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GLOSSAR
Blandet projekt: Et OPP-projekt, der kombinerer EU-midler med private finansielle
ressourcer
Connecting Europe-faciliteten (CEF): Connecting Europe-faciliteten (CEF) har siden 2014
ydet finansiel støtte til tre sektorer: energi, transport og informations- og
kommunikationsteknologi (IKT). På disse tre områder identificerer CEF de
investeringsprioriteter, der bør gennemføres i løbet af de næste ti år, f.eks. el- og
gaskorridorer, anvendelse af vedvarende energi, sammenkoblede transportkorridorer og
renere transportmåder, højhastighedsbredbånd og digitale net.
De europæiske struktur- og investeringsfonde (ESI-fondene): ESI-fondene dækker fem
særskilte fonde, hvis formål er at mindske regionale skævheder i Unionen, og hvis politiske
rammer er fastsat for den syvårige FFR-budgetperiode: Fondene omfatter: Den Europæiske
Fond for Regionaludvikling (EFRU), Den Europæiske Socialfond (ESF), Samhørighedsfonden,
Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne (ELFUL) og Den Europæiske
Hav- og Fiskerifond (EHFF).
Delt forvaltning: En måde at gennemføre EU-budgettet på, hvor Kommissionen overdrager
gennemførelsesopgaver til medlemsstaterne, men stadig har det endelige ansvar.
Den Europæiske Fond for Regionaludvikling (EFRU): Den Europæiske Fond for
Regionaludvikling har til formål at styrke den økonomiske og sociale samhørighed i Den
Europæiske Union ved at udligne de største regionale skævheder gennem finansiel støtte til
etablering af infrastruktur og til produktive investeringer i jobskabelse, hovedsagelig rettet
mod virksomheder.
Den Europæiske Fond for Strategiske Investeringer (EFSI): EFSI er den første søjle i
Kommissionens investeringsplan for Europa, også benævnt "Juncker-planen". Fonden har til
formål i perioden 2015-2017 at mobilisere mindst 315 milliarder euro i private og offentlige
langsigtede investeringer i hele EU. EFSI er oprettet under Den Europæiske Investeringsbank
(EIB) som en trustfond med ubegrænset varighed med henblik på finansiering af mere
risikobetonede projektelementer. En garanti på op til 16 milliarder euro, som dækkes af EU-
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budgettet, vil kompensere for den ekstra risiko, EIB tager. Medlemsstaterne kan bidrage til
EFSI. EFSI kan finansiere projekter af fælles interesse eller andre sammenkoblingsprojekter.
Da revisionen fandt sted, var et lovgivningsforslag om at udvide EFSI's varighed til slutningen
af 2020 og øge EU-budgetgarantien til 26 milliarder euro og nå et investeringsmål på
500 milliarder euro endnu ikke blevet vedtaget.
Det Europæiske OPP-ekspertisecenter (EPEC): Støttes af EIB og arbejder sammen med
medlemsstaterne om at overvåge sektorspecifik og national OPP-markedsudvikling og yder
støtte til institutionel kapacitetsopbygning med henblik på at håndtere OPP'erne via de
nationale myndigheder.
Det transeuropæiske transportnet (TEN-T): Det transeuropæiske transportnet (TEN-T) er en
planlagt serie af net til vej-, jernbane-, luft- og vandtransport i Europa.
Infrastrukturudviklingen inden for TEN-T er tæt forbundet med gennemførelsen og
videreudviklingen af EU's transportpolitik. Det omfatter hovednettet og det samlede net, der
skal være færdige i henholdsvis 2030 og 2050.
Europæisk national- og regionalregnskabssystem (ENS): ENS-statistikkerne produceres på
aggregeret makroniveau til den offentlige sektor og bruges som referenceramme i den
offentlige finanspolitik, herunder medlemsstaternes indberetning om deres overholdelse af
Maastrichtkriterierne om gæld og underskud. I henhold til Europa-Parlamentets og Rådets
forordning (EU) nr. 549/2013 af 21. maj 2013 finder ENS 2010 anvendelse på alle
medlemsstater fra september 2014.
Finansiel afslutning: Det tidspunkt, hvor alle en OPP's finansielle aftaler er underskrevet, og
alle de nødvendige betingelser, der er fastsat i dem, er opfyldt. Den muliggør, at kilderne til
finansiering af og støtte til projektet (f.eks. lån, egenkapital, tilskud) kan begynde at flyde, så
projektgennemførelsen kan startes.
Finansielle instrumenter Finansielle instrumenter er en fællesbetegnelse for kontrakter, der
betyder, at indehaveren får et tilgodehavende hos en modpart. EU yder støtte til tre
forskellige typer finansielle instrumenter: egenkapital-, låne- og garantiinstrumenter.
Egenkapital- og låneinstrumenter er henholdsvis kontrakter mellem en investor og en

