
DT\1175491ET.docx PE634.600v01-00

ET Ühinenud mitmekesisuses ET

Euroopa Parlament
2014-2019

Eelarvekontrollikomisjon

30.1.2019

TÖÖDOKUMENT
Euroopa Kontrollikoja eriaruande nr 3/2019 kohta (2018. aasta eelarve 
täitmisele heakskiidu andmine): „Euroopa Strateegiliste Investeeringute Fond: 
täieliku edu tagamiseks on vaja meetmeid“

Eelarvekontrollikomisjon

Raportöör: Marco Valli



PE634.600v01-00 2/4 DT\1175491ET.docx

ET

Summary

The European Fund for Strategic Investments (EFSI) was set up in 2015 as part of the 
“Investment Plan for Europe” designed to tackle the investment gap that emerged following 
the financial and economic crisis, which began in 2008, with the goal of mobilising an 
additional €315 billion, by July 2018, of strategic investments in infrastructure and SMEs, 
covering most EU policy areas and all Member States. 
The EFSI is not a separate legal entity from the EIB but it has a distinct governance structure 
and its investment operations take place within two thematic areas i.e. the Infrastructure and 
Innovation Window managed by the EIB and the SME Window managed by the EIF. 

The Court assessed whether EFSI was effective in raising finance to support additional 
investment within the whole EU, the audit covering the EFSI operations from its launch in 
2015 until July 2018. 

According to the ECA's assessment of the EFSI’s performance, EFSI has been effective in 
raising finance to support additional strategic investments in the EU. 
However, the reported estimate of investment mobilised does not take account of the fact that 
some EFSI operations replaced other EIB operations and EU financial instruments and the 
fact that a part of the EFSI support went to projects that could have been financed from other 
sources of public or private finance under different conditions. 
The audit also revealed that even though the EFSI support has enabled the EIB to quadruple 
the volume of its higher risk lending activities compared to 2014, the value of these financial 
operations signed remain lower than expected.

The Court further considered that the methodology used to estimate the investment mobilised 
overstated, in some cases, the extent to which EFSI support actually induced additional 
investment in the real economy. 
The lack of comparable performance and monitoring indicators for all EU financial 
instruments and budgetary guarantees diminishes transparency and the ability to assess 
results. 

In addition, the Court stated that action needs to be taken to improve the geographic spread of 
EFSI supported investment. The EFSI portfolio at the end of 2017 was within the indicative 
limits set for investing in specific policy sectors. 
The Court noted that the countries with the highest EFSI uptake were those with the most 
developed and active National Promotional Banks and Institutions, which highlights a real 
need for providing technical assistance to Member States with less developed structures.

In the light of its findings, the Court made the following recommendations for:

- promoting the justified use of higher-risk EIB products under EFSI; 

- encouraging complementarity between EU financial instruments and EU 
budgetary guarantees; 

- improving the assessment of whether potential EFSI projects could have been 
financed from other sources; 
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- estimating better the investment mobilised; 

- improving the geographical spread of EFSI supported investment. 

Raportööri soovitused

Euroopa Parlament:

1. peab kiiduväärseks kontrollikoja eriaruannet „Euroopa Strateegiliste Investeeringute 
Fond: täieliku edu tagamiseks on vaja meetmeid“, mis on oluline samm hindamaks 
EFSI tõhusust ja rahastamismudelit kui osa Euroopa investeerimiskavast, ning esitab 
allpool oma tähelepanekud ja soovitused; 

2. kordab, et EFSI aluspõhimõtte, mida erinevalt teistest praegustest EIP 
rahastamisvahenditest toetatakse ELi eelarvest, eesmärk on pakkuda täiendavust selle 
kaudu, et teha kindlaks täiendavad ja uuenduslikud tulevikku suunatud sektorid ja 
suurema riskiga projektid; 

3. rõhutab täiendavuse kriteeriumi tähtsust, mis hõlmab vajadust toetada tehinguid, mis 
on EFSI toetuse jaoks kõlblikud üksnes siis, kui need on mõeldud selgelt määratletud 
turutõrgete või mitteoptimaalsete investeerimisolukordade lahendamiseks ja kui neid 
ei oleks ilma EFSI-ta võimalik teha samas ulatuses või sama aja jooksul;

