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EFIS – niewiele dowodów uzasadniających zwiększenie zdolności 
finansowej – twierdzą kontrolerzy UE 

Z nowej opinii opublikowanej przez Europejski Trybunał Obrachunkowy wynika, że plany Komisji Europejskiej 
dotyczące zwiększenia zdolności finansowej i przedłużenia okresu funkcjonowania funduszu inwestycyjnego 
o zasadniczym znaczeniu dla planu Junckera zostały sporządzone zbyt wcześnie. Istnieje też niewiele 
dowodów świadczących o tym, że tego rodzaju zwiększenie jest uzasadnione.  

Europejski Fundusz na rzecz Inwestycji Strategicznych (EFIS) jest wspólną inicjatywą Komisji Europejskiej 
i Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI). Stanowi on podstawę unijnego planu inwestycyjnego, zwanego 
również planem Junckera, mającego na celu wygenerowanie kwoty 315 mld euro finansowania publicznego 
i prywatnego na rzecz inwestycji strategicznych.  

Kontrolerzy wzięli pod uwagę trzy aspekty – ograniczoną podstawę dowodową w kontekście wniosku 
o przedłużenie okresu funkcjonowania EFIS, możliwość wyolbrzymienia oddziaływania EFIS oraz zasady związane 
z zarządzaniem i przejrzystością.  

– Komisja planuje przedłużyć okres funkcjonowania EFIS zaledwie w rok po jego uruchomieniu. Stanowi to 
znaczną zmianę w stosunku do pierwotnego harmonogramu – stwierdził Mihails Kozlovs, członek Europejskiego 
Trybunału Obrachunkowego odpowiedzialny za opinię. – Wciąż jest zbyt wcześnie, by zmierzyć skutki 
gospodarcze, społeczne i środowiskowe oraz by stwierdzić, czy dzięki EFIS osiągane są założone cele. 

Główne wnioski i zalecenia przedstawione w opinii:  

Komisja złożyła wniosek o przedłużenie okresu funkcjonowania EFIS zaledwie w rok po jego uruchomieniu, ale 
istnieje niewiele dowodów na to, że proponowane zwiększenie zdolności finansowej jest uzasadnione. Wyjątek 
stanowią inwestycje na rzecz MŚP, w przypadku których odnotowano wysoki poziom wykorzystania środków 
budżetowych. 

Po raz kolejny nie przeprowadzono kompleksowej oceny skutków, a kontrolerzy kwestionują zniesienie 
przepisów uzależniających kontynuację funkcjonowania EFIS od wyników niezależnej oceny.  
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Obniżenie stopy objęcia gwarancją funduszu gwarancyjnego z 50% do 35% stanowi możliwość wykorzystania 
ograniczonych zasobów budżetowych UE w wydajniejszy sposób, ale zwiększy ono również 
prawdopodobieństwo zgłaszania dalszych wniosków o środki z unijnego budżetu. Wartość potencjalnych 
zobowiązań dla budżetu UE wynosi bowiem aż 26 mld euro.  

Należy podkreślić, że wszystkie projekty finansowane ze środków EFIS muszą uwzględniać eliminowanie 
nieprawidłowości na rynku oraz nieoptymalnych warunków inwestycji, oraz że projekty nie mogłyby zostać 
przeprowadzone, lub nie zostałyby przeprowadzone w tym samym zakresie, bez wsparcia ze środków EFIS. 
Istnieje ryzyko, że postawienie znaku równości między działalnością EFIS a działaniami specjalnymi EBI może 
stanowić zachętę do wykorzystywania nadmiernie skomplikowanych struktur finansowania lub do nadawania 
profilu ryzyka, który nie odpowiada rzeczywistemu ryzyku związanemu z danym działaniem.  

Istnieje zagrożenie, że efekt mnożnikowy jest zawyżony. Kontrolerzy zalecają wprowadzenie ulepszeń 
w metodyce w zakresie mnożników EFIS i zastosowanie jej do opracowania kluczowego wskaźnika efektywności 
w odniesieniu do EFIS. Wskaźnik ten pokazuje, jaka wartość kapitału prywatnego została zmobilizowana.  

 

Informacje dla redaktorów 

Obecnie EFIS składa się z gwarancji udzielanej z budżetu UE w wysokości 16 mld euro, uzupełnionych o alokację 
kapitału z EBI wynoszącą 5 mld euro. Komisja złożyła wniosek o przedłużenie okresu funkcjonowania EFIS 
i zwiększenie gwarancji z budżetu UE do kwoty 26 mld euro, przy czym wkład EBI miałby wzrosnąć do kwoty 
7,5 mld euro.  

Wnioskowi towarzyszyła wewnętrzna ocena sporządzona przez Komisję, która w tym miesiącu ma zostać 
uzupełniona o niezależną ocenę. Opinia odnosi się zarówno do proponowanych zmian prawnych, jak i do oceny 
sporządzonej przez Komisję.  

Europejski Trybunał Obrachunkowy przyczynia się do poprawy zarządzania finansami UE, publikując opinie na 
temat wniosków w sprawie nowych przepisów lub zmian legislacyjnych, które mają skutki finansowe. Opinie te 
są wykorzystywane przez organy prawodawcze – Parlament Europejski i Radę – w ich pracy. 

Niniejsza opinia nie została sporządzona na podstawie procedur, które miałyby zastosowanie do sprawozdania 
specjalnego. Kontrolerzy Trybunału planują wydanie sprawozdania specjalnego na temat funkcjonowania EFIS 
w pierwszej połowie 2018 r. 

Opinia Trybunału nr 2/2016 w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 
zmieniającego rozporządzenia (UE) nr 1316/2013 i 2015/1017 oraz w sprawie towarzyszącej oceny sporządzonej 
przez Komisję zgodnie z art. 18 ust. 2 rozporządzenia (UE) 2015/1017 jest obecnie dostępna w języku angielskim. 
Wkrótce zostaną dodane pozostałe wersje językowe. 

 