6
investeringsmodtager og mellem en långiver og en låntager. Garantier er kontrakter, hvor en
garantistiller garanterer en investors eller en långivers rettigheder.
Forordningen om fælles bestemmelser: Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU)
nr. 1303/2013 af 17. december 2013 om fælles bestemmelser for Den Europæiske Fond for
Regionaludvikling, Den Europæiske Socialfond, Samhørighedsfonden, Den Europæiske
Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne og Den Europæiske Hav- og Fiskerifond og
om generelle bestemmelser for Den Europæiske Fond for Regionaludvikling, Den Europæiske
Socialfond, Samhørighedsfonden og Den Europæiske Hav- og Fiskerifond og om ophævelse
af Rådets forordning (EF) nr. 1083/2006 1.
Forvaltningsmyndighed: En forvaltningsmyndighed er en national, regional eller lokal
offentlig myndighed (eller ethvert andet offentligt eller privat organ), der af en medlemsstat
er udpeget til at forvalte et operationelt program. Forvaltningsmyndighedens opgaver
omfatter udvælgelse af projekter til finansiering, overvågning af projekternes gennemførelse
og rapportering til Kommissionen om finansielle aspekter og opnåede resultater.
Jessica: Jessica er et af Europa-Kommissionens initiativer, der er udviklet i samarbejde med
EIB og Europarådets Udviklingsbank (CEB). Det støtter bæredygtig byudvikling og byfornyelse
via finanstekniske mekanismer, som fastsat i Rådets forordning (EF) nr. 1083/2006 af 11. juli
2006 om generelle bestemmelser for Den Europæiske Fond for Regionaludvikling, Den
Europæiske Socialfond og Samhørighedsfonden 2.
Løftestangseffekt: I forbindelse med finansielle instrumenter finansieret med EUbudgetmidler og nationale offentlige midler måles løftestangseffekten på, hvor mange euro
(offentlige og private midler) der konkret er blevet stillet til rådighed til finansiel støtte til
endelige modtagere for hver euro i offentlig finansiering (EU-midler og nationale midler), der
var bevilget til instrumentet.

1

EUT L 347 af 20.12.2013, s. 320.

