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EFSI: existuje málo dôkazov, že zvýšenie je opodstatnené, 
konštatujú audítori EÚ 

Ako vyplýva z nového stanoviska uverejneného Európskym dvorom audítorov (EDA), plány Európskej komisie 
na zvýšenie a predĺženie investičného fondu, ktorý je stredobodom „Junckerovho plánu“, boli vypracované 
príliš skoro a neboli podložené dostatočnými dôkazmi, že navýšenie je opodstatnené.  

Európsky fond pre strategické investície (EFSI) je spoločná iniciatíva Európskej komisie a Európskej investičnej 
banky (EIB). Opiera sa o investičný plán EÚ, známy aj ako „Junckerov plán“, ktorého cieľom je prilákať verejné 
a súkromné finančné prostriedky na strategické investície vo výške 315 mld. EUR.  

Audítori zohľadnili tri aspekty: obmedzený dôkazový základ návrhu na predĺženie EFSI, možné zveličovanie 
dosahu EFSI a mechanizmy správy a transparentnosti.  

Mihails Kozlovs, člen Európskeho dvora audítorov zodpovedný za toto stanovisko, uviedol: „Komisia plánuje 
EFSI predĺžiť len jeden rok po jeho zavedení. Ide o významnú zmenu v porovnaní s pôvodným harmonogramom. 
Ešte je príliš skoro na to, aby sa dali merať hospodárske, sociálne a environmentálne vplyvy alebo vyvodiť záver 
o tom, či EFSI dosahuje svoje ciele.” 

Základné závery a návrhy v stanovisku sú:  

Komisia navrhla predĺženie EFSI len jeden rok po jeho zavedení, ale k dispozícii je málo dôkazov o tom, 
že navrhované zvýšenie je opodstatnené, s výnimkou investícií pre SME, kde sa zaznamenáva vysoké čerpanie 
rozpočtu. 

Opäť nebolo vypracované ucelené posúdenie vplyvu a audítori spochybňujú vypustenie ustanovenia spájajúceho 
pokračovanie EFSI s výsledkami nezávislého hodnotenia.  

Znížením sadzby financovania pre záručný fond z 50 % na 30 % vzniká priestor na efektívnejšie využitie 
obmedzených rozpočtových zdrojov EÚ, ale tiež sa tým pravdepodobne zvýšia ďalšie nároky na rozpočet EÚ. 
Potenciálny záväzok z rozpočtu EÚ je vo výške 26 mld. EUR.  

Malo by byť jasné, že všetky projekty podporované z EFSI sa musia zaoberať zlyhaniami trhu alebo 
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neoptimálnymi investičnými situáciami a že bez podpory z EFSI by nemohli byť vykonané alebo by mohli byť 
vykonané, ale nie v tom istom rozsahu. Hrozí, že ak sa budú operácie EFSI považovať za rovnocenné s osobitnými 
činnosťami EIB, môže sa vytvoriť stimul na využívanie zbytočne zložitých štruktúr financovania alebo 
na pridelenie rizikového profilu, ktorý nebude zodpovedať skutočnému riziku operácie.  

Existuje riziko nadhodnotenia multiplikačného účinku. Audítori navrhujú zlepšiť „Multiplikačnú metodiku k EFSI“ 
a použiť ju na vypracovanie kľúčového ukazovateľa výkonnosti pre EFSI, ktorý bude zobrazovať, aký objem 
súkromného kapitálu bol mobilizovaný.  

 

Poznámky pre vydavateľov 

V súčasnosti tvorí EFSI záruka z rozpočtu EÚ vo výške 16 mld. EUR a dopĺňa ho kapitál pridelený EIB vo výške 
5 mld. EUR. Komisia navrhla predĺžiť trvanie EFSI a zvýšiť záruku z rozpočtu EÚ na 26 mld. EUR, čím sa príspevok 
EIB zvýši na 7,5 mld. EUR.  

K návrhu bolo pripojené interné hodnotenie Komisie a ďalšie nezávislé hodnotenie bude vypracované koncom 
tohto mesiaca. Stanovisko sa týka navrhovaných právnych zmien a vlastného hodnotenia Komisie.  

Európsky dvor audítorov prispieva k zlepšovaniu finančného riadenia EÚ uverejňovaním stanovísk k návrhom 
nových alebo revidovaných právnych predpisov s dosahom na finančné hospodárenie. Tieto stanoviská využívajú 
legislatívne orgány – Európsky parlament a Rada – pri svojej práci. 

Toto stanovisko nie je založené na postupoch, ktoré by sa uplatňovali pri osobitnej správe. Audítori plánujú vydať 
osobitnú správu o výkonnosti EFSI v prvej polovici roka 2018. 

Stanovisko EDA č. 2/2016 k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa menia nariadenia (EÚ) 
č. 1316/2013 a č. 2015/1017, a k priloženému hodnoteniu Komisie podľa článku 18 ods. 2 nariadenia (EÚ) 
2015/1017 je v súčasnosti dostupné v angličtine (čoskoro budú nasledovať ďalšie jazyky).  

 


