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ES revidenti pārbauda Eiropas Stratēģisko investīciju 
fonda efektivitāti  
Eiropas Revīzijas palāta ir nolēmusi revidēt Eiropas Stratēģisko investīciju fondu (ESIF), kas ir 
“Junkera plāna” galvenais elements. Revidenti vērtēs, vai ESIF efektīvi risina ieguldījumu 
atbalsta vajadzības Eiropas Savienībā. Interesenti var iepazīties arī ar šodien publicēto revīzijas 
īso aprakstu par ESIF.  

Eiropas Stratēģisko investīciju fondu 2015. gadā izveidoja Eiropas Komisija, Eiropas Investīciju 
banka (EIB) un Eiropas Investīciju fonds, un šis jaunais fonds ir Ž. K. Junkera vadītās Komisijas 
pirmās lielās iniciatīvas – Investīciju plāna Eiropai – galvenais pīlārs.  

Revidenti pārbaudīs, kā Komisija pieņēma lēmumus attiecībā uz ESIF, un valsts attīstību veicinošo 
banku un iestāžu lomu. Viņi vērtēs arī ESIF līdzekļu papildināmību, proti, vai projektus atlasa tikai 
tad, ja bez ESIF atbalsta tos nevarētu īstenot, un Fonda darījumu pievienoto vērtību. 

“Tādus finanšu instrumentus kā ESIF arvien plašāk lieto, lai sniegtu atbalstu no ES budžeta, 
izmantojot garantijas un kapitālieguldījumus,” teica par šo revīziju atbildīgais Eiropas Revīzijas 
palātas loceklis Leo Brincat. “Tādējādi pats svarīgākais ir nodrošināt, lai šo instrumentu 
efektivitāte vienmēr būtu pienācīga.” 

ESIF mērķis ir 2015.–2018. gadā mobilizēt papildu ieguldījumus apmēram 315 miljardu EUR 
vērtībā un palielināt mazo un vidējo uzņēmumu piekļuvi finansēm. Šis mērķis ir jāsasniedz ar 
EIB finansējuma palīdzību, balstoties uz 16 miljardu EUR garantiju no ES budžeta, ko papildina 
5 miljardu EUR piešķīrums no EIB pašu resursiem. 

Revidenti šodien publicēja revīzijas īsu aprakstu par ESIF. Tajā sniegta vispārīga informācija, kuras 
pamatā ir sagatavošanās darbs, kas veikts pirms revīzijas sākšanas. Revīzijas īsi apraksti ir iecerēti 
kā informatīvs materiāls tiem, kuri interesējas par revidējamo politikas virzienu un/vai 
programmām. 
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