2

EUT L 210 af 31.7.2006, s. 25.
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Offentligt udbud: Offentligt udbud er en procedure, nationale, regionale og lokale offentlige
myndigheder eller offentligretlige organer skal følge ved indkøb af varer, tjenesteydelser og
offentlige bygge- og anlægsarbejder, f.eks. veje og bygninger. Private virksomheder skal også
følge reglerne og/eller principperne for offentlige udbud, når de foretager indkøb, der i
overvejende grad er offentligt finansieret.
Operationelt program (OP): Et OP opstiller en medlemsstats prioriteter og specifikke
målsætninger og angiver for en given periode (normalt syv år), hvordan midlerne (EU-midler
samt national offentlig og privat medfinansiering) vil blive anvendt til at finansiere projekter.
Projekterne skal bidrage til at opfylde et antal målsætninger, der er fastsat i OP'ets
prioritetsakse. OP'er kan finansieres over EFRU, Samhørighedsfonden og/eller ESF. Et OP
udarbejdes af medlemsstaten og skal godkendes af Kommissionen, før der kan foretages
betalinger fra EU-budgettet. OP'et kan kun ændres i løbet af perioden, hvis begge parter er
enige om det.
Ordregivende myndigheder: Ordregivende myndigheder er nationale, regionale eller lokale
myndigheder eller offentligretlige organer, hvis rolle er at anvende udbudsdirektiverne i
forbindelse med offentlige kontrakter og projektkonkurrencer.
Programmeringsperiode: Den flerårige ramme, inden for hvilken strukturfondenes og
Samhørighedsfondens udgifter planlægges og afholdes.
Public sector comparator (PSC): Et almindeligt sammenligningsredskab, der tester, om et
privat investeringsforslag giver valuta for pengene sammenlignet med traditionelle former
for udbud.
Samhørighedsfonden: Samhørighedsfonden har til formål at styrke den økonomiske og
sociale samhørighed i Den Europæiske Union ved at finansiere miljø- og transportprojekter i
medlemsstater, hvis BNI pr. indbygger er lavere end 90 % af EU-gennemsnittet.
Stort projekt: Et projekt, som omfatter en række økonomisk uopdelelige arbejder, der
opfylder en præcis teknisk funktion, og som tager sigte på klart identificerede målsætninger,
og til hvilket de samlede udgifter, der tages i betragtning ved fastsættelsen af fondenes
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deltagelse, overstiger 50 millioner euro eller 75 millioner euro, når der er tale om et
transportprojekt Kommissionens godkendelse er nødvendig for hvert enkelt projekt.
Tilskud: Direkte finansielle bidrag (donationer) ydet over budgettet til finansiering af
foranstaltninger, der skal fremme gennemførelsen af en specifik del af en EU-politik, eller
fremme driften af et organ, der arbejder for virkeliggørelsen af et mål af generel europæisk
interesse, eller har et mål, der indgår i en EU-politik.
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RESUMÉ
I.

Offentlig-private partnerskabsprojekter (OPP) inddrager både den offentlige og private

sektor i at levere varer og tjenesteydelser, der konventionelt leveres af den offentlige sektor,
samtidig med at de stringente budgetkrav til de offentlige udgifter lempes. Siden 1990'erne
har 1 749 OPP'er til en værdi af 336 milliarder euro nået deres finansielle afslutning i EU De
fleste OPP'er er blevet gennemført på transportområdet, der i 2016 stod for en tredjedel af
hele årets investeringer, foran sundhedspleje og uddannelse.
II.

Hidtil har EU-midlers anvendelse til OPP'er imidlertid været begrænset. Selv om

Kommissionens politik i nogle år har opfordret til brug af OPP'er (f.eks. Europa 2020strategien) som en potentielt effektiv metode til levering af projekter, identificerede vi i
perioden 2000-2014 kun 84 OPP'er, der havde modtaget 5,6 milliarder i støtte fra EU, hvilket
skal ses i lyset af en samlet projektomkostning på 29,2 milliarder euro Tilskud til
strukturfondene og Samhørighedsfonden udgjorde den primære EU-kilde til støtte,
efterfulgt af finansielle instrumenter - ofte i samarbejde med Den Europæiske
Investeringsbank (EIB).
III. Vi undersøgte 12 EU-medfinansierede OPP'er i Frankrig, Grækenland, Irland og Spanien
inden for vejtransport og informations- og kommunikationsteknologi (IKT). De besøgte
medlemsstater tegnede sig for omkring 70 % af de samlede projektomkostninger
(29,2 milliarder euro) for EU-støttede OPP'er. Vi vurderede, om de reviderede projekter var i
stand til at udnytte de fordele, som man kan forvente af OPP'er, om de tog udgangspunkt i
solide analyser og egnede tilgange, og om de overordnede institutionelle og retlige rammer i
de besøgte medlemsstater var egnede til en succesfuld gennemførelse af OPP'erne. Samlet
set konstaterede vi følgende:
-

