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Účinnost EFSI musí být lépe doložena, říkají auditoři EU 

Evropský fond pro strategické investice (EFSI) byl účinný při získávání finančních prostředků na 
investice v EU, ale objem mobilizovaných investic může být nadhodnocen, uvádí se v nové 
zprávě Evropského účetního dvora. Auditoři také zjistili, že část podpory EFSI pouze nahradila 
jiné financování EU a Evropské investiční banky. Část prostředků byla věnována na projekty, 
které mohly využít jiné zdroje veřejného či soukromého financování, i když za jiných podmínek, 
a většina investic směřovala do několika větších členských států EU-15 s dobře zavedenými 
národními podpůrnými bankami.  

EFSI je společnou iniciativou Evropské komise a Evropské investiční banky (EIB). Je součástí 
investičního plánu EU, označovaného také jako „Junckerův plán“, jehož původním cílem bylo 
generovat veřejné a soukromé finanční prostředky ve výši 315 miliard EUR pro strategické 
investice. 

Auditoři dospěli k závěru, že EFSI byl při získávání finančních prostředků na podporu dalších 
investic v EU od svého zahájení v roce 2015 až do července 2018 účinný. Zjistili, že do poloviny 
července 2018 EIB schválila 65,5 miliardy EUR financování, což přesáhlo orientační výši 61 miliard 
EUR, na kterou se cílilo. Podpora z EFSI umožnila EIB dosáhnout oproti roku 2014 čtyřnásobného 
zvýšení rizikovějších finančních operací.  

Některé projekty EFSI však mohly být financovány ze soukromých zdrojů nebo dalších veřejných 
zdrojů nebo dokonce EIB jako běžná operace, i když za jiných podmínek. Předkladatelé projektů 
preferovali financování z EFSI, protože bylo buď levnější, nebo nabízelo delší dobu splatnosti. 

Auditoři také zpochybňují vykázané odhady objemu mobilizovaných dodatečných investic ve výši 
335 miliard EUR. V některých případech metodika použitá pro odhad objemu mobilizovaných 
investic nadhodnotila rozsah, v jakém podpora EFSI skutečně dodatečné investice v reálné 
ekonomice aktivovala. Kromě toho vykázané částky nezohledňují skutečnost, že některé operace 
EFSI nahradily jiné operace EIB a finanční nástroje EU. Nedostatek srovnatelných výkonnostních a 
monitorovacích ukazatelů všech finančních nástrojů EU a rozpočtových záruk oslabuje 
transparentnost a schopnost posuzovat výsledky, tvrdí auditoři. 
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„EFSI je jako stěžejní program EU vysoce exponován. O to důležitější je, aby tvrzení o jeho 
účinnosti byla skutečně dobře podložená,“ uvedl člen Evropského účetního dvora odpovědný za 
tuto zprávu Leo Brincat. 

EFSI také podle auditorů částečně nahradil financování z ostatních centrálně řízených finančních 
nástrojů EU, zejména v oblasti dopravy a energetiky. Komise a EIB by se také podle jejich názoru 
měly vyhýbat překrývání mezi EFSI a Evropskými strukturálními a investičními fondy (ESI fondy) 
řízenými členskými státy. 

Portfolio EFSI bylo na konci roku 2017 v rámci limitů stanovených pro investice do konkrétních 
oblastí politiky. Zeměpisné rozložení však nebylo dostatečně vyrovnané a většina investic se 
realizovala v členských státech EU-15 s dobře zavedenými národními podpůrnými bankami. 

Auditoři předkládají řadu doporučení, jak situaci zlepšit: 

• podporovat opodstatněné využívání rizikovějších produktů EIB v rámci EFSI; 

• podporovat doplňkovost mezi finančními nástroji EU a rozpočtovými zárukami EU; 

• lépe posuzovat, zda potenciální projekty EFSI mohly být financovány z jiných zdrojů; 

• lépe odhadovat objem mobilizovaných investic; 

• zlepšit zeměpisné rozložení investic podporovaných EFSI. 

Poznámka pro redaktory  

EFSI byl zřízen v roce 2015 jako součást „Investičního plánu pro Evropu“ s cílem řešit nedostatek 
investic, k němuž došlo v důsledku finanční a hospodářské krize, jež začala v roce 2008. Fond byl 
založen v rámci EIB a spravuje jej řídicí rada složená ze zástupců Komise a EIB. EFSI byl původně 
zřízen s cílem využít rozpočtovou záruku EU ve výši 16 miliard EUR a 5 miliard EUR z vlastních 
zdrojů EIB, aby skupina EIB mohla poskytnout financování v přibližné výši 61 miliard EUR. Účelem 
bylo aktivovat do července 2018 strategické investice v objemu 315 miliard EUR do infrastruktury 
a malých a středních podniků v rámci většiny oblastí politiky EU a členských států. 

Auditoři EU zveřejnili v listopadu 2016 k EFSI své stanovisko. V červenci téhož roku zveřejnili také 
zvláštní zprávu o finančních nástrojích EU. 

EÚD předkládá své zvláštní zprávy Evropskému parlamentu a Radě EU a také dalším subjektům, 
které o to mají zájem, jako jsou národní parlamenty, subjekty působící v příslušném odvětví a 
zástupci občanské společnosti. Velká většina doporučení, která předkládáme ve svých zprávách, 
je uvedena do praxe. Vysoká míra přijatých doporučení podtrhuje přínos naší práce pro občany 
EU. 

Zvláštní zpráva č. 3/2019: „Evropský fond pro strategické investice: pro zajištění skutečného 
úspěchu jsou nutná další opatření“ je k dispozici na internetové stránce EÚD (eca.europa.eu) ve 
23 jazycích EU. 
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