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Evropski sklad za strateške naložbe: ni veliko dokazov, da je 
povečanje upravičeno, pravijo revizorji EU 

Načrti Evropske komisije za povečanje in podaljšanje trajanja investicijskega sklada, ki je v osrčju 
Junckerjevega načrta, so bili pripravljeni prekmalu in z le malo dokazi, da je povečanje upravičeno, je 
navedeno v novem mnenju Evropskega računskega sodišča.  

Evropski sklad za strateške naložbe (EFSI) je skupna pobuda Evropske komisije in Evropske investicijske banke 
(EIB), ki je osnova za naložbeni načrt EU, znan tudi pod imenom Junckerjev načrt. Cilj načrta je pridobiti 
315 milijard EUR javnih in zasebnih sredstev za strateške naložbe.  

Revizorji so preučili tri vidike: skromnost dokazov, na katerih temelji predlog podaljšanja trajanja EFSI, možnost 
pretiravanja v zvezi z njegovim učinkom ter ureditve za upravljanje in preglednost.  

Mihails Kozlovs, član Evropskega računskega sodišča, ki je pristojen za mnenje, je izjavil: „Komisija namerava 
podaljšati trajanje EFSI že leto dni po njegovi vzpostavitvi. V primerjavi s prvotnim časovnim načrtom je to velika 
sprememba. Prezgodaj je še, da bi bilo mogoče izmeriti gospodarski, socialni in okoljski učinek ali sprejeti 
zaključek o tem, ali EFSI dosega svoje cilje.” 

Glavni zaključki in predlogi iz mnenja so:  

Komisija je predlagala podaljšanje trajanja EFSI le leto dni po začetku njegovega delovanja, vendar je le malo 
dokazov, da je predlagano podaljšanje upravičeno, razen pri naložbah za mala in srednja podjetja, pri katerih je 
ugotovljena visoka proračunska poraba. 

Tudi tokrat ni bila pripravljena izčrpna ocena učinka. Revizorji se sprašujejo o upravičenosti izbrisa določbe, v 
skladu s katero je nadaljevanje EFSI odvisno od rezultatov neodvisne ocene.  

Zmanjšanje stopnje oblikovanja rezervacij za jamstveni sklad s 50 % na 35 % je priložnost za to, da se skromna 
proračunska sredstva EU porabijo bolj učinkovito, vendar se bo s tem tudi povečala verjetnost dodatnih zahtev 
do proračuna EU: potencialne obveznosti zanj znašajo celo 26 milijard EUR.  

Jasno mora biti, da morajo vsi projekti, ki prejemajo podporo iz EFSI, obravnavati nedelovanje trga ali 
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neoptimalne naložbene okoliščine ter da jih brez podpore EFSI ne bi bilo mogoče izvesti ali jih ne bi bilo mogoče 
izvesti v enaki meri. Enačenje operacij EFSI s posebnimi dejavnostmi EIB lahko spodbudi uporabo nepotrebno 
zapletenih struktur financiranja ali dodelitev profila tveganja, ki se ne ujema z dejansko tveganostjo operacije.  

Obstaja tveganje, da je multiplikacijski učinek precenjen. Revizorji predlagajo, da je treba izboljšati 
„multiplikacijsko metodologijo EFSI” in jo uporabiti za pripravo ključnega kazalnika smotrnosti za EFSI, ki bi kazal, 
koliko zasebnega kapitala je bilo mobiliziranega.  

 

Pojasnila za urednike 

EFSI sestavlja jamstvo iz proračuna EU v višini 16 milijard EUR in kapital v vrednosti 5 milijard EUR, ki ga zagotovi 
EIB. Komisija je predlagala podaljšanje trajanja EFSI in povečanje proračunskega jamstva EU na 26 milijard EUR. 
Prispevek EIB naj bi se povečal na 7,5 milijarde EUR.  

Predlogu je priložena notranja ocena Komisije, dodatna neodvisna ocena pa naj bi bila pripravljena pozneje ta 
mesec. Mnenje se nanaša na predlagane pravne spremembe in na oceno, ki jo je pripravila Komisija.  

Evropsko računsko sodišče s svojimi mnenji, ki jih izreka o predlogih nove ali spremenjene zakonodaje s 
finančnim učinkom, prispeva k izboljševanju finančnega poslovodenja EU. Ta mnenja pri svojem delu uporabljata 
zakonodajna organa (Evropski parlament in Svet). 

Mnenje ne temelji na postopkih, ki se uporabljajo za posebna poročila. Revizorji nameravajo v prvi polovici 
leta 2018 objaviti posebno poročilo o smotrnosti EFSI. 

Mnenje Evropskega računskega sodišča št. 2/2016 o predlogu Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o 
spremembi uredb (EU) št. 1316/2013 in (EU) 2015/1017 ter priloženi oceni v skladu s členom 18(2) Uredbe (EU) 
2015/1017 je na voljo v angleškem jeziku. Drugi jeziki bodo kmalu dodani. 

 