OPP'erne gjorde det muligt for offentlige myndigheder at etablere store infrastrukturer
via en enkelt procedure, men de øgede risikoen for utilstrækkelig konkurrence, hvilket
gav de ordregivende myndigheder en dårligere forhandlingsposition.
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-

Ordregivende OPP'er kræver typisk forhandling om aspekter, der normalt ikke er en del
af traditionelle udbud, og tager derfor længere tid end traditionelle projekter. En
tredjedel af de 12 reviderede projekter blev med deres udbudsvarighed på 5-6,5 år ramt
af betydelige forsinkelser.

-

Størstedelen af de reviderede OPP'er oplevede i lighed med de traditionelle projekter
betydelig ineffektivitet i form af forsinkelser i konstruktionsfasen og store
omkostningsstigninger. Samlet set oplevede syv ud af ni gennemførte projekter (med
aggregerede omkostninger på over 7,8 milliarder euro) forsinkelser, der var på 2 til 52
måneder. Desuden var et yderligere beløb på næsten 1,5 milliarder euro i offentlige
midler nødvendigt for at færdiggøre de fem motorveje, vi reviderede, i Grækenland og
Spanien, hvoraf ca. 30 % blev ydet af EU (422 millioner euro). Vi mener, at dette beløb,
med målsætningen om potentielle fordele for øje, er blevet brugt ineffektivt.

-

Endnu vigtigere er, at omkostningerne pr. km i Grækenland (der er langt den største
modtager af EU-bidrag med 59 % eller 3,3 milliarder euro af det samlede EU-bidrag) for
de tre vurderede motorveje steg med op til 69 %, samtidig med at projektets omfang
blev reduceret med op til 55 %. Dette skyldes hovedsageligt den finansielle krise og
dårlig projekttilrettelæggelse af den offentlige partner, hvilket resulterede i forhastede
og ikke tilstrækkeligt effektive kontrakter med private koncessionshavere.

-

Det store omfang, de høje omkostninger og den lange varighed for typiske offentligprivate partnerskaber vedrørende infrastruktur kræver særlig omhu. Vi kunne imidlertid
konstatere, at de forudgående analyser var baseret på overoptimistiske scenarier hvad
angår fremtidig efterspørgsel og brugen af den planlagte infrastruktur, hvilket medførte,
at brugsraterne for projekterne var på op til 69 % (IKT) og 35 % (motorveje) lavere end
overslagene. Dette tager ikke højde for den overhængende risiko for stærkt
underudnyttede motorveje i Grækenland efter deres færdiggørelse.

-

På den positive side har ni af de gennemførte projekter vist gode service- og
vedligeholdelsesniveauer og har potentiale til at bevare disse niveauer i resten af deres
varighed.

11
-

For så vidt angår de fleste af de reviderede projekter blev OPP-muligheden valgt, uden
at der forud havde fundet en komparativ analyse med alternative løsninger sted, f.eks.
en public sector comparator. Det blev dermed ikke påvist, at det var OPP-muligheden,
der gav mest valuta for pengene og beskyttede den offentlige interesse ved at sikre lige
konkurrencevilkår for OPP'er og traditionelle indkøb.

-

Risikofordelingen mellem offentlige og private partnere var ofte uhensigtsmæssig,
usammenhængende og ineffektiv, og høj forrentning (op til 14 %) af private partneres
risikovillige kapital svarede ikke altid til risiciene. Derudover var de fleste af de seks
reviderede IKT-projekter ikke særlig kompatible med den lange kontraktvarighed, fordi
projekterne var underlagt hurtige teknologiske forandringer.

