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Investicijų planas Europai

Europos Strateginių
investicijų fondas (EFSI)
•

Tikslas: sugeneruoti 315 mlrd. papildomų investicijų ES, didinti finansavimo
šaltinių prieinamumą MVĮ

•

Fondo dalyviai: EIB ir EK bei pageidaujančios valstybės narės ir kiti
investuotojai (pvz., nacionaliniai plėtros bankai, privatus sektorius)

•

Finansavimo sritys:
– infrastruktūros plėtra (transporto, energetikos, skaitmeninė infrastruktūra);
– švietimas, sveikatos apsauga, tyrimai ir plėtra, IT ir inovacijos;
– atsinaujinanti energetika ir išteklių naudojimo efektyvumo didinimas;
– aplinkosaugos, gamtos išteklių, miestų plėtros ir socialinės infrastruktūros
projektai;
– MVĮ ir vidutinės kapitalizacijos įmonės.

EFSI finansavimo šaltiniai

EFSI institucijos EIB viduje:
Stebėsenos taryba (angl. Steering Board):
– Sudėtis: EK, EIB ir tos VN bei privatūs investuotojai, kurie prisidės prie EFSI
finansavimo fondo lygiu;
– Sprendimų priėmimas: bendru sutarimu (EIB ir EK turės veto teisę);
– Funkcijos: nustatyti fondo strategines kryptis, politiką ir procedūras.

Vykdantysis direktorius:
– Funkcijos: vadovauti EFSI, pirmininkauti investicijų komitetui;
Investicijų komitetas:
• Sudėtis: 6 nepriklausomi investicijų ekspertai;
• Sprendimų priėmimas: paprastąja dauguma;
• Funkcijos: vertinti konkrečius finansavimo projektus, patvirtinti ES garantiją EIB
projektams.

EFSI projekto ciklas:
Projekto vystytojas pateikia projektą EIB

Stebėsenos Taryba
nustato EFSI
investavimo gaires

EIB įvertina projekto tinkamumą
Jei vertinimo metu paaiškėja, kad projektas tinkamas
EFSI, jis duodamas įvertinti Investicijų komitetui

Investicijų komitetas
nusprendžia, kad projektas
tinkamas EFSI garantijai

Investicijų komitetas
nusprendžia, kad projektas
netinkamas EFSI garantijai

Europos Komisija pateikia nuomonę dėl projekto

EIB Valdymo komitetas patvirtina arba atmeta projektą

EIB direktorių valdyba patvirtina projektą

EIB užbaigia projekto finansavimo formalumus

Lietuva prie EFSI galėtų prisidėti:
• indėliu į patį fondą (ES struktūrinių fondų lėšos nėra tinkamas

įnašas), kas suteiktų narystę Stebėtojų taryboje ir dalyvavimą
formuojant Investavimo gaires;
• indėliu į investicijų platformas, kurios galės būti regioninės
(kelių valstybių narių, pvz., Baltijos regiono), sektorinės (energijos
jungtys), nacionalinės (nacionaliniai plėtros bankai investuoja
kartu su EFSI);
• investavimu projekto lygiu (galima dalį projekto finansuoti iš
EFSI, dalį – iš Europos struktūrinių ir investicijų fondų).

Projektų sąrašas:
• Task force, t. y. Ecofin įsteigtos specialios darbo grupės (VN, EK ir
EIB atstovai) 2014 m. lapkričio mėn. sudarytas projektų sąrašas buvo
skirtas privatiems investuotojams parodyti, kad ES yra ekonomiškai
gyvybingų projektų.
• Tiesioginio ryšio tarp Task force projektų sąrašo ir EFSI finansavimo
nėra.
• Reglamento projekte siūloma sukurti internetinį tinklapį, kuriame
būtų pateikiama informacija apie esamus ir potencialius ES projektus.
• EK ir EIB turės surinkti ir atnaujinti informaciją apie projektus, kurie
reikšmingai prisidės prie ES prioritetinių tikslų įgyvendinimo. VN
savo šalyse turės taip pat teikti šią informaciją.

EFSI svarstymas ES institucijose:
2014 m. lapkričio 26 d. EK pateikė „Investicijų planą Europai“
2014 m. gruodžio 18-19 d. EVT pritarė EK pasiūlytam investicijų planui
2015 m. sausio 13 d. EK pateikė reglamentą dėl EFSI įkūrimo
2015 m. sausio 19 d. pradėtas reglamento svarstymas Tarybos Ad hoc darbo grupėje
(įvyko 5 posėdžiai)
2015 m. sausio 27 d. ECOFIN vyko reglamento pristatymas
2015 m. vasario 17 d. ECOFIN bus pateikiama esama situacija dėl EFSI reglamento
derybų
2015 m. kovo 10 d. ECOFIN bus siekiama patvirtinti Tarybos poziciją (bendrąjį
požiūrį) dėl EFSI reglamento
2015 m. birželio mėn. planuojama pasiekti galutinį sutarimą dėl EFSI reglamento
Europos Parlamente paskirti du atsakingi komitetai – ECON ir BUDG ir pranešėjai

Investicijų plano poveikis ESI fondams:
-

Galimybė ESI fondams prisidėti prie EFSI finansuojamų projektų

-

Finansinių instrumentų naudojimo ESI fonduose ES lygiu dvigubinimas, lyginant
su 2007-2013 m. laikotarpiu:
-

-

-

bendra rekomendacija, kad per FI turėtų būti įgyvendinama 5% MTTP; 10% ICT; 50% paramos
MVĮ; 20% mažai anglies dvideginio išmetančios ekonomikos; 5% aplinkos ir išteklių efektyvumo
ir 10% tvaraus transporto veiklų.
Europos Komisijos rekomendacijos atskiroms valstybėms narėms dėl FI apimčių 2014–2020 m.
Skatinama prisijungti prie SME iniciatyvos
Siūloma naudoti naujus “off the shelf” instrumentus
Siūloma naudotis Fi-Compass konsultacinėmis paslaugomis

Kartu su EFSI kuriamas Techninių konsultacijų centras (Advisory Hub):
-

Remsis JASPERS ir FI-Compass patirtimi, tačiau neigiamai nepaveiks ESI fondų veiklai
užtikrinti būtinos ekspertinės pagalbos apimčių
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