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Efsi: få belägg för att en ökning är motiverad, säger EU:s revisorer 
Europeiska kommissionens planer på att öka och förlänga den investeringsfond som utgör kärnan i 
Junckerplanen utarbetades för tidigt och med få belägg för att ökningen är motiverad, enligt ett nytt yttrande 
från Europeiska revisionsrätten.  

Europeiska fonden för strategiska investeringar (Efsi) är ett gemensamt initiativ av Europeiska kommissionen och 
Europeiska investeringsbanken (EIB). Den ligger till grund för EU:s investeringsplan, även känd som 
Junckerplanen, vars mål är att generera 315 miljarder euro i offentlig och privat finansiering till strategiska 
investeringar.  

Revisorerna tittade på tre aspekter: det begränsade faktaunderlaget till förslaget att förlänga Efsi, risken att Efsis 
effekter överskattas och metoderna för styrning och transparens.  

Mihails Kozlovs, som är den ledamot av revisionsrätten som ansvarar för yttrandet, säger följande: 
”Kommissionen planerar att förlänga Efsi redan ett år efter det att fonden lanserades. Detta är en väsentlig 
förändring jämfört med den ursprungliga tidsplanen. Det är ännu för tidigt för att det ska gå att mäta Efsis 
ekonomiska, sociala och miljömässiga effekter eller dra en slutsats om huruvida Efsi når sina mål." 

De viktigaste slutsatserna och förslagen i yttrandet är följande:  

Kommissionen har föreslagit att Efsi ska förlängas redan ett år efter det att fonden lanserades, men det finns få 
belägg för att den föreslagna ökningen är motiverad, utom när det gäller investeringar till små och medelstora 
företag där budgetutnyttjandet är högt. 

Ännu en gång har man försummat att göra en heltäckande konsekvensbedömning, och revisorerna ifrågasätter 
varför kommissionen har strukit den bestämmelse som kopplar en fortsättning på Efsi till resultatet av en 
oberoende utvärdering.  

Sänkningen av garantifondens inbetalningssats från 50 till 35 % gör att knappa EU-budgetmedel kan utnyttjas 
mer effektivt, men det kommer även att öka sannolikheten för att det ställs ytterligare krav på EU-budgeten – 
EU-budgetens potentiella betalningsansvar uppgår till så mycket som 26 miljarder euro.  

Det bör vara tydligt att alla projekt som får Efsi-stöd måste bidra till att åtgärda marknadsmisslyckanden eller 
suboptimala investeringssituationer och att de inte skulle ha kunnat genomföras, eller inte genomföras i samma 
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utsträckning, utan Efsis stöd. Om Efsis transaktioner likställs med EIB:s särskilda verksamhet kan det skapa ett 
incitament för att använda onödigt komplexa finansieringsstrukturer eller ge en transaktion en riskprofil som 
inte motsvarar den verkliga risken.  

Det finns risk för att multiplikatoreffekten är överskattad. Revisorerna föreslår att metoden för att beräkna Efsis 
multiplikatoreffekt förbättras och att den används för att ta fram den nyckelresultatindikator för Efsi som visar 
hur mycket privat kapital som har mobiliserats.  

 

Meddelande till redaktörerna 

För närvarande består Efsi av en garanti på 16 miljarder euro från EU-budgeten, som kompletteras med 
5 miljarder i kapitalallokering från EIB. Kommissionen har föreslagit att Efsis löptid förlängs och EU-
budgetgarantin höjs till 26 miljarder euro, och EIB:s bidrag till 7,5 miljarder euro.  

Förslaget åtföljs av en utvärdering som har gjorts internt av kommissionen, och ytterligare en oberoende 
utvärdering ska komma under den här månaden. Yttrandet gäller både de föreslagna lagändringarna och 
kommissionens egen utvärdering.  

Europeiska revisionsrätten bidrar till att förbättra EU:s ekonomiska styrning genom att offentliggöra yttranden 
över förslag till ny eller ändrad lagstiftning med finansiella effekter. Yttrandena används av de lagstiftande 
myndigheterna – Europaparlamentet och rådet – i deras arbete. 

Detta yttrande baseras inte på de förfaranden som vi skulle använda för en särskild rapport. Revisorerna 
planerar att offentliggöra en särskild rapport om Efsis resultat under första halvåret 2018. 

Europeiska revisionsrättens yttrande nr 2/2016 över förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om 
ändring av förordningarna (EU) nr 1316/2013 och nr 2015/1017 och kommissionens tillhörande utvärdering i 
enlighet med artikel 18.2 i förordning (EU) nr 2015/1017 finns för närvarande tillgängligt på engelska – de övriga 
språken kommer att offentliggöras inom kort. 

 