4. leiab seetõttu, et põhjalikumad esialgsed vajaduste hinnangud mitmesugustes 
sektorites on esmase tähtsusega i) eri liikmesriikides või piirkondades 
investeerimispuudujäägi ja -tõkete tuvastamiseks, ii) turutõrgete ulatuse ja laadi 
korrektseks hindamiseks ja iii) investeerimispuudujäägi leevendamiseks sobivaimate 
tegutsemisviiside/programmide kavandamiseks;

5. nõuab objektiivset ülevaadet EFSI projektide täiendavusest ja lisaväärtusest ning 
nende vastavusest liidu poliitikale või muudele EIP tehingutele, et need oleksid 
edaspidi rohkem poliitikast, mitte nõudlusest lähtuvad; 

6. rõhutab seetõttu, et täiendavuse ja lisaväärtuse põhimõttega seotud üksikasju tuleb 
pidevalt täiustada;

7. leiab, et mis tahes kattuvust eesmärkide, rahastamiskõlblikkuse kriteeriumite, 
sihtsektorite ja toetussaajate liikide mõttes tuleks vältida, et vältida mitmete eri 
kanalite kaudu investeeringute rahastamisest tulenevat topeltarvestust;

8. kutsub panka üles võtma tõsiselt arvesse kohalikelt sidusrühmadelt või 
kodanikuühiskonnalt saadud aruandeid, et vältida küsitavaid investeeringuid;

9. on seisukohal, et EIP peaks oma investeerimispõhimõtete kehtestamisel pöörama igal 
juhul tähelepanu keskpikale ja pikaajalisele majanduslikule, sotsiaalsele ja 
keskkonnaalasele mõjule, eelkõige kui piirkondlikul ja ELi tasandil lisaväärtuse 
loomisel on pikaajalises perspektiivis kaalul süsteemse tähtsusega piiriülesed 
investeeringud või projektid;
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10. juhib tähelepanu sellele, et rahastatavate projektide tugevust ei tuleks hinnata mitte 
ainult majandusliku tähtsuse seisukohalt, vaid pöörates sama palju tähelepanu ka 
keskkonnaalasele ja sotsiaalsele jätkusuutlikkusele;

11. peab kahetsusväärseks, et EFSIst rahastatavate projektide loetellu on valitud ka suure 
keskkonnamõju ja kaheldava täiendavusega taristukäitisi, nagu biorafineerimis-, 
terase- ja taasgaasistamistehased, gaasihoidlad ning kiirteed; väljendab muret selle 
pärast, et paljudel juhtudel ei ole EIP suutnud võtta meetmeid kohalikelt 
ametiasutustelt, sidusrühmade kogukondadelt ja kodanikuühiskonna rühmadelt 
saadud aruannete põhjal, mis puudutavad keskkonnaalaseid ja sotsiaalseid küsimusi; 
leiab, et EIP väide, et ta ei olnud kohustatud viima ellu vajalikke uurimisi, ei ole 
nõuetekohane selgitus;

12. tuletab meelde vajadust anda selget ja juurdepääsetavat teavet EFSI rahastatavate 
projektide majandusliku, sotsiaalse ja keskkonnaalase mõju ning saavutatud 
lisaväärtuse kohta; rõhutab, et kõigi EFSI toetatud projektide täiendavuse hindamist 
tuleks nõuetekohaselt dokumenteerida; 

13. märgib, et ligikaudne geograafiline kontsentratsioon põhineb liikmesriikides tehtud 
kulutuste kogusummal; on kindlal arvamusel, et investeerimismahu ülevaade, mis 
põhineb SKP-l riigi kohta, võib anda EFSI mõju kohta realistlikuma hinnangu; 

14. ergutab paremat koostoimet EFSI ja riiklike tugipankade vahel, kuna 
koordineerimine riiklike tugipankade ja investeerimisplatvormidega on pidev 
pingutus, mis võib aidata kaasa EFSI üldisele tõhususele; 

15. usub, et EFSI 1.0-st ja EFSI 2.0-st saadud õppetunde tuleks tulevases InvestEU 
programmis nõuetekohaselt arvesse võtta, eelkõige siis, kui kaalutakse põhimõtet 
koondada suur hulk ELi rahastamisvahendeid ühe katuse alla, ning selleks, et luua 
kasulikku koostoimet.


