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EFSI: audiitorite sõnul ei ole fondi suurendamine põhjendatud 

Euroopa Kontrollikoja uue arvamuse kohaselt tehti Euroopa Komisjoni plaanid Junckeri kava keskmes oleva 
investeerimisfondi suurendamiseks ja selle kestuse pikendamiseks liiga vara ning see ei ole piisavalt 
põhjendatud.  

Euroopa Strateegiliste Investeeringute Fond (EFSI) on Euroopa Komisjoni ja Euroopa Investeerimispanga (EIP) 
ühisalgatus. EFSI on aluseks ELi investeerimiskavale (mida nimetatakse ka Junckeri kavaks), mille eesmärk on 
mobiliseerida avaliku ja erasektori vahendeid strateegilistesse investeeringutesse.  

Audiitorid vaatlesid kolme aspekti: EFSI kestuse pikendamise ettepanekut toetavate tõendite vähesus, EFSI mõju 
liialdamise võimalikkust ning juhtimis- ja läbipaistvuskorda.  

Käesoleva arvamuse eest vastutav kontrollikoja liige Mihails Kozlovs ütles, et „komisjon kavatseb vaid aasta pärast EFSI 
käivitamist fondi kestust pikendada. Algse ajakavaga võrreldes on see oluline muudatus. Praegu on veel liiga vara 
hinnata majanduslikku, sotsiaal- ja keskkonnamõju või teha järeldust selle kohta, kas EFSI saavutab oma 
eesmärgid.“ 

Käesoleva arvamuse peamised järeldused ja ettepanekud on järgmised:  

Komisjon tegi vaid aasta pärast EFSI käivitamist ettepaneku fondi kestust pikendada, kuid ettepanekut ei ole 
piisavalt põhjendatud, välja arvatud VKEdesse tehtavate investeeringute puhul, kus eelarvevahendite 
kasutusmäär on olnud suur.  

Jällegi ei ole tehtud põhjalikku mõjuhinnangut ja audiitorid seavad kahtluse alla asjaolu, et kaotati säte, mis seob 
EFSI jätkumise sõltumatu hindamise tulemustega.  

Tagatisfondi rahastamismäära vähendamine 50 protsendilt 35-le on võimalus kasutada ELi nappe 
eelarvevahendeid tõhusamalt, kuid samas suureneb ka tõenäosus, et ELi eelarvest hakatakse edaspidigi 
vahendeid taotlema; ELi eelarve puhul on potentsiaalne vastutus isegi 26 miljardit eurot.  

Tuleks selgeks teha, et kõik EFSI-st rahastatud projektid peavad käsitlema turutõrkeid või mitteoptimaalseid 
investeerimisolukordi, ning et neid ei oleks ilma EFSI toetuseta olnud võimalik teha või samas ulatuses teha. EFSI 
toimingute ja EIP eritegevuste võrdsustamisel on oht, et luuakse stiimul ebavajalikult keerukate 

http://www.eca.europa.eu/�


 

 

2 

finantseerimisstruktuuride kasutamiseks või sellise riskiprofiili määramiseks, mis ei vasta toimingu tegelikule 
riskile.  

On oht, et mitmekordistavat mõju on ülehinnatud. Audiitorid teevad ettepaneku täiustada „EFSI 
mitmekordistava mõju metoodikat“ ja kasutada seda EFSI jaoks võtmetähtsusega tulemusnäitaja loomiseks, mis 
näitaks, kui palju erakapitali on juba mobiliseeritud.  

 

Toimetajatele 

Hetkel sisaldab EFSI 16 miljardi euro suurust tagatist ELi eelarvest ja 5 miljardi euro suurust kapitalipaigutust EIP-
lt. Komisjon on teinud ettepaneku pikendada EFSI tegevust ja suurendada ELi eelarvetagatist 26 miljardi euroni, 
mis suurendaks EIP osalust 7,5 miljardi euroni.  

Ettepanekule oli lisatud komisjoni asutusesisene hindamine, millele peaks käesoleva kuu lõpus järgnema edasine 
sõltumatu hindamine. Arvamus hõlmab nii esitatud õigusaktide muudatusi kui ka komisjoni tehtud hindamist.  

Euroopa Kontrollikoda aitab ELi finantsjuhtimist edendada arvamuste avaldamisega uute või muudetud 
finantsjuhtimisalase mõjuga õigusaktide ettepanekute kohta. Seadusandjad – Euroopa Parlament ja nõukogu – 
kasutavad neid arvamusi oma töös. 

Eriaruannetele kehtivad menetlused ei ole käesoleva arvamuse aluseks. Audiitoritel on kavas avaldada 
eriaruanne EFSI toimimise kohta 2018. aasta esimesel poolel. 

Kontrollikoja arvamus nr 2/2016 Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse, millega muudetakse määrusi (EL) 
nr 1316/2013 ja 2015/1017, ettepaneku kohta ning sellele lisatud vastavalt määruse (EL) 2015/1017 artikli 18 
lõikele 2 tehtud komisjoni hindamine on saadaval inglise keeles – muud keeleversioonid lisatakse peatselt. 

 