IV. For på succesfuld vis at gennemføre OPP-projekter er det nødvendigt med en betydelig
administrativ kapacitet, der kun kan sikres gennem egnede institutionelle og retlige rammer
samt lang erfaring med OPP-projekter. Vi konstaterede, at disse i øjeblikket kun findes i et
begrænset antal EU-medlemsstater. Situationen opfylder derfor ikke EU's mål om at udnytte
en større del af EU-midlerne gennem blandede projekter, herunder OPP'er.
V. Ved at kombinere EU-finansiering med OPP'er opstår der yderligere krav og
usikkerheder. Desuden er muligheden for at anføre OPP-projekter som poster uden for
balancen af stor betydning for valget af OPP-muligheden, men med denne løsning risikerer
man også at undergrave valuta for pengene og gennemsigtighed.
Vi anbefaler derfor følgende:
a)

ikke at fremme en mere intensiv og udbredt brug af OPP'er, før de identificerede
problemer er håndteret, og de følgende anbefalinger succesfuldt gennemført

b)

at afbøde den finansielle virkning, som forsinkelser og genforhandlinger har på de
omkostninger, som den offentlige partner må bære

c)

at basere udvælgelsen af OPP-muligheden på grundige komparative analyser for at
finde den bedste udbudsmulighed

d)

at fastlægge klare OPP-politikker og -strategier
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e)

at forbedre EU-rammen for bedre effektivitet i OPP-projekter.
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INDLEDNING
Hvad er et OPP?
1.

Organisationen for Økonomisk Samarbejde og Udvikling (OECD) definerer offentlig-

private partnerskaber (OPP'er) som en længerevarende kontraktuel aftale mellem
regeringen og en privat partner, hvorved sidstnævnte leverer og finansierer offentlige
tjenesteydelser ved hjælp af et kapitalaktiv, og de tilknyttede risici er delte 3. Denne brede
definition viser, at OPP'er kan udformes, sål de når en bred vifte af målsætninger i forskellige
sektorer, f.eks. transport, sociale boliger og sundhedspleje, og kan struktureres under
forskellige tilgange.
2.

OPP'er har ikke en anden karakter og andre resultater end traditionelt udbudte

projekter, men der eksisterer nogle forskelle med hensyn til projekt- og kontraktforvaltning.
Den primære forskel mellem OPP'er og traditionelle projekter er risikodelingen mellem den
offentlige og private partner. I princippet bør risiciene i et OPP-projekt tildeles den part, der
kan håndtere dem bedst, idet målet er at opnå den bedst mulige balance mellem risikoskift
og kompensation for den risikobærende part. Den private partner er ofte ansvarlig for risici
forbundet med udformning, konstruktion, finansiering, drift og vedligeholdelse af
infrastrukturen, mens den offentlige partner som regel løber de lovgivningsmæssige og
politiske risici.
3.

Den mest almindelige form for OPP er "Design-Build-Finance-Maintain-Operate"-

kontrakten (DBFMO)-kontrakten 4. Her får den private partner til opgave at udføre alle
projektfaser fra udformning til konstruktion, drift og vedligeholdelse af infrastrukturen,
herunder tilvejebringelse af midler. Dette langsigtede perspektiv er kendt som
"livscyklustilgangen".

3

OECD, "Principles of Public Governance of Public-Private Partnerships", 2012.

4

De tre primære OPP-kategorier er: a) koncessioner, hvor slutbrugeren typisk betaler den private
partner direkte uden (eller med reduceret) aflønning fra den offentlige sektor, b) joint-ventures
eller institutionelle OPP'er, hvor både den offentlige og private sektor bliver interessenter i en
tredje virksomhed, og c) kontraktuelle OPP'er, hvor forholdet mellem parterne reguleres af en
kontrakt.
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4.

