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EFSI: není dostatečně doloženo, že zvýšení je odůvodněné, uvádějí 
auditoři EU 

Podle nového stanoviska zveřejněného Evropským účetním dvorem (EÚD) byly plány Evropské komise zvýšit 
objem investičního fondu, který je základem „Junckerova plánu“, a prodloužit dobu jeho trvání vypracovány 
příliš brzy a odůvodněnost jeho zvýšení není dostatečně doložena. 

Evropský fond pro strategické investice (EFSI) je společnou iniciativou Evropské komise a Evropské investiční 
banky (EIB). Tvoří základ investičního plánu EU, označovaného též jako „Junckerův plán“, jehož cílem je 
vygenerovat veřejné a soukromé financování v hodnotě 315 miliard EUR na strategické investice. 

Auditoři posuzovali tři aspekty: nedostatečný faktický základ návrhu prodloužit dobu trvání EFSI, dále možnost, 
že dopad EFSI bude zveličen, a mechanismy pro správu a zajištění transparentnosti. 

Člen Účetního dvora odpovědný za stanovisko Mihails Kozlovs uvedl, že „Komise plánuje prodloužit dobu trvání 
EFSI pouhý rok po zahájení jeho činnosti. Oproti původnímu časovému rozvrhu jde o podstatnou změnu. Je stále 
brzo na to, aby se mohly měřit hospodářské, sociální a environmentální dopady nebo aby se stanovil závěr o tom, 
zda EFSI dosahuje svých cílů.“ 

Ve stanovisku jsou uvedeny tyto hlavní závěry a návrhy:  

Komise navrhla prodloužit dobu trvání EFSI pouhý rok poté, co fond zahájil činnost, avšak odůvodněnost 
navrhovaného zvýšení je nedostatečně doložena s výjimkou investic pro malé a střední podniky, kde lze 
pozorovat vysoké rozpočtové čerpání. 

Opět nebylo provedeno komplexní posouzení dopadu a auditoři vyslovují pochybnosti o vypuštění ustanovení, 
jež pokračování EFSI podmiňuje výsledky nezávislého hodnocení. 

Snížení míry dotování záručního fondu z 50 % na 35 % je příležitostí, jak využít vzácné rozpočtové zdroje EU 
efektivněji, avšak zvýší se tím zároveň pravděpodobnost dalších nároků vůči rozpočtu EU. Potenciální závazek 
rozpočtu EU je vysoký a dosahuje 26 miliard EUR. 

Mělo by být jasné, že všechny projekty podporované z EFSI musí řešit selhání trhu či nepříznivé investiční situace 
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a že bez podpory z EFSI by nemohly být provedeny, nebo alespoň ne v takovém rozsahu. Hrozí riziko, že pokud se 
operace EFSI postaví na roveň zvláštním činnostem EIB, může se vytvořit pobídka k tomu, aby se využívaly 
zbytečně složité struktury financování nebo se operace označila rizikovým profilem, který neodpovídá jejímu 
skutečnému riziku. 

Existuje riziko, že multiplikační účinek je nadhodnocen. Auditoři navrhují, aby se metodika multiplikace EFSI 
zlepšila a využila se ke stanovení klíčového ukazatele výkonnosti EFSI, který bude ukazovat, kolik soukromého 
kapitálu bylo zmobilizováno.  

 

Poznámky pro redaktory 

EFSI v současnosti tvoří záruka z rozpočtu EU ve výši 16 miliard EUR, kterou doplňuje kapitál z EIB ve výši 
5 miliard EUR. Komise navrhla prodloužit dobu trvání EFSI a zvýšit záruku z rozpočtu EU na 26 miliard EUR, 
přičemž příspěvek EIB by vzrostl na 7,5 miliardy EUR.  

Návrh doprovázelo interní hodnocení Komise, přičemž později tento měsíc by mělo být předloženo další 
nezávislé hodnocení. Stanovisko se týká jak navrhovaných změn právních předpisů, tak vlastního hodnocení 
Komise. 

Evropský účetní dvůr přispívá ke zlepšování finančního řízení EU tím, že vydává stanoviska k návrhům nových či 
pozměněných právních předpisů s finančním dopadem. Stanoviska při své práci využívají legislativní orgány, 
tj. Evropský parlament a Rada. 

Toto stanovisko není založeno na postupech, které platí pro zvláštní zprávy. Účetní dvůr plánuje vydat zvláštní 
zprávu o výkonnosti EFSI v první polovině roku 2018. 

Stanovisko EÚD č. 2/2016 k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EU) 
č. 1316/2013 a č. 2015/1017, a přiložené hodnocení Komise v souladu s čl. 18 odst. 2 nařízení (EU) 2015/1017 je 
v současné době k dispozici v angličtině a ostatní jazyky budou brzy následovat. 

 


