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Auditoři EU zkoumají účinnost fondu EFSI  
Evropský účetní dvůr provádí audit EFSI – investičního fondu, který je jádrem tzv. Junckerova 
plánu. Auditoři budou prověřovat, zda EFSI (Evropský fond pro strategické investice) účinně řeší 
potřebu podpory investic v rámci EU. Dnes také zveřejnili informativní dokument o EFSI určený 
čtenářům, již mají o tyto informace zájem.  

Fond EFSI zřídila v roce 2015 Evropská komise společně s Evropskou investiční bankou (EIB) a 
Evropským investičním fondem jako hlavní pilíř investičního plánu pro Evropu, první hlavní 
iniciativy Junckerovy komise.  

Auditoři budou prověřovat rozhodování Komise v souvislosti s fondem EFSI, jakož i úlohu 
národních podpůrných bank a orgánů. Posoudí rovněž tzv. adicionalitu EFSI, tj. zda se vybírají 
pouze takové projekty, které by nebyly bez podpory EFSI realizovány, a přidanou hodnotu jeho 
operací. 

„Finanční nástroje jako EFSI se v rostoucí míře využívají k poskytování podpory z rozpočtu EU 
formou záruk a kapitálových investic“, uvedl Leo Brincat, člen Evropského účetního dvora 
odpovědný za tento audit. „Je proto nanejvýš důležité, aby bylo zajištěno, že tyto nástroje budou 
vždy fungovat tak účinně, jak by měly“. 

Cílem EFSI je mobilizovat v letech 2015 až 2018 až 315 miliard EUR na dodatečné investice a 
zlepšit přístup k financování pro malé a středně velké podniky. Tohoto cíle bude dosaženo 
s pomocí financování od EIB, na základě záruky z rozpočtu EU ve výši 16 miliard EUR, doplněné 
přídělem ve výši 5 miliard EUR z vlastních zdrojů EIB. 

Auditoři dnes zveřejnili zprávu o připravovaném auditu fondu EFSI s dalšími obecnými 
informacemi, jež vycházejí z přípravných prací provedených před zahájením auditu. Zprávy 
o připravovaném auditu jsou novým druhem dokumentu a jsou koncipovány jako zdroj informací 
pro ty, kteří se zajímají o politiky anebo programy, jež jsou předmětem auditu. 
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