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Europeiska Fonden för Strategiska Investeringar tar form
Investeringsplanen, Junckerfonden, eller Europeiska Fonden för Strategiska Investeringar (EFSI).
Kärt barn har många namn. Nu pågår arbetet för fullt för att realisera de 315 miljarder euro i
investeringar som Jean-Claude Juncker utlovade förra året. EFSI är EU-fonden som ska
åstadkomma detta genom att ge garantier till lån för strategiska investeringar. Europeiska
Investeringsbanken (EIB) beräknar att EFSI potentiellt kan bidra med 1-1,3 miljoner nya jobb
under de kommande tre åren. Dessa är nödvändiga i ett EU där arbetslösheten fastnat på en
hög nivå - 9,8 procent i genomsnitt i februari i år.

Kommissionen och EIB har gett sitt förslag till hur EFSI ska genomföras. Kommissionen ska
avsätta en 16 miljarder euro stor lånegaranti och EIB ska bidra med 5 miljarder. Kommissionen
och EIB räknar med att dessa 21 miljarder ska kunna generera femtonfaldigt mer investeringar
totalt genom privat eller annan medfinansiering, vilket blir 315 miljarder euro totalt.

Kommissionen har valt att ta pengarna ifrån fonden för ett sammanlänkat Europa (CEF) och ifrån
EU:s ramprogram för forskning och innovation, Horisont 2020. Detta har lett till kritik från bland
andra Europeiska nobelpristagare och Europaparlamentet eftersom forskning och infrastruktur
av många ses som centrala för EU:s långsiktiga tillväxt. Europaparlamentets utskott för budget
samt ekonomi- och valutafrågor röstade i april igenom ändringsförslag som omber
kommissionen att hitta andra resurser för att finansiera EFSI, och som ber om parlamentarisk
insyn och medbestämmande i EFSI:s verksamhet. I skrivande stund pågår de första
trepartsförhandlingarna om EFSI i Strasbourg. Europaforum antog i veckan synpunkter om
genomförandet av EU:s vitbok för transport som också bad kommissionen att låta CEF-pengarna
vara (se nedan). 

Flera medlemsstater har gått in med finansiering i EFSI. Tyskland (8 miljarder euro), Spanien
(1,5 miljarder euro), Frankrike (8 miljarder euro), Italien (8 miljarder euro), Luxemburg (80
miljoner euro) och Polen (8 miljarder euro) har alla annonserad att deras statliga
utvecklingsbanker kommer stötta EFSI-projekt. Juncker har satsat sitt politiska kapital på att ro
EFSI i land, och han har fått med sig de tyngsta medlemsländerna i båten. Det förefaller därför
vara mycket osannolikt att planerna med EFSI inte genomförs.

Nästa år ska programmeringsarbetet för nästa programperiod börja. Sammanhållningspolitikens
nuvarande skepnad är inte på något sätt självklar, och Juncker-kommissionen kommer att vilja
sätta sin prägel. Flera medlemsländer skulle vara positiva till en mer marknadsinriktad
sammanhållningspolitik, vilken skulle kunna inspireras av EFSI:s framgångar eller motgångar.
Medverkan i EFSI kan därför vara både en nyckel till välbehövliga investeringsmedel och till att
påverka nästa programperiod.

Nästa vecka kommer jag till konferensen Europa Nästa i Östersund. Vi ses där!

/Martin Karlsson
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Europa Nästa - Konferens om om tillväxt och internationella relationer på
Frösön
Europa Direkt bjuder in till konferens om tillväxt och internationella relationer 7-8 maj på
Frösön. Kom och lär dig om hur du kan dra nytta av den kompetens och de resurser som finns i
Europa för att utveckla din verksamhet, ditt företag eller din kompetens. Det finns fortfarande
platser kvar!

Läs mer...

Europaforum Norra Sveriges
synpunkter om vitboken för transport
Europaforum Norra Sverige har antagit
gemensamma synpunkter på hur delar av
vitboken ”Färdplan för ett gemensamt
europeiskt transportområde– ett
konkurrenskraftigt och resurseffektivt
transportsystem” har genomförts hittills. 

Läs mer...

Gör din röst hörd – två samråd om
EU:s klimatpolitik
EU-kommissionen har nu ett öppet samråd om
utarbetandet av ett lagförslag om
medlemsstaternas insatser för att minska sina
växthusgasutsläpp i enlighet med Europeiska
unionens åtagande om minskning av
växthusgasutsläppen till 2030 och ett samråd
om utsläppen av växthusgaser från jordbruket
och markanvändning. Svara senast 18 juni.

Läs mer...

Regeringens prioriteringar för EU-
arbetet 2015
Sveriges regering har presenterat sina
övergripande prioriteringar för arbetet i Bryssel
2015. Fokus ligger på jobb och arbetsmarknad,
miljö, extern politik och jämställdhet.

Läs mer...

Ansök till URBACT III Action
Planning Networks
URBACT III är regionalfondsprogrammet för
gränsöverskridande samarbete inom lokal
samhällsutveckling. Nu kan ni ansöka om att
medverka i Action Planning Networks för utbyta
erfarenheter med andra städer och regioner i
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Europa.

Läs mer...
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