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Eficacitatea FEIS trebuie să fie mai bine demonstrată, arată Curtea de 
Conturi Europeană 

Fondul european pentru investiții strategice (FEIS) a fost eficace în mobilizarea de finanțare 
pentru investiții în UE, însă cuantumul investițiilor mobilizate este posibil să fie supraevaluat, 
se indică într-un nou raport publicat de Curtea de Conturi Europeană. Curtea a constatat 
totodată că o parte din sprijinul acordat de FEIS nu a făcut decât să înlocuiască alte finanțări din 
partea UE și din partea Băncii Europene de Investiții. O parte din fonduri au mers către proiecte 
pentru care s-ar fi putut utiliza alte surse de finanțare publică sau privată, deși în termeni 
diferiți, și cea mai mare parte a investițiilor s-au realizat în câteva state membre mai mari UE-
15 care dispuneau de bănci naționale de promovare consacrate.  

FEIS este o inițiativă comună a Comisiei Europene și a Băncii Europene de Investiții (BEI). Acest 
fond stă la baza Planului de investiții al UE, cunoscut și ca „Planul Juncker”, care își propunea 
inițial să genereze o finanțare publică și privată în valoare de 315 miliarde de euro pentru 
investiții strategice. 

Curtea a concluzionat că FEIS a fost eficace în mobilizarea de finanțare pentru a sprijini investiții 
suplimentare în UE în perioada cuprinsă între momentul lansării fondului în 2015 și luna 
iulie 2018. Curtea a constatat că, până la jumătatea lunii iulie 2018, BEI aprobase finanțare în 
cuantum de 65,5 miliarde de euro, depășind volumul indicativ al finanțării care urma să fie 
mobilizată, și anume de 61 de miliarde de euro. Sprijinul FEIS a permis ca BEI să obțină o creștere 
de patru ori a operațiunilor sale de finanțare cu risc mai ridicat, în comparație cu 2014.  

Cu toate acestea, unele proiecte din cadrul FEIS ar fi putut fi finanțate din surse private și din alte 
surse publice sau de către BEI însăși, deși în termeni diferiți. Promotorii de proiecte au preferat 
finanțarea din partea FEIS, fie deoarece prezenta un cost mai avantajos, fie deoarece oferea 
o perioadă de rambursare mai lungă. 

De asemenea, Curtea pune sub semnul întrebării estimarea raportată de 335 de miliarde de euro 
privind investițiile suplimentare mobilizate. În unele cazuri, metodologia utilizată supraevalua 
măsura în care sprijinul acordat de FEIS determina efectiv investiții suplimentare în economia 
reală. În plus, sumele raportate nu iau în calcul faptul că unele operațiuni FEIS au înlocuit alte 
operațiuni ale BEI și alte instrumente financiare ale UE. Potrivit Curții, lipsa unor indicatori de 
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performanță și de monitorizare comparabili pentru toate instrumentele financiare și toate 
garanțiile financiare ale UE diminuează transparența și capacitatea de evaluare a rezultatelor. 

„Vizibilitatea FEIS este una foarte mare, întrucât FEIS este un program emblematic al UE. Din 
această cauză, este cu atât mai important ca, ori de câte ori se susține faptul că FEIS este eficace, 
acest lucru să se sprijine pe temeiuri solide,” a declarat domnul Leo Brincat, membrul Curții de 
Conturi Europene responsabil de raport. 

Finanțarea pe care FEIS a înlocuit-o parțial era legată, în cele mai multe cazuri, de instrumente 
financiare ale UE aflate sub gestiune centralizată, în special în domeniul transporturilor și în cel al 
energiei, arată Curtea. Aceasta a observat, de asemenea, nevoia ca BEI și Comisia să evite 
suprapunerile între FEIS și fondurile structurale și de investiții europene (fondurile ESI) gestionate 
de statele membre. 

La sfârșitul exercițiului 2017, portofoliul FEIS se încadra în limitele stabilite pentru investiții în 
sectoare de politică specifice. Cu toate acestea, concentrarea geografică nu era suficient de 
echilibrată, regăsindu-se în cea mai mare parte în câteva dintre statele membre mai mari UE-15 
care dispuneau de bănci naționale de promovare consacrate. 

Curtea formulează o serie de recomandări în vederea: 

• promovării unei utilizări justificate a produselor BEI cu un profil de risc mai ridicat în cadrul FEIS; 

• a încurajării complementarității dintre instrumentele financiare ale UE și garanțiile bugetare ale UE; 

• a îmbunătățirii modului în care se evaluează posibilitatea ca proiectele potențiale din cadrul FEIS să fi putut fi 

finanțate din alte surse; 

• a unei mai bune estimări a investițiilor mobilizate; 

• a îmbunătățirii distribuției geografice a investițiilor sprijinite de FEIS. 

Notă către editori  

FEIS a fost instituit în 2015 ca parte a „Planului de investiții pentru Europa”, menit să combată 
deficitul de investiții apărut ca urmare a crizei financiare și economice, care a început în 2008. 
A fost instituit la nivelul BEI și este guvernat de un comitet director format din reprezentanți ai 
Comisiei și ai BEI. FEIS a fost instituit inițial cu scopul de a utiliza o garanție de la bugetul UE în 
cuantum de 16 miliarde de euro, precum și resurse proprii ale BEI în cuantum de 5 miliarde de 
euro, pentru a permite Grupului BEI să pună la dispoziție finanțare în valoare de aproximativ 
61 de miliarde de euro, cu obiectivul de a genera, până în iulie 2018, alți 315 miliarde de euro, 
reprezentând investiții strategice în infrastructură și în IMM-uri și acoperind majoritatea 
domeniilor de politică ale UE, precum și toate statele membre. 

Curtea de Conturi Europeană a publicat un aviz referitor la FEIS în noiembrie 2016. De asemenea, 
în luna iulie a aceluiași an, Curtea a publicat un raport special cu privire la instrumentele 
financiare ale UE. 

Curtea prezintă rapoartele sale speciale Parlamentului European și Consiliului UE, precum și altor 
părți interesate, cum ar fi parlamentele naționale, părțile interesate din sectoarele economice 



RO 

 
 
 

 

3 

vizate și reprezentanții societății civile. Marea majoritate a recomandărilor pe care le formulează 
Curtea în aceste rapoarte sunt puse în practică. Acest nivel ridicat de acceptare a recomandărilor 
subliniază beneficiile pe care activitatea Curții le aduce cetățenilor UE. 

Raportul special nr. 03/2019: „Fondul european pentru investiții strategice (FEIS): este nevoie să 
se acționeze pentru ca FEIS să devină un succes deplin”, este disponibil în 23 de limbi ale UE pe 
site-ul Curții (eca.europa.eu). 
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