Figur 1 giver et grafisk overblik over de forskellige faser i et DBFMO-OPP, vist som

ansvarsområder for henholdsvis den offentlige og private partner. Den offentlige partner
starter med at betale den private partner for brugen af ydelsen, når anlægsfasen er udført.
Trancheniveauet varierer som regel i henhold til infrastrukturens tilgængelighed
(tilgængelighedsbaseret OPP) eller det omfang, som infrastrukturen bruges i
(efterspørgselsbaseret OPP), for at sikre, at de nødvendige kvalitetsstandarder opfyldes i
projektets levetid.

OFFENTLIG

Figur 1 - Plan over et typisk tilgængelighedsbaseret 5 DBFMO-OPP
Myndighederne starter
udbuddet af både anlæg og
vedligeholdelse af
infrastrukturen

Overførsel af
infrastrukturen til den
offentlige sektor

Tilgængelighedsbetalinger over den
resterende kontraktperiode til den
private partner
Ingen tilgængelighed = ingen betaling
TILGÆNGELIGHEDSBETALINGER

PRIVAT

START

SLUT
UDFORMNING

ANLÆG

DRIFT OG VEDLIGEHOLDELSE (30 år)
DRIFT OG VEDLIGEHOLDELSE (30 år)

Den valgte private
partner udformer en
løsning og sikrer
finansiering

Anlæg af
infrastrukturen ved den
private partner

Drift og vedligeholdelse ved den private partner

Kilde: Revisionsretten.

5

OPP'er, i hvilke den offentlige partner betaler den private partner for ydelsen.
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Grunde til at gennemføre OPP'er
5.

Ifølge relevant litteratur og forskning6 gennemføres OPP'er primært for at opnå

potentielle fordele sammenlignet med traditionelle udbudsmetoder. Disse fordele er bl.a.
følgende:
a)

tidligere levering af et planlagt kapitalinvesteringsprogram, da OPP'er kan give vigtig
yderligere finansiering til at supplere traditionelle budgetbevillinger

b)

mulighed for effektivitetsfordele i forbindelse med projektgennemførelsen ved at
udføre de enkelte projektdele hurtigere

c)

mulighed for at dele risici med den private partner og optimere omkostningerne
gennem projekternes levetid

d)

mulighed for bedre vedligeholdelses- og serviceniveauer end i traditionelle projekter
ved anvendelse af "livscyklustilgangen"

e)

mulighed for at kombinere offentlig og privat ekspertise så effektivt som muligt for at
udføre dybtgående projektevalueringer og opnå optimering af projektomfanget.

6.

Desuden muliggør EU-regnskabssystemet (ESA 2010) 7, at inddragelse af offentligheden i

OPP'er, under bestemte betingelser, registreres som poster uden for balancen. Dette skaber
incitamenter til forbedret overholdelse af eurokonvergenskriterierne også kendt som
Maastrichtkriterierne 8.

6

Jf. f.eks. Verdensbankens ressourcecenter for OPP-infrastruktur; EPEC, "The Non-Financial
Benefits of PPPs-A review of Concepts and methodology", juni 2011; OECD Journal on Budgeting
Volume 2011/1, "How To Attain Value for Money: Comparing PPP and Traditional Infrastructure
Public Procurement", EPEC "PPP Motivations and challenges for the Public Sector", oktober
2015.

7

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 549/2013 af 21. maj 2013 om det
europæiske national- og regionalregnskabssystem i Den Europæiske Union (ENS 2010) (EUT L
174 af 26.6.2013, s. 1), som har fundet anvendelse på alle medlemsstater siden september
2014.

8

Eurokonvergenskriterierne - også kendt som Maastrichtkriterierne - er baseret på artikel 140 i
traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde. Medlemsstaterne skal opfylde disse
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Det europæiske OPP-marked
7.

