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Според одиторите на ЕС няма много доказателства, че 
увеличението на размера на ЕФСИ е оправдано 

В новото становище, публикувано от Европейската сметна палата (ЕСП), се посочва, че плановете на 
Европейската комисия за увеличение на размера и за удължаване на срока на действие на 
инвестиционния фонд, който е в основата на „Плана Юнкер“, са изготвени прекалено скоро и не са 
подкрепени от много данни, че увеличението е оправдано. 

Европейският фонд за стратегически инвестиции (ЕФСИ) е съвместна инициатива на Европейската 
комисия и Европейската инвестиционна банка (ЕИБ). Той е в основата на инвестиционния план на ЕС, 
известен още като „Плана Юнкер“, който има за цел да генерира 315 млрд. евро публично и частно 
финансиране за стратегически инвестиции.  

Одиторите разгледаха три аспекта — ограничените данни в подкрепа на предложението за удължаване 
на срока на действие на ЕФСИ, възможността за преувеличаване на ефекта от ЕФСИ и механизмите за 
управление и прозрачност.  

Mihails Kozlovs — членът на Европейската сметна палата, отговарящ за изготвянето на становището, 
заяви: „Комисията планира да удължи срока на действие на ЕФСИ само една година след началото на 
неговата работа. Това е значителна промяна в сравнение с първоначално определения график. Все още 
е твърде рано да се измери икономическото, социалното и екологичното отражение или да се 
формулира заключение дали ЕФСИ постига своите цели.“ 

Основните заключения и предложения, изложени в становището, са:  

Комисията предлага удължаване на срока на ЕФСИ само една година след началото на неговата дейност, 
но липсват данни, че предложението е обосновано, освен по отношение на инвестициите за МСП, където 
се наблюдава високо усвояване на бюджета. 

Отново не е извършена изчерпателна оценка на въздействието и одиторите поставят под въпрос 
премахването на разпоредбата, която обвързва продължаването на действието на ЕФСИ с резултатите от 
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независима оценка. 

Намаляването на процента на обезпечаване на гаранционния фонд от 50 % на 35 % е възможност да се 
използва ограниченият бюджет на ЕС по-ефикасно, но то също така ще увеличи вероятността от 
допълнително натоварване на бюджета на ЕС с искания за активиране на гаранции. Потенциалният 
размер на задълженията, които могат да бъдат отнесени към бюджета на ЕС, е 26 млрд. евро.  

Следва да се поясни, че всички проекти, финансирани по ЕФСИ, трябва да са насочени към неефективност 
на пазара или неоптимални инвестиционни ситуации, и да не могат да бъдат извършени (или не в същата 
степен) без подкрепата по ЕФСИ. Съществува риск, че приравняването на операциите по ЕФСИ към 
специалните дейности на ЕИБ може да стимулира използването на ненужно сложни структури за 
финансиране или определянето на рисков профил, който не отговаря на реалния риск на операциите.  

Съществува риск, че мултиплициращият ефект е завишен. Одиторите предлагат да се подобри 
методологията за коефициента на мутлиплициране на ЕФСИ и тя да се използва за изготвяне на ключовия 
показател за изпълнението за ЕФСИ, който показва колко частен капитал е бил привлечен.  

 

Бележки към редакторите 

Понастоящем ЕФСИ се състои от гаранция от бюджета на ЕС в размер на 16 млрд. евро, която се допълва 
от капитал, предоставен от ЕИБ, в размер на 5 млрд. евро. Комисията предлага да се удължи периода на 
действие на ЕФСИ и да се увеличи гаранцията от бюджета на ЕС на 26 млрд. евро, а приносът от ЕИБ — на 
7,5 млрд. евро.  

Предложението е придружено от вътрешна оценка от Комисията, като по-късно този месец се очаква да 
бъде извършена допълнителна независима оценка. Становището разглежда както предложените 
нормативни изменения, така и собствената оценка на Комисията.  

Европейската сметна палата допринася за подобряване на финансовото управление на ЕС чрез своите 
становища относно предложенията за ново или изменено законодателство с финансово отражение. 
Становищата се използват в работата на законодателните органи — Европейския парламент и Съвета. 

Настоящото становище не се основава на процедурите, приложими за специалните доклади. Одиторите 
планират да изготвят специален доклад относно резултатите на ЕФСИ през първата половина на 2018 г. 

Становището на ЕСП № 2/2016 относно предложението за регламент на Европейския парламент и на 
Съвета за изменение на регламенти (ЕС) № 1316/2013 и (ЕС) 2015/1017 и придружаващата го оценка на 
Комисията в съответствие с член 18, параграф 2 от Регламент (ЕС) 2015/1017 понастоящем е достъпно на 
английски език. Други езикови версии ще бъдат предоставени скоро. 

 


