrelse att fortgående övervaka och förbättra den geografiska spridningen, samt att 

arbeta för balans och att förbättra produktiviteten och hållbarheten i alla medlemsstaters 

ekonomier. 

7. Europaparlamentet anser att man genom att kombinera EU-bidrag med 

finansieringsinstrument kan bidra till Efsis additionalitet. Parlamentet konstaterar att 

endast 11 projekt inom ramen för finansieringsfönstret för infrastruktur och innovation 

och två projekt enligt finansieringsfönstret för små och medelstora företag, fördelade på 

nio medlemsstater, fått kombinerad finansiering ur Efsi och ESI-fonderna. Parlamentet 

uppmuntrar till att översynen av budgetförordningen och den finansiella 

samlingsförordningen antas i rätt tid, så man hinner förenkla de kombinerade ESI- och 

Efsi-fonderna för att konkurrens och överlappningar ska undvikas, komplementaritet 

säkerställas och ytterligare synergier främjas. 

8. Europaparlamentet konstaterar att, inom ramen för de två finansieringsfönstren, 30 % av 

Efsi-stödet användes för små och medelstora företag, 23 % inom energisektorn (endast 

7 % för energieffektivitet), 21 % för forskning, utveckling och innovation, och 10 % för 

den digitala sektorn. Parlamentet erinrar om att additionaliteten är en central princip för 

att projekt ska kunna få Efsi-stöd och beklagar att det inte funnits information om hur 

stor additionaliteten varit i de projekt som finansierats, och inte heller om 

enskildheterna i den bedömning som görs utifrån resultattavlan. Parlamentet erinrar om 

att resultattavlan måste vara till hjälp för beslutsfattandet. Parlamentet efterlyser insyn 

i systemet för poängsättning och bedömning, och begär att det ska offentliggöras på ett 

tidigt stadium, efter det att utvärderingen av ett projekt blivit färdig. Parlamentet 

betonar att additionalitetskriterierna fullständigt måste uppfyllas och förfarandet för 

"due diligence” fullständigt måste iakttas innan något stöd kan beviljas. Parlamentet 

anser dessutom att den sektorsvisa diversifieringen bör förbättras.  

9. Europaparlamentet betonar att den nuvarande definitionen av additionalitet måste ses 

över så att den blir tydligare och effektivare. Parlamentet anser att det skulle gå bättre 

att bedöma additionaliteten ifall investeringskommittén skulle tillgängliggöra 

riskprofilen för varje Efsi-projekt. Den nuvarande förordningen gjorde det möjligt att 

skapa projekt med lägre risk än den minimirisk som gäller för EIB:s särskilda 

verksamhet. Parlamentet uppmanar EIB att säkerställa verklig additionalitet och anser 

att Efsi bör befatta sig endast med sådana projekt som EIB i annat fall skulle anse som 

oacceptabla på grund av de risker de är förenade med, och att Efsi inte bör leda till 

ompaketering av projekt, såsom fallet blivit till exempel när det brett upplagda Efsi-

stödet till projekt inom områdena energi, energieffektivitet och förnybar energi ledde till 

att EIB:s sedvanliga investeringar i dessa sektorer i motsvarande mån skars ned. 

Parlamentet efterlyser transparens i beslutsfattandet genom att det säkerställs 

offentliggörande av aggregerade finansiella uppgifter för EIB-finansierade projekt. 

10. Europaparlamentet framhåller behovet av att öka andelen medel som tilldelas 

långsiktiga projekt såsom telenät eller för projekt med en relativt hög risk som typiskt 

sett är förknippade med en mer avancerad framväxande ny teknik. Parlamentet noterar 

att investeringar i bredbandsinfrastruktur och 5G, it-säkerhet, digitalisering av den 

traditionella ekonomin, mikroelektronik, och högpresterande datorsystem (HPC) 

ytterligare skulle kunna minska den digitala klyftan. 
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11. Europaparlamentet beklagar att, trots att investeringar i sektorer såsom rymdteknik eller 

utsläppsminskande teknik är sådana att de bör uppfylla Efsi-kraven, har hittills mycket 

få projekt finansierats från Efsi-paraplyet i dessa sektorer, och anser att Efsi bör 

anpassas till de särskilda begränsningarna i dessa sektorer. 