Ifølge det europæiske OPP-ekspertisecenter (EPEC) opnåede 1 749 OPP-projekter til en

samlet værdi af 336 milliarder euro finansiel afslutning på det europæiske OPP-marked fra
1990 til 2016. Før den finansielle og økonomiske krise oplevede OPP-markedet en markant
stigning i projekter, men siden 2008 er antallet af nye OPP-projekter faldet betydeligt (jf.
figur 2). I 2016 var den aggregerede værdi af de 64 OPP-transaktioner, der havde nået
finansiel afslutning på EU-markedet, 10,3 milliarder euro. De fleste projekter var i
transportsektoren, der i 2016 stod for en tredjedel af alle OPP-investeringer, efterfulgt af
sundheds- og uddannelsessektoren.
Figur 2 - EU-OPP-markedet fra 1990 til 2016
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Kilde: Revisionsretten på grundlag af oplysninger fra EPEC.

kriterier for at indtræde i tredje fase af Den Økonomiske og Monetære Union og vedtage
euroen som deres møntfod. Finanskriterierne er, at andelen af det årlige offentlige underskud
ikke må overstige 3 % af BNP i markedspriser, og at forholdet mellem den offentlige gæld og
BNP ikke må overstige 60 % ved udgangen af regnskabsåret.
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8.

Som vist i figur 3 er EU-OPP-markedet hovedsageligt koncentreret i Det Forenede

Kongerige, Frankrig, Spanien, Portugal og Tyskland, der har gennemført projekter svarende
til 90 % af hele markedet i perioden 1990-2016. Mens nogle medlemsstater har gennemført
adskillige OPP-projekter, f.eks. Det Forenede Kongerige med over 1 000 OPP-projekter til en
værdi af næsten 160 milliarder euro i perioden efterfulgt af Frankrig med 175 OPP'er til en
værdi af næsten 40 milliarder euro, var der 13 ud af 28 medlemsstater, som gennemførte
færre end fem OPP-projekter.
Figur 3 - EU-OPP-markedet pr. medlemsstat fra 1990 til 2016
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Kilde: Revisionsretten på grundlag af oplysninger fra EPEC.

OPP'er og EU-midler
9.

OPP-projekter, der kombinerer EU-midler med private finansielle ressourcer, kaldes

blandede OPP'er. Ved at blande EU-midler i et OPP kan den offentlige sektor gøre et projekt
mere økonomisk overkommeligt ved at sænke de nødvendige finansieringsniveauer.
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10. Der har været en tendens i retning af at øge effekten af offentlige midler med privat
finansiering gennem OPP'er. F.eks. fremhæver Europa 2020-strategien 9 OPP'ernes
betydning. Ifølge denne strategi er mobilisering af finansielle midler ved at kombinere privat
og offentlig finansiering og skabe innovative instrumenter til at finansiere de nødvendige
investeringer et af de centrale aspekter, som Europa skal følge for at nå sine målsætninger
for Europa 2020.
11. Blandt andet Kommissionens hvidbog om transport fra 2011 10 opfordrer
medlemsstaterne til at bruge flere OPP'er, men anerkender også, at ikke alle projekter egner
sig til denne mekanisme. Desuden anerkender den, at finansielle instrumenter kan
understøtte større finansieringer fra offentlig-private partnerskaber.
12. I den flerårige finansielle ramme 2014-2020 har Kommissionen taget større hensyn til
den mere intensive mobilisering af offentlige midler med private midler og til den rolle, som
OPP'er kan spille i denne henseende.
13. OPP'er betragtes både i forordningen om fælles bestemmelser for perioden 2014-2020
og CEF-forordningen 11 som et potentielt effektivt middel til at levere infrastrukturprojekter,
der sikrer opnåelsen af offentlige politikmålsætninger ved at forene forskellige former for
offentlige og private midler.
14. Forordningen om Den Europæiske Fond for Strategiske Investeringer (EFSI), som blev
vedtaget i 2015, foreslår også brug af en bred vifte af finansielle produkter med henblik på at
mobilisere private investeringer. EFSI kan også anvendes til at støtte OPP'er 12.

