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EFSI: weinig bewijs dat de uitbreiding ervan gerechtvaardigd is, 
aldus de EU-controleurs 
Volgens een nieuw advies dat door de Europese Rekenkamer (ERK) is gepubliceerd, werden de plannen van de 
Europese Commissie om het investeringsfonds dat de kern vormt van het “plan-Juncker” te vergroten en uit te 
breiden, te snel opgesteld en met weinig bewijs dat de uitbreiding gerechtvaardigd is.  

Het Europees Fonds voor strategische investeringen (EFSI) is een gezamenlijk initiatief van de Europese 
Commissie en de Europese Investeringsbank (EIB). Het vormt de basis van het investeringsplan van de EU, ook 
wel bekend als het “plan-Juncker”, dat 315 miljard euro aan openbare en particuliere financiering voor 
strategische investeringen beoogt te genereren.  

De controleurs namen drie aspecten in overweging: de beperkte feitelijke onderbouwing van het voorstel om 
het EFSI uit te breiden, het potentieel om de impact van het EFSI te overdrijven en de regelingen inzake 
governance en transparantie.  

“Nauwelijks een jaar na de start van het EFSI is de Commissie van plan het uit te breiden”, aldus Mihails Kozlovs, 
het voor het advies verantwoordelijke lid van de Europese Rekenkamer. “Dat is een grote verandering 
vergeleken met het oorspronkelijke tijdschema. Het is nog te vroeg om de economische, sociale en milieueffecten 
te meten of om conclusies te trekken met betrekking tot de vraag of het EFSI zijn doelstellingen verwezenlijkt.” 

De belangrijkste conclusies en voorstellen in het advies luiden als volgt:  

De Commissie stelde al een jaar na de start van het EFSI voor om het uit te breiden, maar er is weinig bewijs dat 
de voorgestelde uitbreiding gerechtvaardigd is, behalve met betrekking tot investeringen voor het mkb, waarbij 
een aanzienlijke gebruikmaking van de begroting wordt waargenomen. 

Opnieuw is er geen alomvattende effectbeoordeling verricht, en de controleurs zetten vraagtekens bij de 
schrapping van de bepaling waarin de voortzetting van het EFSI wordt gekoppeld aan de resultaten van een 
onafhankelijke evaluatie.  

De verlaging van het voorzieningspercentage voor het garantiefonds van 50 % naar 35 % biedt de mogelijkheid 
om schaarse EU-begrotingsmiddelen doelmatiger te gebruiken, maar zal ook de kans verhogen dat er een verder 
beroep op de EU-begroting zal worden gedaan; de potentiële verplichting voor de EU-begroting bedraagt maar 
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liefst 26 miljard euro.  

Het moet duidelijk zijn dat alle in het kader van het EFSI ondersteunde projecten zich moeten richten op de 
aanpak van marktfalen of suboptimale investeringssituaties en dat ze niet of niet in dezelfde mate hadden 
kunnen worden uitgevoerd zonder steun uit het EFSI. Het risico bestaat dat het gelijkstellen van EFSI-activiteiten 
aan speciale activiteiten van de EIB het gebruik van onnodig complexe financieringsstructuren of de toekenning 
van een risicoprofiel dat niet overeenkomt met het echte risico van de activiteiten kan bevorderen.  

Het risico bestaat dat het multiplicatoreffect wordt overschat. De controleurs stellen voor de “EFSI-
multiplicatormethodologie” te verbeteren en die te gebruiken om een essentiële prestatie-indicator voor het 
EFSI te creëren, waaruit blijkt hoeveel particulier kapitaal er is gemobiliseerd.  

 

Noot voor de redactie 

Het EFSI omvat momenteel een garantie van 16 miljard euro uit de EU-begroting, aangevuld met een 
kapitaaltoewijzing van 5 miljard euro door de EIB. De Commissie heeft voorgesteld om de looptijd van het EFSI 
te verlengen en de begrotingsgarantie van de EU te verhogen tot 26 miljard euro, waarbij de bijdrage van de EIB 
tot 7,5 miljard euro stijgt.  

Het voorstel ging vergezeld van een interne evaluatie van de Commissie; later deze maand volgt er een verdere 
onafhankelijke evaluatie. Het advies heeft betrekking op zowel de voorgestelde wettelijke wijzigingen als de 
eigen evaluatie van de Commissie.  

De Europese Rekenkamer draagt bij tot het verbeteren van het financieel bestuur van de EU door adviezen te 
publiceren over voorstellen voor nieuwe of gewijzigde wetgeving met een financiële impact. De adviezen 
worden gebruikt door de wetgevende autoriteiten – het Europees Parlement en de Raad – bij hun werk. 

Dit advies is niet gebaseerd op de procedures die van toepassing zijn op een speciaal verslag. De controleurs zijn 
van plan in de eerste helft van 2018 een speciaal verslag te publiceren over de prestaties van het EFSI. 

ERK-advies nr. 2/2016 over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot 
wijziging van de Verordeningen (EU) nr. 1316/2013 en nr. 2015/1017 en over de bijbehorende evaluatie van de 
Commissie krachtens artikel 18, lid 2, van Verordening (EU) nr. 2015/2017 is momenteel beschikbaar in het 
Engels - andere taalversies volgen binnenkort. 

 


