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Одиторите на ЕС извършват проверка на ефективността на 
ЕФСИ  
Европейската сметна палата предприема одит на ЕФСИ — инвестиционният фонд, който е в основата на 
плана „Юнкер“. Одиторите ще разгледат въпроса дали ЕФСИ (Европейски фонд за стратегически 
инвестиции) ефективно се справя с необходимостта от подкрепа за инвестициите в рамките на ЕС. Днес 
те също така публикуваха информационен документ относно ЕФСИ, предназначен за заинтересованите 
читатели.  

ЕФСИ е създаден през 2015 г. съвместно от Европейската комисия, Европейската инвестиционна банка 
(ЕИБ) и Европейския инвестиционен фонд като основа на Плана за инвестиции за Европа — първата 
голяма инициатива на Комисията „Юнкер“.  

Одиторите ще извършат проверка на процеса на вземане на решения на Комисията във връзка с ЕФСИ, 
както и ролята на националните насърчителни банки и институции. Те ще направят също така оценка на 
допълващия характер на ЕФСИ — тоест, дали проектите се избират само в случай, че не биха били 
реализирани без подкрепата на ЕФСИ — както и на добавената стойност на неговите операции. 

„Финансови инструменти като ЕФСИ се използват все повече за предоставяне на подкрепа от 
бюджета на ЕС чрез гаранции и капиталови инвестиции,“ заяви Leo Brincat, членът на Европейската 
сметна палата, отговарящ за одита. „Поради това е от първостепенна важност да се гарантира, че 
тези инструменти функционират винаги достатъчно ефективно.“ 

ЕФСИ има за цел да мобилизира до 315 млрд. евро допълнителни инвестиции в периода 2015—2018 г. 
и да увеличи достъпа до финансиране за малките и средните предприятия. Тази цел следва да бъде 
постигната с помощта на финансиране от ЕИБ, на базата на гаранция от бюджета на ЕС в размер на 
16 млрд. евро, която се допълва от капитал, предоставен от ЕИБ, в размер на 5 млрд. евро. 

Днес ЕСП публикува Информационен документ относно ЕФСИ със съпътстваща информация въз основа на 
подготвителната работа, извършена преди нейния одит. Одитните информационни документи са нов тип 
публикации на ЕСП, които имат за цел да бъдат източник на информация за лицата, заинтересовани от 
конкретната политика и/или одитираните програми. 
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