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Det
Europæiske
Centrum
for
Investeringsrådgivning har endnu ikke nået sit
fulde potentiale inden for fremme af
investeringer, siger EU-revisorerne
Det Europæiske Centrum for Investeringsrådgivning (EIAH), der blev oprettet i 2015 som led i
investeringsplanen for Europa, yder teknisk støtte til EU-baserede projektledere. Ifølge en ny
beretning fra Den Europæiske Revisionsret er støttemodtagerne tilfredse med EIAH's
rådgivningstjenester. Det har dog endnu ikke nået sit fulde potentiale inden for fremme af
investeringer i EU, primært fordi det ikke har en tilstrækkeligt klar strategi for at målrette støtten
til områder, hvor den kan skabe mest værdi.
EIAH fungerer som et partnerskab mellem Kommissionen og Den Europæiske Investeringsbank og
samarbejder med nationale erhvervsfremmende banker eller institutter og Den Europæiske Bank
for Genopbygning og Udvikling (EBRD).
Mellem 2015 og 2018 modtog EIAH 1 091 anmodninger om støtte - dvs. i gennemsnit mindre end
én anmodning om dagen. De kom direkte fra projektledere via EIAH's websted eller fra andre
institutionelle kilder (afdelinger i EIB, EBRD, nationale erhvervsfremmende banker eller institutter
og Kommissionen). Kun 285 (26 %) af disse anmodninger førte til, at EIAH tildelte midler eller ydede
rådgivning til støttemodtagere i den offentlige og den private sektor (udførte "opgaver"). Det
resulterede i, at EIAH efter de første tre og et halvt års drift kun havde brugt lidt over en fjerdedel
af sine disponible midler fra EU-budgettet. Derfor konkluderede revisorerne, at EIAH ikke havde
udført nok opgaver til at have haft nogen større effekt med hensyn til at fremme investeringer i EUprojekter, selv om støttemodtagerne dog var tilfredse med EIAH's tjenester. De konstaterede også,
at EIAH ikke havde en tilstrækkeligt klar strategi - eller effektive kriterier, prioriteter og procedurer
- for målretning af støtten.
"EIAH var en af de vigtigste foranstaltninger, der blev indført efter den økonomiske krise for at
fremme investeringer i EU, men det stødte på nogle problemer, når det gjaldt strategi og
gennemførelse," siger Annemie Turtelboom, det medlem af Den Europæiske Revisionsret, der er
ansvarligt for revisionen. "Den nye InvestEU-rådgivningsplatform, der foreslås for programperioden
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2021-2027, bør fokusere ressourcerne på klart målrettede og definerede behov, forbedre
oplysningen om sine aktiviteter og sikre passende overvågning."

Revisorerne undersøgte også, hvordan samarbejdet med partnere på lokalt plan havde udviklet sig,
hvilket er afgørende for EIAH med henblik på at imødekomme specifikke rådgivningsbehov i de
forskellige medlemsstater. Det tog lang tid at indgå aftaler med lokale partnerinstitutioner på grund
af juridisk kompleksitet og varierende lokal kapacitet til at samarbejde. Det førte til en ujævn
geografisk dækning inden for både efterspørgslen efter og leveringen af EIAH's tjenester.
Beretningen indeholder en række anbefalinger med henblik på EIAH's resterende levetid og
overgangen til det nye InvestEU-initiativ. Den anbefaler navnlig:
•
•

•
•

at videreudvikle samarbejdet med de nationale erhvervsfremmende banker eller institutter
for at forbedre den lokale adgang til EIAH's tjenester
at fastlægge prioriteter og specifikke kriterier for vurdering af værdien af rådgivningsstøtte,
herunder additionalitet (dvs. levering af tjenester, der ikke allerede er tilgængelige under
andre EU-programmer), støttetype, potentiel effekt på investeringsaktiviteten samt
sektorer og geografiske områder
at forbedre screeningprocedurer for vurdering af værdien af potentielle opgaver og
maksimere EIAH's bidrag
at bygge videre på de erfaringer, der er gjort i perioden 2015-2020, for at vurdere behovene
for og efterspørgslen efter tjenester fra den nye Invest-EU-platform og udvikle en passende
ramme for overvågning af resultater, der tager højde for omkostningerne og fordelene ved
at yde rådgivningstjenester.

Bemærkninger til redaktører
Det Europæiske Centrum for Investeringsrådgivning er EU's tredjestørste kilde til teknisk bistand i
form af rådgivningstjenester; de to største er JASPERS (fælles assistance til projekter i de europæiske
regioner) og ELENA (den europæiske facilitet for bistand på lokalt plan på energiområdet). EUbudgettet dækker 75 % af EIAH's årlige budget op til 20 millioner euro, og EIB dækker de resterende
25 % op til 6,6 millioner euro. Denne beretning præsenterer revisionsresultater vedrørende EIAH's
aktiviteter fra dets start i 2015 til december 2018.
Inden for samme område offentliggjorde revisorerne i 2019 særberetningen Den Europæiske Fond
for Strategiske Investeringer: En indsats er nødvendig for at gøre EFSI til en fuldstændig succes og i
2018 særberetningen Fælles assistance til projekter i de europæiske regioner (Jaspersinitiativet) tid til bedre målretning.
Særberetning nr. 12/2020 "Det Europæiske Centrum for Investeringsrådgivning - Det blev oprettet
for at fremme investeringer i EU, men dets effekt er stadig begrænset" foreligger på Revisionsrettens
websted på 23 EU-sprog.
Pressekontakt vedrørende denne beretning
Claudia Spiti - claudia.spiti@eca.europa.eu - T: (+352) 4398 45547 / M: (+352) 691 553547
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Foranstaltninger, Revisionsretten har taget på baggrund af covid-19-pandemien
Den Europæiske Revisionsret har taget de nødvendige skridt til fortsat at kunne udføre effektiv offentlig revision i EU og
udarbejde rettidige revisionsberetninger, udtalelser og analyser under covid-19-pandemien, så vidt det er muligt i disse
udfordrende tider. Al vores taknemmelighed går samtidig til dem, der arbejder for at redde liv og bekæmpe pandemien
i Luxembourg, EU og resten af verden. Vi er desuden fortsat fast besluttede på at støtte den luxembourgske regerings
politik om at beskytte folkesundheden. Vi afbøder virkningerne af den aktuelle sundhedskrise for vores ansatte og har
truffet forholdsregler for at minimere risikoen for dem og deres familier.
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