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Dit persbericht wil slechts de kernboodschap weergeven van de controlebriefing van de Europese Rekenkamer. 
De volledige briefing is in het Engels terug te vinden op www.eca.europa.eu. 
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EU-controleurs onderzoeken doeltreffendheid van het 
EFSI  
De Europese Rekenkamer controleert het EFSI, het investeringsfonds dat centraal staat in het 
plan-Juncker. De controleurs zullen nagaan of het EFSI (Europees Fonds voor strategische 
investeringen) doeltreffend voorziet in de behoefte aan ondersteuning van investeringen 
binnen de EU. Vandaag hebben zij voor geïnteresseerde lezers ook een briefingdocument over 
het EFSI gepubliceerd.  

Het EFSI werd in 2015 opgezet door de Europese Commissie, de Europese Investeringsbank (EIB) 
en het Europees Investeringsfonds als de belangrijkste pijler van het investeringsplan voor 
Europa, het eerste belangrijke initiatief van de Commissie-Juncker.  

De controleurs zullen de besluitvorming bij de Commissie met betrekking tot het EFSI 
onderzoeken, evenals de rol van nationale stimuleringsbanken en -instellingen. Ook zullen zij de 
‘additionaliteit’ van het EFSI nagaan, d.w.z. of projecten alleen worden geselecteerd indien zij 
zonder EFSI-steun niet zouden zijn gerealiseerd - alsmede de meerwaarde van de EFSI-
verrichtingen. 

“Financiële instrumenten zoals het EFSI worden steeds meer gebruikt om steun uit de EU-
begroting te verstrekken door middel van garanties en investeringen in eigen vermogen”, aldus 
Leo Brincat, het lid van de Europese Rekenkamer dat verantwoordelijk is voor de controle. “Het 
is dan ook van het grootste belang ervoor te zorgen dat deze instrumenten altijd zo doeltreffend 
werken als zou moeten.” 

Met het EFSI moet tussen 2015 en 2018 tot 315 miljard euro aan aanvullende investeringen 
worden gemobiliseerd, en moeten kleine en middelgrote ondernemingen ruimere toegang tot 
financiën krijgen. Dit streefdoel moet worden bereikt met behulp van financiering van de EIB op 
basis van een garantie uit de EU-begroting van 16 miljard euro, aangevuld met een toewijzing van 
5 miljard euro uit de eigen middelen van de EIB. 

De controleurs hebben vandaag een controlebriefing over het EFSI gepubliceerd, met 
achtergrondinformatie die is gebaseerd op voorbereidende werkzaamheden die werden verricht 
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voor aanvang van hun controle. Controlebriefings zijn een nieuw soort publicatie, bedoeld als 
bron van informatie voor degenen die geïnteresseerd zijn in het gecontroleerde beleid en/of de 
gecontroleerde programma’s. 

 