12. I och med att Efsi har som mål att fördela resurser till högriskprojekt anser 

Europaparlamentet det viktigt att det räknas som en ytterligare riskfaktor att den region 

där ett projekt genomförs eller från vilken stödmottagaren kommer kännetecknas av en 

låg utvecklingsnivå.  

13. Europaparlamentet vidhåller att bättre resultat av Efsi på såväl nationell som regional 

nivå förutsätter ett närmare samarbete mellan EIB, som driver Efsi, och de nationella 

och regionala utvecklingsbankerna. 

14. Europaparlamentet konstaterar dock att nationella eller regionala utvecklingsbanker 

eller utvecklingsinstitutioner inte är lika väletablerade i alla medlemsstater och att deras 

begränsade geografiska utbredning innebär ytterligare hinder för Efsis geografiska 

täckning. Parlamentet anser att medlemsstaterna och Efsi bör högprioritera inrättandet 

av regionala och nationella utvecklingsbanker eller utvecklingsinstitutioner, av omsorg 

om sådana regioner där det behövs stöd. Parlamentet uppmanar EIB och kommissionen 

att säkerställa att nationella och regionala utvecklingsbanker eller 

utvecklingsinstitutioner högprioriteras av Europeiska centrumet för 

investeringsrådgivning (EIAH), och att medlemsstaterna får det kunnande och tekniska 

bistånd som behövs. Parlamentet uppmanar kommissionen att uppmuntra och stödja 

inrättandet av nationella utvecklingsbanker i sådana regioner där deras närvaro är 

begränsad, för att främja småskaliga projekt och förbättra den regionala och sektorsvisa 

diversifieringen. 

15. Med tanke på hur viktigt det är att projekt och områden med hög riskfaktor tilldelas 

medel uppmanar Europaparlamentet EIB att inte låta räntan på de medel som beviljas 

i form av lån bli avskräckande och betungande för stödmottagarna. Parlamentet 

uppmanar EIB att öka transparensen i räntesatsen och provisionen för Efsi-projekt i hela 

EU, och att säkerställa att dessa inte diskriminerar olika mottagarkategorier eller 

regioner. 

16. Europaparlamentet framhåller EIAH:s avgörande roll för Efsis framgång. Parlamentet 

påpekar att EIAH gjort en lovande början, men noterar med besvikelse att det hittills 

inte kunnat fungera fullt ut. Parlamentet betonar att de medel som behövs, med ett 

lägsta belopp på 20 000 000 EUR per år, bör tilldelas EIAH så att EIAH kan täcka sina 

kostnader och fullfölja och intensifiera sina insatser och tjänster. Parlamentet betonar 

dessutom vikten av att lösa problemet med personalbrist så snart som möjligt så att 

EIAH kan ta sig an alla sina tilldelade arbetsuppgifter och ansvarsområden.  

17. Europaparlamentet uppmanar EIAH att öka sin närvaro i länder som haft det svårt att 

anlita Efsi, och saknar administrativ kapacitet att lämna in ansökningar om 

genomförbara projekt, särskilt i sammanhållningsländerna. Parlamentet uppmanar 

vidare EIAH att tillhandahålla särskild rådgivning för att bistå specifika projekt där det 

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

gränsöverskridande/multinationella projekt, långsiktiga/intäktsbaserade 

infrastrukturprojekt). 
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18. Europaparlamentet uppmanar EIAH att samarbeta med lämpliga nationella institutioner 

för att den geografiska och sektorsvisa täckningen ska bli mera balanserad. Parlamentet 

understryker EIAH:s stora ansvar för att föra ut Efsi på det lokala planet, tillsammans 

med dess roll som en samlad kontaktpunkt för teknisk och finansiell rådgivning för att 

identifiera, förbereda och utveckla projekt, liksom dess uppdrag att proaktivt föra 

samman småskaliga projekt och inrätta investeringsplattformar. Parlamentet betonar att 

dessa uppgifter inte fullgjorts i tillräcklig grad och att de bör intensifieras under den 

kommande perioden. 

19. Europaparlamentet konstaterar att investeringsplattformarna behöver mera tid för att 

hinna bli klara för att tas i drift. Parlamentet betonar den roll de spelar för att 

sammanföra flera olika mindre projekt som rör samma ämne eller kombinera eller 

underlätta gränsöverskridande projekt. 

20. Europaparlamentet påminner om att ett av målen för Efsi och EIAH är att stimulera 

småskaliga, innovativa och riskfyllda projekt genom att bland annat föra samman dem, 

möjligen via investeringsplattformar, till större kluster som är mer investeringsmogna. 

