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Il-FEIS: ftit li xejn hemm evidenza li ż-żieda hija ġġustifikata, jgħidu 
l-Awdituri tal-UE 

Il-pjanijiet tal-Kummissjoni Ewropea biex iżżid u testendi l-fond ta' investiment li jinsab fil-qalba tal-"Pjan 
Juncker" tfasslu kmieni wisq u ftit li xejn evidenza hemm li ż-żieda hija ġġustifikata, skont opinjoni ġdida 
ppubblikata mill-Qorti Ewropea tal-Awdituri (QEA).  

Il-Fond Ewropew għall-Investimenti Strateġiċi (FEIS) huwa inizjattiva konġunta tal-Kummissjoni Ewropea u l-Bank 
Ewropew tal-Investiment (BEI). Huwa jifforma l-bażi għall-Pjan ta' Investiment tal-UE, magħruf ukoll bħala l-"Pjan 
Juncker", li għandu l-għan li jiġġenera EUR 315-il biljun f'finanzjament pubbliku u privat għal investimenti 
strateġiċi.  

L-awdituri qiesu tliet aspetti: il-bażi evidenzjali limitata għall-proposta li l-FEIS jiġi estiż, il-potenzjal li l-impatt tal-
FEIS jiġi eżaġerat, u l-arranġamenti ta' governanza u trasparenza.  

Mihails Kozlovs, il-Membru tal-Qorti Ewropea tal-Awdituri responsabbli għall-Opinjoni, qal, “Il-Kummissjoni 
qed tippjana li testendi l-FEIS sena biss wara t-tnedija tiegħu. Din hija bidla konsiderevoli meta mqabbla mal-
iskeda ta' żmien oriġinali. Għadu kmieni wisq biex jitkejlu l-impatti ekonomiċi, soċjali u ambjentali jew biex 
tintlaħaq konklużjoni dwar jekk il-FEIS huwiex qed jikseb l-objettivi tiegħu.” 

Il-konklużjonijiet u l-proposti prinċipali fl-Opinjoni huma:  

Il-Kummissjoni pproponiet estensjoni għall-FEIS sena biss wara t-tnedija tiegħu, iżda ftit li xejn hemm evidenza li 
ż-żieda proposta hija ġġustifikata, minbarra fir-rigward tal-investimenti għall-SMEs, fejn huwa osservat li kien 
hemm konsum baġitarju għoli. 

Għal darb'oħra reġgħet ma saritx valutazzjoni komprensiva tal-impatt, u l-awdituri għandhom dubji dwar it-
tneħħija tad-dispożizzjoni li torbot il-kontinwazzjoni tal-FEIS mar-riżultati ta' evalwazzjoni indipendenti.   

It-tnaqqis tar-rata ta' proviżjonament  għall-fond ta' garanzija minn 50 % għal 35 % huwa opportunità biex ir-
riżorsi skarsi tal-baġit tal-UE jintużaw b'mod aktar effiċjenti, iżda dan se jżid ukoll il-probabbiltà li jsiru aktar 
appelli fuq il-baġit tal-UE; l-obbligazzjoni potenzjali għall-baġit tal-UE tista' togħla sa EUR 26 biljun.  
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Jenħtieġ li jkun ċar li l-proġetti kollha appoġġati mill-FEIS iridu jindirizzaw fallimenti tas-suq jew sitwazzjonijiet ta' 
investiment subottimali, u li dawn ma jkunux setgħu twettqu, jew ma jkunux setgħu twettqu sal-istess punt, 
mingħajr l-appoġġ tal-FEIS. Hemm ir-riskju li jekk l-operazzjonijiet tal-FEIS jitqiesu bħala ekwivalenti għal 
Attivitajiet Speċjali tal-BEI, dan jista' joħloq inċentiv biex jintużaw strutturi ta' finanzjament kumplessi żżejjed jew 
biex jiġi allokat profil tar-riskju li ma jikkorrispondix għar-riskju reali tal-operazzjoni.  

Hemm ir-riskju li l-effett multiplikatur jiġi ddikjarat b'mod eċċessiv. L-awdituri jipproponu li l-"Metodoloġija 
Multiplikatriċi tal-FEIS" tittejjeb u li din tintuża biex jiġi prodott l-indikatur ewlieni tal-prestazzjoni għall-FEIS, li 
juri l-kwantità ta' kapital privat li jkun ġie mmobilizzat.  

 

Noti lill-Edituri 

Attwalment il-FEIS huwa kompost minn garanzija ta' EUR 16-il biljun mill-baġit tal-UE, ikkomplementata 
b'allokazzjoni tal-kapital ta' EUR 5 biljun mill-BEI. Il-Kummissjoni pproponiet li d-durata tal-FEIS tiġi estiża u li l-
garanzija mill-baġit tal-UE tiżdied għal EUR 26 biljun, b'żieda tal-kontribuzzjoni mill-BEI għal EUR 7.5 biljun.  

Il-proposta kienet akkumpanjata minn evalwazzjoni interna tal-Kummissjoni, u evalwazzjoni indipendenti 
ulterjuri għandha ssir aktar tard dan ix-xahar. L-Opinjoni tkopri kemm l-emendi legali proposti kif ukoll l-
evalwazzjoni proprja tal-Kummissjoni.  

Il-Qorti Ewropea tal-Awdituri tikkontribwixxi għat-titjitb tal-ġestjoni finanzjarja tal-UE billi tippubblika opinjonijiet 
dwar proposti għal leġiżlazzjoni ġdida jew riveduta b'impatt finanzjarju. L-opinjonijiet jintużaw mill-awtoritajiet 
leġiżlattivi — il-Parlament Ewropew u l-Kunsill — f’xogħolhom. 

Din l-Opinjoni mhijiex ibbażata fuq il-proċeduri li jkunu japplikaw għal rapport speċjali. L-awdituri biħsiebhom 
jippubblikaw rapport speċjali dwar il-prestazzjoni tal-FEIS fl-ewwel nofs tal-2018. 

L-Opinjoni Nru 2/2016 tal-QEA dwar il-proposta għal Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda 
r-Regolamenti (UE) Nru 1316/2013 u 2015/1017 u l-evalwazzjoni tal-Kummissjoni li takkumpanjaha skont l-
Artikolu 18(2) tar-Regolament (UE) 2015/1017 hija attwalment disponibbli bl-Ingliż – lingwi oħra se jiżdiedu fi 
żmien qasir. 

 


