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EU:s revisorer granskar Efsis ändamålsenlighet 
Europeiska revisionsrätten genomför en granskning av Efsi, den investeringsfond som utgör 
kärnan i ”Junckerplanen”. Revisorerna ska bedöma huruvida Efsi (Europeiska fonden för 
strategiska investeringar) på ett ändamålsenligt sätt möter behovet av att stödja investeringar 
inom EU. I dag har de också offentliggjort ett briefingdokument om Efsi för intresserade läsare. 

Efsi inrättades 2015 av Europeiska kommissionen tillsammans med Europeiska 
investeringsbanken (EIB) och Europeiska investeringsfonden som grundpelaren i den 
investeringsplan för Europa som var Junckerkommissionens första stora initiativ. 

Revisorerna ska granska kommissionens beslutfattande med avseende på Efsi, liksom den roll 
som nationella investeringsbanker och institutioner spelar. De ska även bedöma Efsis 
”additionalitet” – det vill säga huruvida projekten väljs ut endast om de inte skulle ha genomförts 
utan stödet från Efsi – och mervärdet av Efsis verksamhet. 

”Finansieringsinstrument som Efsi används i allt större utsträckning för att tillhandahålla stöd 
från EU:s budget genom garantier och kapitalinvesteringar”, sade Leo Brincat, den ledamot av 
Europeiska revisionsrätten som ansvarar för revisionen. ”Det är därför ytterst viktigt att se till 
att dessa instrument alltid fungerar ändamålsenligt”. 

Efsi förväntas mobilisera 315 miljarder euro i ytterligare investeringar mellan 2015 och 2018 och 
öka tillgången till finansiering för små och medelstora företag. Detta mål ska nås med hjälp av 
finansiering från EIB, baserat på en garanti på 16 miljarder euro från EU:s budget som 
kompletteras med ett anslag på 5 miljarder euro från EIB:s egna medel. 

Revisorerna har i dag offentliggjort ett briefingdokument inför revisionen av Efsi med 
bakgrundsinformation som bygger på det förberedande arbete som utförts innan revisionen 
inleds. Briefingdokument inför revision är en ny typ av publikation och utgör en källa till 
information för dem som är intresserade av den politik och/eller de program som granskas. 
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