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Finansielle instrumenter: Omkostningerne skal holdes på et rimeligt niveau, 
siger EU-revisorerne 

Finansielle instrumenter, som yder EU-støtte til modtagerne gennem lån, garantier og 
egenkapitalinvesteringer, er ifølge en ny beretning fra Den Europæiske Revisionsret undertiden 
omkostningskrævende med hensyn til forvaltningsomkostninger og -gebyrer. Instrumenterne anvendes i alle 
medlemsstaterne, og EU anvender dem i stigende omfang, da de kan være en bedre måde at bruge offentlige 
midler på end tilskud. 

Revisorerne undersøgte, om de finansielle instrumenter på områderne regional-, social-, transport- og 
energipolitik havde været en produktiv måde at gennemføre EU-budgettet på i perioden 2007-2013. De 
indkredsede en række væsentlige forhold, der begrænsede deres produktivitet: 

• Forvaltningsomkostningerne og -gebyrerne var høje i forhold til den ydede støtte og væsentlig højere 
end i forbindelse med midler fra den private sektor 

• Mange instrumenter var overdimensionerede, og ved udgangen af 2014 havde de fortsat store 
problemer med at få udbetalt deres kapital (siden er der truffet foranstaltninger, der kan afhjælpe dette 
problem)  

• Det lykkedes hverken finansielle instrumenter under delt eller central forvaltning at tiltrække privat 
kapital 

• Det lykkedes kun et begrænset antal instrumenter at genanvende den finansielle støtte.  

Iliana Ivanova, det medlem af Den Europæiske Revisionsret, der er ansvarligt for beretningen, udtaler: "Under 
visse omstændigheder er finansielle instrumenter en bedre måde at bruge offentlige penge på. Men det er 
afgørende, at de tilhørende gebyrer og omkostninger holdes nede på et rimeligt niveau frem til 2020." 

Der skete forbedringer med henblik på programperioden 2014-2020, men ifølge revisorerne er der stadig en 
række spørgsmål. Deres væsentligste anbefalinger (med frister for målopfyldelsen) er, at Kommissionen: 

• sikrer, at medlemsstaterne rapporterer fyldestgørende oplysninger om forvaltningsomkostninger og -
gebyrer, der allerede er påløbet (senest ved udgangen af 2017), og derudover i løbet af 2016 reviderer 
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forordningerne for at styrke tilskyndelseselementet i fondsforvalternes honorarer i perioden frem til 2020 

• klart skelner mellem den supplerende finansiering, der er rejst af offentlige og private bidrag, og klart 
definerer, hvordan de beløb, der mobiliseres af EU's og nationale offentlige bidrag, beregnes, eventuelt ved at 
følge OECD's retningslinjer (ved midtvejsgennemgangen) 

• sikrer, at medlemsstaterne giver fuldstændige og pålidelige data om private bidrag til kapitaltildelinger 
(senest ved udgangen af 2017) 

• træffer passende foranstaltninger til at sikre, at medlemsstaterne genanvender midlerne til de tilsigtede 
formål i den krævede otteårsperiode efter udløbet af støtteberettigelsesperioden 2014-2020 (senest ved 
udgangen af 2016). 

Bemærkninger til redaktører 

Finansielle instrumenter yder EU-støtte til modtagerne gennem lån, garantier og egenkapitalinvesteringer. I 
forhold til tilskud indebærer de to fordele: Der mobiliseres supplerende private og offentlige midler, der 
komplementerer den oprindelige offentlige finansiering, og de samme midler genanvendes i flere omgange. 
Eftersom lån skal betales tilbage, garantier skal frigives, og egenkapitalinvesteringer skal give et afkast, bør de 
principielt føre til en bedre anvendelse af offentlige midler og formindske sandsynligheden for, at de endelige 
modtagere bliver afhængige af offentlig støtte. 

I 2007-2013 brugte 25 ud af 28 EU-medlemsstater finansielle instrumenter, der var oprettet under Den 
Europæiske Fond for Regionaludvikling (EFRU) og Den Europæiske Socialfond (ESF). Ved udgangen af 2014 var 
der betalt ca. 16 milliarder euro som bidrag fra operationelle programmer (OP'er) under EFRU og ESF til disse 
instrumenter. Det er en væsentlig stigning fra de henholdsvis ca. 1,3 milliarder euro og 0,6 milliarder euro, der 
blev tildelt sådanne instrumenter i programperioderne 2000-2006 og 1994-1999. I 2007-2013 var det samlede 
bidrag fra EU-budgettet til de 21 finansielle instrumenter, som Kommissionen forvaltede direkte eller indirekte, 
ca. 5,5 milliarder. 

Beretningen dækker alle de 1 025 finansielle instrumenter, der blev oprettet under EFRU og ESF i 2007-2013 
under delt forvaltning samt seks centralt forvaltede finansielle instrumenter. De data, der fremlægges, er 
baseret på de seneste tilgængelige oplysninger fra Kommissionen i september 2015, som afspejler situationen 
pr. udgangen af 2014. 

Finansielle instrumenter bør ikke forveksles med derivater, der er en helt anden kategori af 
højrisikoinvesteringer, som nogle deltagere på de finansielle markeder anvender. 

 

Særberetning nr. 19/2016: "Gennemførelse af EU's budget gennem finansielle instrumenter - 
hvad man kan lære af programperioden 2007-2013" foreligger på 23 EU-sprog. 

 


