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Pressmeddelande

Luxemburg den 29 januari 2019

Efsis ändamålsenlighet måste underbyggas bättre, säger EU:s
revisorer
Europeiska fonden för strategiska investeringar (Efsi) har på ett ändamålsenligt sätt mobiliserat
finansiering till investeringar i EU, men de mobiliserade beloppen kan vara för högt beräknade,
enligt en ny rapport från Europeiska revisionsrätten. Revisorerna fann också att Efsi-stödet i
vissa fall bara ersatte annan finansiering från EU och Europeiska investeringsbanken. En del av
pengarna gick till projekt som kunde ha använt andra offentliga eller privata
finansieringskällor, om än under andra villkor, och det mesta av investeringarna gick till ett
fåtal större EU-15-medlemsstater med väletablerade nationella utvecklingsbanker.
Efsi är ett gemensamt initiativ mellan Europeiska kommissionen och Europeiska
investeringsbanken (EIB) och ingår som en del i EU:s investeringsplan, även känd som
”Junckerplanen”, vars ursprungliga mål var att generera 315 miljarder euro i offentlig och privat
finansiering för strategiska investeringar.
Revisorerna drog slutsatsen att Efsi på ett ändamålsenligt sätt hade mobiliserat finansiering till
stöd för ytterligare investeringar inom EU från det att fonden inrättades 2015 och fram till juli
2018. Revisorerna konstaterade att EIB i mitten av juli 2018 hade godkänt 65,5 miljarder euro i
finansiering, vilket är mer än den vägledande finansieringsvolym som skulle mobiliseras på
61 miljarder euro. Efsis stöd gjorde det möjligt för EIB att fyrdubbla sina finansiella transaktioner
med högre risk jämfört med 2014.
Men vissa Efsi-projekt kunde ha finansierats av privata och andra offentliga källor, eller av EIB i
sig, om än under andra villkor. Projektansvariga föredrog Efsi-finansiering eftersom den antingen
var billigare eller kunde återbetalas på längre tid.
Revisorerna ifrågasätter också den rapporterade uppskattningen av ytterligare investeringar som
mobiliserats på 335 miljarder euro. I vissa fall ledde den använda metoden till en överskattning
av i vilken utsträckning Efsi-stödet faktiskt stimulerade till ytterligare investeringar i
realekonomin. Dessutom togs i de rapporterade beloppen ingen hänsyn till det faktum att vissa
Efsi-transaktioner ersatte andra EIB-transaktioner och EU-finansieringsinstrument. Bristen på
jämförbara resultat- och övervakningsindikatorer för alla EU:s finansieringsinstrument och
budgetgarantier minskar insynen och möjligheten att bedöma resultat, säger revisorerna.

Avsikten med detta pressmeddelande är att presentera huvudbudskapen i Europeiska revisionsrättens särskilda rapport.
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”Efsi har en hög profil som ett av EU:s flaggskeppsprogram. Det gör det särskilt viktigt att ha goda
grunder för att hävda att Efsi fungerar ändamålsenligt”, sade Leo Brincat, den ledamot av
revisionsrätten som ansvarar för rapporten.
Den finansiering som Efsi till viss del ersatte rörde främst centralt förvaltade EUfinansieringsinstrument, framför allt på områdena transport och energi, enligt revisorerna. De ser
också ett behov av att kommissionen och EIB undviker överlappningar mellan Efsi och de
europeiska struktur- och investeringsfonderna (ESI-fonderna) som förvaltas av medlemsstaterna.
I slutet av 2017 låg Efsi-portföljen inom de fastställda gränserna för investeringar i specifika
politikområden. Den geografiska koncentrationen var emellertid inte tillräckligt balanserad, utan
det mesta gick till ett fåtal av de större EU-15-medlemsstaterna med väletablerade nationella
utvecklingsbanker.
Revisorerna lämnar bland annat följande rekommendationer:
•

Främja motiverad användning av EIB-produkter med högre risk inom ramen för Efsi.

•

Uppmuntra komplementaritet mellan EU-finansieringsinstrument och EU-budgetgarantier.

•

Förbättra bedömningen av om potentiella Efsi-projekt skulle kunna finansieras från andra källor.

•

Gör bättre uppskattningar av de investeringar som mobiliserats.

•

Förbättra den geografiska spridningen av Efsi-stödda investeringar.

Meddelande till redaktörer
Efsi inrättades 2015 som en del av investeringsplanen för Europa, som utformades för att komma
till rätta med investeringsgapet efter den finansiella och ekonomiska krisen som bröt ut 2008. Efsi
är en fond inom EIB och styrs av en styrelse som består av företrädare för kommissionen och EIB.
Efsi inrättades med syftet att använda en EU-budgetgaranti på 16 miljarder euro och 5 miljarder
euro av EIB:s egna medel så att EIB-gruppen skulle kunna tillhandahålla finansiering på cirka
61 miljarder euro med målet att fram till juli 2018 generera ytterligare 315 miljarder euro i
strategiska investeringar i infrastruktur och små och medelstora företag inom de flesta av EU:s
politikområden och i alla medlemsstater.
EU:s revisorer offentliggjorde ett yttrande över Efsi i november 2016. De offentliggjorde även en
särskild rapport om EU:s finansieringsinstrument i juli samma år.
Revisionsrätten presenterar sina särskilda rapporter för Europaparlamentet och rådet samt för
andra intressenter, såsom nationella parlament, berörda parter inom näringslivet och företrädare
för det civila samhället. De allra flesta av rekommendationerna i våra rapporter genomförs. Det
visar att vårt arbete gagnar EU:s medborgare.
Särskild rapport nr 3/2019 Europeiska fonden för strategiska investeringar: åtgärder krävs för att
Efsi ska bli verkligt framgångsrik finns på 23 EU-språk på revisionsrättens webbplats
(eca.europa.eu).
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