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ES auditoriai tikrina ESIF veiksmingumą  
Europos Audito Rūmai atlieka ESIF, „Junkerio plano“ pagrindą sudarančio investicijų fondo, 
auditą. Auditoriai nagrinės, ar pasitelkus ESIF (Europos strateginių investicijų fondą), 
veiksmingai atsižvelgiama į investicijų rėmimo ES poreikį. Šiandien jie suinteresuotiesiems 
skaitytojams taip pat paskelbė dokumentą, kuriame šis fondas yra apžvelgiamas.  

ESIF 2015 m. bendrai įsteigė Europos Komisija, Europos investicijų bankas (EIB) ir Europos 
investicijų fondas kaip pagrindinį Investicijų plano Europai – Jean-Claude Juncker vadovaujamos 
Europos Komisijos pirmosios didelės iniciatyvos – ramstį.  

Auditoriai nagrinės Komisijos su ESIF susijusį sprendimų priėmimo procesą ir nacionalinių 
skatinamąjį finansavimą teikiančių bankų ir įstaigų vaidmenį. Jie taip pat vertins ESIF 
papildomumą, t. y. tai, ar projektai yra atrenkami tik tuomet, jei jų nebūtų galima įgyvendinti be 
ESIF paramos, ir jo operacijų pridėtinę vertę. 

„Tokios finansinės priemonės, kaip ESIF vis dažniau naudojamos teikiant paramą iš ES biudžeto 
garantijų ir nuosavo kapitalo investicijų forma, – pareiškė už auditą atsakingas Europos Audito 
Rūmų narys Leo Brincat. – Todėl labai svarbu užtikrinti, kad šios priemonės visuomet veiktų taip 
veiksmingai, kaip ir turėtų veikti“. 

ESIF siekiama 2015–2018 m. sutelkti iki 315 milijardų eurų papildomų investicijų ir mažoms bei 
vidutinėms įmonėms padidinti galimybes gauti finansavimą. Šio tikslo siekiama pasitelkiant EIB 
finansavimą, remiantis iš ES biudžeto skirta 16 milijardų eurų vertės garantija bei 5 milijardų eurų 
vertės asignavimais, skirtais iš EIB nuosavų išteklių. 

Auditoriai šiandien paskelbė trumpą audito pranešimą apie ESIF, kuriame pateikta aiškinamosios 
informacijos, kuri buvo parengta remiantis prieš auditą atliktu parengiamuoju darbu. Trumpi 
audito pranešimai yra nauja leidinių rūšis ir yra informacijos šaltinis tiems, kurie domisi 
audituojama politika ir (arba) programomis. 
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