Parlamentet uppmanar EIAH att överväga inrättandet av decentraliserade regionala 

kluster för att bättre kunna beakta de specifika förhållandena i en viss bransch eller 

region, t.ex. energieffektivitet i sydöstra Europa. 

21. Europaparlamentet uppmanar EIB att förstärka sin rådgivande kapacitet och 

kommissionen att förbättra informationen och informationsspridningen så att Efsi kan 

användas mer i alla medlemsstater och regioner. Parlamentet beklagar att många 

berörda parter fortfarande inte känner till Efsi, dess möjligheter eller sätt att ansöka om 

stöd från Efsi. Parlamentet konstaterar dessutom att stödmottagarna i vissa fall inte 

erinrat sig att de redan fått Efsi-stöd, framför allt till följd av bristande transparens från 

finansförmedlarens sida, som inte underrättat dem om Efsi-stödet. Parlamentet anser att 

den bristande kännedomen om tillgången till Efsi-stöd, liksom okunskapen om att man 

faktiskt får Efsi-stöd, är förlorade möjligheter för EU. Parlamentet betonar därför att det 

behövs en kampanj till förmån för bättre kommunikation och medvetenhet. 

22. Europaparlamentet anser att allt informationsmaterial och allt material som handlar om 

finansieringsförfarandet ska översättas till alla språk i medlemsstaterna, för att främja 

information och tillgång på lokal nivå. 

23. Europaparlamentet beklagar djupt att Efsi lett till nedskärningar i en rad budgetposter 

under perioden 2015–2020, till skada för program som Horisont 2020 och Fonden för 

ett sammanlänkat Europa. Parlamentet anser att detta budgetunderskott bör åtgärdas vid 

revideringen av den fleråriga budgetramen och att Efsi bör finansieras från källor som är 

fristående från sådana EU-program som redan godkänts. Parlamentet uppmanar 

kommissionen att tillhandahålla en fullständig återbetalningsplan i detta avseende, med 

början från revideringen av den fleråriga budgetramen. 

24. Europaparlamentet upprepar vikten av en inriktning på finansieringsinstrumenten för 

resurser till utvidgningen av Efsi (Efsi II). Parlamentet anser att finansieringen via Efsi 

inte bör träda i stället för bidrag från sådana källor till EU-finansiering som ESI-

fonderna, FSE och Horisont 2020. Parlamentet uppmanar kommissionen att ta reda på 

alternativa källor till finansiering av varje framtida utvidgning.  
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25. Europaparlamentet betonar att det behövs insyn när resultattavlan används vid urvalet 

av Efsis verksamheter, framför allt i form av lättåtkomlig, exakt och aktuell information 

om additionaliteten och om beslutsprocessen för beviljande av EU-garantin. 

Parlamentet uppmanar EIB att på portalen för investeringsprojekt på europeisk nivå 

(EIPP) offentliggöra alla uppgifter om resultaten från konsekvensbedömningarna av de 

transaktioner som gjorts inom ramen för Efsi, med redogörelse för vilket mervärde och 

vilken additionalitet varje projekt som finansierats fört med sig. Parlamentet anser att 

EIB bör offentliggöra analytiska uppgifter för varje projekt som finansierats, inbegripet 

när det gäller Efsis utlåningsverksamhet via finansförmedlare, och ge förhands- och 

efterhandsutvärderingar av varje projekt, med en förklaring av de indikatorer samt 

urvals- och bedömningskriterier som tillämpats. Parlamentet anser slutligen att 

objektiva siffror behöver offentliggöras om de arbetstillfällen som skapats direkt och 

indirekt genom Efsi. Parlamentet uppmanar med kraft kommissionen att öka EIPP:s 

potential och synlighet.  

26. Europaparlamentet anser att det hade varit önskvärt med en fortsatt utvärdering av den 

ursprungliga Efsi-förordningen innan förslaget om utvidgning av Efsi antogs. 

Parlamentet förväntar sig att slutsatserna i detta betänkande, särskilt när det gäller 

regional diversifiering, sektorsvis diversifiering, additionalitet och transparens i styr- 

och investeringskommittéers urvalsförfarande, liksom också revisionsrättens 

rekommendationer, kommer att bli föremål för vederbörligt hänsynstagande när 

förordningen om utvidgning av Efsi slutligen utarbetas. 
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