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Curtea de Conturi Europeană examinează eficacitatea 
Fondului european pentru investiții strategice (FEIS)  
Curtea de Conturi Europeană desfășoară în prezent un audit cu privire la Fondul european 
pentru investiții strategice, aflat în centrul „Planului Juncker”. În cadrul auditului se va verifica 
dacă acest fond răspunde în mod eficace nevoii de a sprijini investițiile în UE. Curtea a publicat 
astăzi un document de informare cu privire la FEIS, adresat cititorilor interesați.  

FEIS a fost creat în 2015 de către Comisia Europeană împreună cu Banca Europeană de Investi ții 
(BEI) și cu Fondul European de Investiții, ca pilon central al Planului de investiții pentru Europa, 
prima inițiativă majoră a Comisiei Juncker.  

Curtea va examina procesul decizional al Comisiei legat de FEIS, precum și rolul băncilor și al 
instituțiilor de promovare de la nivel național. Totodată, auditul se va opri asupra „adiționalității” 
FEIS – analizând dacă sunt selectate numai acele proiecte care nu s-ar fi desfășurat fără sprijinul 
FEIS –, precum și asupra valorii adăugate a activităților acestui fond. 

„Instrumentele financiare precum FEIS sunt utilizate pe scară din ce în ce mai largă pentru 
a acorda un sprijin din bugetul UE prin intermediul garanțiilor și al investițiilor de capital”, 
a declarat domnul Leo Brincat, membrul Curții de Conturi Europene responsabil de acest audit. 
„Prin urmare, este extrem de important să ne asigurăm că aceste instrumente func ționează 
întotdeauna cu maximă eficacitate”. 

FEIS își propune să mobilizeze până la 315 miliarde de euro sub formă de investiții adiționale în 
perioada 2015-2018 și să îmbunătățească accesul la finanțare pentru întreprinderile mici și 
mijlocii. Acest obiectiv urmează să fie atins cu ajutorul finanțării puse la dispoziție de BEI, pe baza 
unei garanții de 16 miliarde de euro de la bugetul UE, finanțare la care se adaugă 5 miliarde de 
euro alocate din resursele proprii ale BEI. 

Curtea a publicat astăzi o notă informativă de audit cu privire la FEIS, care conține informații de 
ordin general bazate pe activitatea de pregătire desfășurată înainte de începerea auditului. 
Notele informative de audit reprezintă un nou tip de publicații și sunt concepute ca o sursă de 
informații pentru cei interesați de politica și/sau de programele care vor fi auditate. 
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