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Finansieringsinstrument: kostnaderna måste hållas på en rimlig nivå, säger
EU:s revisorer
Finansieringsinstrument, som ger EU-stöd till mottagare genom lån, garantier och kapitalinvesteringer, är
ibland dyra sett till förvaltningskostnaderna och förvaltningsavgifterna, enligt en ny rapport från Europeiska
revisionsrätten. Instrumenten används i alla medlemsstater och i allt högre grad av EU eftersom de kan vara
ett bättre sätt att använda offentliga medel på än bidrag.
Revisorerna granskade huruvida finansieringsinstrument på områdena regional-, social-, transport- och
energipolitik var ett effektivt sätt att genomföra EU-budgeten på under perioden 2007–2013. De identifierade
följande betydande problem som begränsade finansieringsinstrumentens effektivitet:
•
Förvaltningskostnaderna och förvaltningsavgifterna var höga i förhållande till det stöd som gavs och
betydligt högre än i fonder i den privata sektoren.
•
Ett betydande antal var för stora och hade ännu i slutet av 2014 avsevärda problem med att betala ut
sitt kapital (sedan dess har emellertid åtgärder vidtagits som eventuellt kan minska problemet).
•

Varken finansieringsinstrument med delad eller central förvaltning lyckades attrahera privat kapital.

•

Endast ett begränsat antal lyckades tillhandahålla återanvändbart ekonomiskt stöd.

Iliana Ivanova, den ledamot av Europeiska revisionsrätten som ansvarar för rapporten, sade ”att under vissa
förutsättningar är finansieringsinstrument ett bättre sätt att använda offentliga medel på. Men det är av
avgörande betydelse att de avgifter och kostnader som är förenade med dem hålls på en rimlig nivå fram till
2020.”
Förbättringar gjordes till programperioden 2014–2020, men vissa problem kvarstår, säger revisorerna. Deras
viktigaste rekommendationer (med måldatum) är att kommissionen bör
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•
se till att medlemsstaterna rapporterar utförlig information om förvaltningskostnader och
förvaltningsavgifter som redan uppkommit (före utgången av 2017) och också ändra bestämmelserna under
2016 för att förstärka avgifternas incitamentseffekt för fondförvaltare under perioden fram till 2020,
•
klart och tydligt skilja mellan den extra finansiering som anskaffas genom offentliga respektive privata
bidrag och tydligt ange hur de belopp som mobiliseras genom EU:s och nationella offentliga bidrag beräknas,
eventuellt genom att följa OECD:s riktlinjer (vid halvtidsöversynen),
•
se till att medlemsstaterna lämnar fullständiga och tillförlitliga uppgifter om privata bidrag till kapitalet
(före utgången av 2017),
•
vidtar lämpliga åtgärder och ser till att medlemsstaterna återanvänder medel för de planerade syftena
under den föreskrivna perioden på åtta år efter stödberättigandeperiodens (2014–2020) slut (före utgången av
2016).
Meddelande till redaktörerna
Finansieringsinstrument ger stöd till slutmottagare genom lån, garantier och kapitalinvesteringar. Jämfört med
bidrag har de två fördelar: de mobiliserar ytterligare privata och offentliga medel som kompletterar den
ursprungliga offentliga finansieringen och de innebär att samma medel används under flera cykler. Eftersom lån
måste återbetalas, garantier frigöras och kapitalinvesteringar återföras bör de i princip också leda till en bättre
användning av offentliga medel och minska sannolikheten för att slutmottagarna blir beroende av offentligt
stöd.
Under programperioden 2007–2013 använde 25 av EU:s 28 medlemsstater finansieringsinstrument som
inrättats inom Europeiska regionala utvecklingsfonden (Eruf) och Europeiska socialfonden (ESF). Vid utgången av
2014 hade omkring 16 miljarder euro betalats i stöd från Erufs och ESF:s operativa program till dessa instrument.
Det är en betydande ökning jämfört med 1,3 miljarder euro 2000–2006 och 0,6 miljarder euro 1994–1999.
Under 2007–2013 uppgick det totala bidraget från EU-budgeten till de 21 finansieringsinstrument som
förvaltades direkt eller indirekt av kommissionen till cirka 5,5 miljarder euro.
Rapporten täcker alla de 1 025 Eruf- och ESF-finansieringsinstrument som inrättades under perioden 2007–2013
med delad förvaltning och sex centralt förvaltade finansieringsinstrument. De uppgifter som presenteras bygger
på den senast tillgängliga information som kommissionen lämnade i september 2015 och speglar situationen i
slutet av 2014.
Finansieringsinstrument ska inte förväxlas med derivat, som är en helt annan typ av högriskinvesteringar som
används av vissa aktörer på finansmarknaderna.

Särskild rapport nr 19/2016 Att genomföra EU:s budget med hjälp av finansieringsinstrument – lärdomar av
programperioden 2007–2013 finns på 23 EU-språk.

2

