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Kontrolerzy UE badają skuteczność EFIS  
Europejski Trybunał Obrachunkowy przeprowadza obecnie kontrolę EFIS – funduszu 
inwestycyjnego, na którym wspiera się „plan Junckera”. Kontrolerzy zbadają, czy EFIS 
(Europejski Fundusz na rzecz Inwestycji Strategicznych) stanowi skuteczną odpowiedź na 
potrzebę wsparcia inwestycji w UE. Dla zainteresowanych: dziś został również opublikowany 
zarys kontroli na temat EFIS.  

EFIS został ustanowiony w 2015 r. przez Komisję Europejską, Europejski Bank Inwestycyjny (EBI) 
i Europejski Fundusz Inwestycyjny jako główny filar planu inwestycyjnego dla Europy – pierwszej 
kluczowej inicjatywy Komisji pod przewodnictwem Junckera.  

Kontrolerzy zbadają proces podejmowania przez Komisję decyzji dotyczących EFIS oraz rolę 
krajowych banków i instytucji prorozwojowych. Ocenią także „dodatkowość” EFIS – tj. czy do 
objęcia finansowaniem są wybierane tylko takie projekty, które nie mogłyby zostać zrealizowane 
bez wsparcia z EFIS – oraz wartość dodaną działań w ramach funduszu. 

– Instrumenty finansowe takie jak EFIS są coraz częściej wykorzystywane w celu udzielenia 
wsparcia z budżetu UE za pomocą gwarancji i inwestycji kapitałowych – powiedział Leo Brincat, 
członek Europejskiego Trybunału Obrachunkowego odpowiedzialny za kontrolę. – Dlatego tak 
ważne jest dopilnowanie, by te instrumenty funkcjonowały zawsze tak skutecznie, jak powinny. 

Celem EFIS jest uruchomienie dodatkowych inwestycji w wysokości do 315 mld euro w okresie od 
2015 do 2018 r. oraz ułatwienie dostępu do finansowania małym i średnim przedsiębiorcom. Cel 
ten ma zostać osiągnięty dzięki finansowaniu z EBI – opartemu na gwarancji w wysokości 16 mld 
euro z budżetu UE – uzupełnionemu środkami w wysokości 5 mld euro pochodzącymi z zasobów 
własnych EBI. 

Kontrolerzy opublikowali dzisiaj zarys kontroli na temat EFIS, zawierający ogólne informacje 
zebrane przez nich w toku prac przygotowawczych przeprowadzonych przed rozpoczęciem 
kontroli. Zarysy kontroli to nowy rodzaj publikacji, który ma stanowić źródło informacji dla osób 
zainteresowanych danym obszarem polityki lub programami objętymi kontrolą. 
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