
LT 

 

 
Šio pranešimo spaudai tikslas – pateikti Europos Audito Rūmų priimtos nuomonės pagrindines mintis. 
Visą nuomonės tekstą galima rasti www.eca.europa.eu. 

ECA Press 
Mark Rogerson – atstovas ryšiamsTel. (+352) 4398 47063 Mob. tel. (+352) 691 55 30 63 
Damijan Fišer – atstovas spaudaiTel. (+352) 4398 45410 (+352) 621 55 22 24 
12, rue Alcide De Gasperi - L-1615 Luxembourg 
E. paštas: press@eca.europa.eu  @EUAuditorsECA  eca.europa.eu 

Pranešimas spaudai 
Liuksemburgas, 2016 m. lapkričio 11 d. 

 
 

ESIF: mažai įrodymų, kad padidinimas yra pagrįstas, teigia ES 
auditoriai 

Europos Komisijos planai padidinti ir pratęsti „Junkerio plano“ pagrindą sudarantį investicijų fondą buvo 
parengti pernelyg greitai ir neturint daug įrodymų, kad padidinimas yra pagrįstas, paskelbta naujoje Europos 
Audito Rūmų nuomonėje.  

Europos strateginių investicijų fondas (ESIF) yra Europos Komisijos ir Europos investicijų banko (EIB) jungtinė 
iniciatyva. Juo yra paremtas ES investicijų planas, taip pat žinomas kaip „Junkerio planas“, kuriuo siekiama 
pritraukti 315 milijardų eurų viešojo ir privačiojo finansavimo, skirto strateginėms investicijoms.  

Auditoriai išnagrinėjo tris aspektus: ribotą įrodymų pagrindą, kuriuo buvo paremtas pasiūlymas pratęsti ESIF, 
tikimybę, kad ESIF poveikis yra perdėtas, bei valdymo ir skaidrumo tvarką.  

Už nuomonę atsakingas Europos Audito Rūmų narys Mihails Kozlovs, pasakė: „Komisija planuoja pratęsti ESIF 
vos po vienų metų nuo jo taikymo pradžios. Palyginti su pradiniu tvarkaraščiu, tai didelis pasikeitimas. Kol kas dar 
anksti vertinti ekonominį, socialinį ir aplinkosauginį poveikį arba daryti išvadas, ar yra vykdomi ESIF tikslai.“ 

Pagrindinės nuomonėje teikiamos išvados ir pasiūlymai yra šie:  

Komisija pasiūlė pratęsti ESIF tik po vienų metų nuo jo taikymo pradžios, tačiau nėra daug įrodymų, kad 
pasiūlytas padidinimas yra pagrįstas, išskyrus MVĮ skirtų investicijų atžvilgiu, kur stebimas aukštas biudžeto 
įsisavinimo lygis. 

Ir vėl nebuvo atliktas poveikio vertinimas bei auditoriams kelia abejonių tai, kad buvo išbraukta nuostata, 
susiejanti tolesnį ESIF taikymą su nepriklausomo vertinimo rezultatais.   

Garantijų fondo atidėjinių normos sumažinimas nuo 50 % iki 35 % suteikia galimybę efektyviau panaudoti ribotus 
ES biudžeto išteklius, bet tai taip pat padidins papildomų pareikalavimų iš ES biudžeto tikimybę; tikėtinas ES 
biudžeto įsipareigojimas sudaro net 26 milijardus eurų.  

Turėtų būti aišku, kad visi ESIF remiami projektai turi išspręsti rinkos nepakankamumą arba padėti išeiti iš 
optimalaus lygio nepasiekiančio investavimo padėties ir kad jie negalėtų būti visiškai arba tokiu pačiu lygiu 
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vykdomi be ESIF paramos. Yra rizika, kad ESIF operacijų prilyginimas EIB specialiajai veiklai gali sudaryti paskatą 
taikyti bereikalingai sudėtingas finansavimo struktūras arba priskirti rizikos profilį, kuris neatitinka tikrosios 
operacijos rizikos.  

Yra rizika, kad dauginamasis poveikis yra perdėtas. Auditoriai siūlo pagerinti „ESIF daugiklio metodiką“ ir ją 
naudojant parengti ESIF pagrindinį veiksmingumo rodiklį, parodantį, kiek buvo pritraukta privačiojo kapitalo.  

 

Pastabos leidėjams 

Šiuo metu ESIF sudaro 16 milijardų eurų ES biudžeto garantija, kurią papildo 5 milijardų eurų EIB kapitalo įnašas. 
Komisija pasiūlė pratęsti ESIF laikotarpį ir padidinti ES biudžeto garantiją iki 26 milijardų eurų, EIB įnašo sumą 
pakeliant iki 7,5 milijardo eurų.  

Kartu su pasiūlymu buvo atliktas Komisijos vidaus vertinimas ir papildomas nepriklausomas vertinimas, kuris bus 
užbaigtas šį mėnesį. Ši nuomonė apima pasiūlytus teisės aktų pakeitimus ir pačios Komisijos vertinimą.  

Europos Audito Rūmai prisideda prie ES finansų valdymo gerinimo, teikdami nuomones dėl finansinį poveikį 
turinčių naujų ar peržiūrimų teisės aktų pasiūlymų. Šias nuomones savo darbe naudoja teisėkūros institucijos – 
Europos Parlamentas ir Taryba. 

Ši nuomonė nėra paremta procedūromis, kurios būtų taikomos specialiajai ataskaitai. Auditoriai planuoja 
paskelbti specialiąją ataskaitą dėl ESIF veiksmingumo 2018 m. pirmoje pusėje. 

Audito Rūmų nuomonė Nr. 2/2016 dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, iš dalies keičiančio 
reglamentus (ES) Nr. 1316/2013 ir 2015/1017, pasiūlymo ir dėl kartu teikiamo Komisijos vertinimo, 
vadovaujantis Reglamento (ES) Nr. 2015/1017 18 straipsnio 2 dalimi, dabar yra pateikta anglų k. – kitų kalbų 
versijos bus pridėtos artimiausiu metu. 

 


