
DA 

 

 
Formålet med denne pressemeddelelse er at gengive hovedbudskaberne i Den Europæiske Revisionsrets udtalelse. 
Udtalelsen i sin helhed kan fås på www.eca.europa.eu 

ECA Press 
Mark Rogerson – Talsmand T: (+352) 4398 47063 M: (+352) 691 55 30 63 
Damijan Fišer – Pressesekretær T: (+352) 4398 45410  M: (+352) 621 55 22 24 
12, rue Alcide De Gasperi - L-1615 Luxembourg 
E: press@eca.europa.eu  @EUAuditorsECA  eca.europa.eu 

Pressemeddelelse 
Luxembourg, den 11. november 2016 

 
 

EFSI: Der er ikke meget dokumentation for, at en forhøjelse er 
berettiget, siger EU-revisorerne 

Ifølge en ny udtalelse fra Den Europæiske Revisionsret har Europa-Kommissionen udarbejdet sine planer om 
at forhøje og forlænge "Juncker-planens" centrale investeringsfond for tidligt og uden tilstrækkelig 
dokumentation for, at en forhøjelse er berettiget.  

Den Europæiske Fond for Strategiske Investeringer (EFSI) er et fælles initiativ fra Europa-Kommissionen og Den 
Europæiske Investeringsbank (EIB). Den ligger til grund for EU's investeringsplan, også kendt som "Juncker-
planen", der sigter mod at mobilisere 315 milliarder euro i offentlig og privat finansiering til strategiske 
investeringer.  

Revisorerne tog tre aspekter i betragtning: det begrænsede evidensgrundlag for forslaget om at forlænge EFSI, 
den potentielle overdrivelse af EFSI's effekt samt ledelses- og gennemsigtighedsordningerne.  

Mihails Kozlovs, det medlem af Revisionsretten, der er ansvarligt for udtalelsen, siger: "Kommissionen har 
planer om at forlænge EFSI kun ét år efter lanceringen. Det er en væsentlig ændring i forhold til den oprindelige 
tidsplan. Det er stadig for tidligt til, at man kan måle de økonomiske, sociale og miljømæssige virkninger og 
konkludere, om EFSI når sine mål." 

Udtalelsens væsentligste konklusioner og anbefalinger er som følger:  

Kommissionen har foreslået en forlængelse af EFSI kun ét år efter lanceringen, men der er ikke meget 
dokumentation for, at den foreslåede forhøjelse er berettiget, undtagen med hensyn til investeringer i SMV'er, 
hvor der er et højt budgetforbrug.  

Der er igen ikke foretaget en fyldestgørende konsekvensanalyse, og revisorerne sætter spørgsmålstegn ved 
fjernelsen af den bestemmelse, der lader videreførelsen af EFSI afhænge af resultaterne af en uafhængig 
evaluering.  

At nedsætte beløbet i garantifonden fra 50 % til 35 % af forpligtelserne vil give mulighed for at bruge EU-
budgettets beskedne ressourcer mere effektivt, men vil også øge sandsynligheden for yderligere træk på EU-
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budgettet. Den samlede potentielle forpligtelse for EU-budgettet er hele 26 milliarder euro.  

Det bør dokumenteres, at alle EFSI-støttede projekter afhjælper markedssvigt eller suboptimale 
investeringsforhold, og at de ikke - eller ikke i samme omfang - kunne være gennemført uden EFSI-støtte. Der er 
en risiko for, at ligestillingen af EFSI-foranstaltninger med EIB's særlige aktiviteter kan skabe et incitament til at 
anvende unødvendigt komplekse finansieringsstrukturer eller angive risikoprofiler, der ikke svarer til den faktiske 
risiko ved foranstaltningerne.  

Der er en risiko for, at multiplikatoreffekten er sat for højt. Revisorerne anbefaler, at EFSI's multiplikatormetode 
forbedres og bruges til at beregne en nøgleresultatindikator for EFSI, som viser, hvor meget privat kapital der er 
mobiliseret.  

 

Bemærkninger til redaktører 

EFSI består for nærværende af en garanti på 16 milliarder euro fra EU-budgettet, suppleret med en 
kapitaltildeling på 5 milliarder euro fra EIB. Kommissionen har foreslået, at EFSI forlænges, og at EU-budgettets 
garanti forhøjes til 26 milliarder euro, mens EIB's bidrag forhøjes til 7,5 milliarder euro.  

Forslaget er ledsaget af en intern evaluering foretaget af Kommissionen, og en uafhængig evaluering forventes 
fremlagt senere i denne måned. Revisionsrettens udtalelse omfatter både de foreslåede lovgivningsmæssige 
ændringer og Kommissionens egen evaluering.  

Den Europæiske Revisionsret bidrager til at forbedre EU's finansielle styring ved at offentliggøre udtalelser om 
forslag til ny eller ændret lovgivning med finansiel indvirkning. Lovgivningsmyndighederne - Europa-Parlamentet 
og Rådet - anvender udtalelserne i deres arbejde. 

Denne udtalelse bygger ikke på de procedurer, der ville blive anvendt i forbindelse med en særberetning. Det er 
revisorernes plan at udsende en særberetning om EFSI's resultater i første halvår af 2018. 

Revisionsrettens udtalelse nr. 2/2016 om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af 
forordning (EU) nr. 1316/2013 og (EU) 2015/1017 og Kommissionens ledsagende evaluering efter artikel 18, 
stk. 2, i forordning (EU) 2015/1017 foreligger nu på engelsk - de øvrige sprogudgaver vil foreligge snart. 

 


