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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. 

Recomendações do relator

O Parlamento Europeu:

1. Congratula-se com o relatório especial do Tribunal de Contas intitulado «Fundo 
Europeu para Investimentos Estratégicos: Ação necessária para garantir o pleno 
êxito do FEIE», que representa um passo importante para avaliar a eficácia e o 
modelo de financiamento do FEIE no âmbito do «Plano de Investimento para a 
Europa» e apresenta a seguir as suas observações e recomendações; 

2. Reitera que a lógica subjacente ao FEIE, que é apoiado pelo orçamento da UE, ao 
contrário de outros instrumentos de financiamento atuais do BEI, consiste em 
proporcionar adicionalidade através da identificação de mais setores inovadores e 
orientados para o futuro e projetos de maior risco; 

3. Destaca a importância dos critérios de adicionalidade, o que implica a necessidade de 
apoiar operações que só são elegíveis para apoio do FEIE quando incidem 
claramente sobre deficiências do mercado identificadas ou situações de investimento 
insuficiente e que não poderiam ter sido realizadas na mesma medida, ou dentro do 
mesmo prazo, sem o FEIE;

4. Considera, assim, que são extremamente importantes as avaliações preliminares 
aprofundadas das necessidades em vários setores i) para detetar lacunas e obstáculos 
ao investimento em diferentes Estados-Membros ou regiões, ii) avaliar 
adequadamente a natureza e a dimensão das deficiências do mercado e iii) conceber 
as abordagens/programas mais adequados para atenuar essas lacunas de 
investimento;

5. Solicita uma visão geral objetiva da adicionalidade e do valor acrescentado dos 
projetos do FEIE, bem como a sua coerência com as políticas da União ou outras 
operações do BEI, a fim de se tornarem mais orientados pela política do que pela 
procura; 

6. Sublinha, por conseguinte, a necessidade de aperfeiçoar progressivamente os 
pormenores relativos aos princípios da adicionalidade e do valor acrescentado;

7. Considera que devem ser evitadas as sobreposições em termos de objetivos, de 
critérios de elegibilidade, de setores alvo e de tipos de beneficiários, a fim de evitar a 
dupla contagem resultante do financiamento de investimentos através de vários 
canais;

8. Exorta o Banco a ter seriamente em conta as declarações das partes interessadas 
locais e da sociedade civil, a fim de evitar investimentos questionáveis;
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9. Considera que o BEI deve prestar sistematicamente atenção aos efeitos económicos, 
sociais e ambientais de médio e longo prazo quando define a lógica do seu 
investimento, especialmente quando estão em jogo investimentos ou projetos 
transfronteiriços de importância sistémica de longo prazo para criar valor 
acrescentado a nível regional e da UE;

10. Refere que a solidez dos projetos financiados deve, por definição, ser avaliada em 
termos de pertinência económica e com base na sustentabilidade ambiental e social;

11. Lamenta que a lista de projetos selecionados para financiamento pelo FEIE inclua 
infraestruturas com um elevado impacto ambiental e adicionalidade duvidosa, como 
as biorrefinarias, as siderurgias, as instalações de regaseificação e de armazenamento 
de gás e as autoestradas; manifesta preocupação pelo facto de, em muitos casos, o 
BEI não ter tomado medidas face às informações prestadas pelas autoridades locais, 
pelas comunidades de partes interessadas e pelos grupos da sociedade civil sobre 
questões ambientais e sociais; considera que não é uma explicação adequada o BEI 
afirmar que não é da sua responsabilidade realizar as investigações necessárias;

12. Recorda a necessidade de prestar informações claras e acessíveis sobre o impacto 
económico, social e ambiental e o valor acrescentado dos projetos financiados ao 
abrigo do FEIE; salienta que a avaliação da adicionalidade de todos os projetos 
apoiados pelo FEIE deve ser devidamente documentada; 

13. Observa que a concentração geográfica indicativa se baseia na despesa total dos 
Estados-Membros; está firmemente convicto de que uma visão geral do volume de 
investimento com base no PIB por país poderia proporcionar uma avaliação mais 
realista do impacto do FEIE; 

14. Defende uma melhor sinergia entre o FEIE e os bancos de fomento nacionais, uma 
vez que a coordenação com esses bancos e as plataformas de investimento representa 
um esforço recorrente que pode contribuir para a eficácia global do FEIE; 

15. Considera que os ensinamentos retirados do FEIE 1.0 e do FEIE 2.0 devem ser 
devidamente tidos em conta no futuro programa InvestEU, especialmente 
considerando a lógica de reunir na mesma base os diversos instrumentos financeiros 
da UE e o objetivo de criar sinergias positivas.


