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Revizorji EU bodo preučili uspešnost Evropskega sklada za 
strateške naložbe  
Evropsko računsko sodišče bo opravilo revizijo Evropskega sklada za strateške naložbe, ki je v 
središču Junckerjevega načrta. Revizorji bodo preučili, ali EFSI (Evropski sklad za strateške 
naložbe) uspešno obravnava potrebo po podpiranju naložb v EU. Danes so objavili tudi 
predstavitev revizije EFSI, namenjeno bralcem, ki jih to zanima.  

EFSI so leta 2015 skupaj ustanovili Evropska komisija, Evropska investicijska banka (EIB) in 
Evropski investicijski sklad kot temelj naložbenega načrta za Evropo, ki je bil prva večja pobuda 
Junckerjeve Komisije.  

Revizorji bodo preučili postopek sprejemanja odločitev, ki ga Komisija uporablja v zvezi z EFSI, pa 
tudi vlogo nacionalnih promocijskih bank in institucij. Ocenili bodo tudi „dodatnost“ EFSI, tj. ali so 
projekti izbrani samo v primeru, da brez podpore EFSI ne bi bili izvedeni, in dodano vrednost 
operacij sklada. 

„Finančni instrumenti, kot je EFSI, se vse bolj uporabljajo za zagotavljanje podpore iz proračuna 
EU v okviru jamstev in lastniškega kapitala,“ je povedal član Evropskega računskega sodišča Leo 
Brincat, ki je pristojen za revizijo, ter dodal: „zato je nadvse pomembno zagotoviti, da ti 
instrumenti vedno delujejo tako uspešno, kot bi morali.” 

Cilj EFSI je mobilizirati do 315 milijard EUR dodatnih naložb med letoma 2015 in 2018 ter 
izboljšati dostop do financiranja za mala podjetja in srednje velike družbe. Ta cilj naj bi se dosegel 
s pomočjo financiranja EIB, ki bi temeljilo na jamstvu v višini 16 milijard EUR iz proračuna EU, 
dopolnjevalo pa bi ga 5 milijard EUR iz lastnih sredstev EIB. 

Revizorji so danes objavili predstavitev revizije EFSI skupaj s splošnimi informacijami, ki temeljijo 
na pripravljalnem delu, opravljenem pred začetkom revizije. Predstavitve revizij so nova vrsta 
objav. Zasnovane so kot vir informacij za vse, ki jih zanimajo politike in/ali programi, ki se 
revidirajo. 
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