9

Meddelelse fra Kommissionen - EUROPA 2020 En strategi for intelligent, bæredygtig og inklusiv
vækst, KOM(2010) 2020 endelig.

10

KOM(2011) 144 endelig af 28. marts 2011, "HVIDBOG: En køreplan for et fælles europæisk
transportområde - mod et konkurrencedygtigt og ressourceeffektivt transportsystem", s. 29.

11

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1316/2013 af 11. december 2013 om
oprettelse af Connecting Europe-faciliteten, om ændring af forordning (EU) nr. 913/2010 og om
ophævelse af forordning (EF) nr. 680/2007 og (EF) nr. 67/2010 (EUT L 348 af 20.12.2013, s. 129).

12

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2015/1017 af 25. juni 2015 om Den Europæiske
Fond for Strategiske Investeringer, Det Europæiske Centrum for Investeringsrådgivning og Den
Europæiske Portal for Investeringsprojekter og om ændring af forordning (EU) nr. 1291/2013 og
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EU-støttede projekter indtil 2014
15. Da vi indsamlede data om EU-støttede OPP'er til denne revision (april 2016),
identificerede vi 84 blandede OPP-projekter med samlede omkostninger på
29,2 milliarder euro og et EU-bidrag på 5,6 milliarder euro for perioden 2000-2014. Den klart
største modtager af EU-bidrag var Grækenland (59 % af det samlede bidrag,
dvs. 3,3 milliarder euro). I 13 medlemsstater har der slet ingen EU-støttede OPP'er været (jf.
bilag I). Som det fremgår af tabel 1, stod transportsektoren for den største del af de samlede
omkostninger (88 %), mens informations- og kommunikationsteknologier (IKT) stod for ca.
5 %, og alle andre sektorer (fritid, vandforsyning, miljø osv.) stod for 7 %.
Tabel 1 - Midler afsat til EU-støttede OPP-projekter i perioden 2000-2014, i millioner euro,
efter sektor
Sektorer
Transport
IKT
Alle andre sektorer
I alt

Antal projekter
24
28
32
84

Samlede
omkostninger
25 538
1 740
1 964
29 242

%
87
6
7
100

EU-bidrag
4 555
472
613
5 640

%
81
8
11
100

Kilde: Revisionsretten baseret på data fra Kommissionen, EPEC og udvalgte medlemsstater.

16. Tilskud fra strukturfondene og Samhørighedsfonden var den primære EU-kilde til OPPfinansiering (67 af 84 projekter) i perioden 2000-2014. Kommissionen støttede de øvrige 17
OPP'er gennem finansielle instrumenter, hvilket ofte skete i samarbejde med Den
Europæiske Investeringsbank (EIB):
a)

Seks OPP-projekter blev støttet af lånegarantiinstrumentet for TEN-T-projekter (LGTT),
og fire af instrumenter under initiativet med projektobligationer 13, der blev gennemført
og forvaltet af EIB i henhold til samarbejdsaftaler indgået med Kommissionen.

(EU) nr. 1316/2013 - Den Europæiske Fond for Strategiske Investeringer (EUT L 169 af 1.7.2015,
s. 1).
13

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 680/2007 af 20. juni 2007 om generelle
regler for Fællesskabets finansielle støtte inden for de transeuropæiske transport- og energinet
(EUT L 162 af 22.6.2007, s. 1) som ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU)
nr. 670/2012 af 11. juli 2012.
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b)

Fire OPP-projekter blev finansieret under Margueritefonden 14 - et initiativ under EIB,
nationale udviklingsbanker og Kommissionen, hvis formål er at foretage
egenkapitalinvesteringer i EU-infrastrukturprojekter.

c)

Tre OPP-projekter blev finansieret ved hjælp af fælles europæisk støtte til bæredygtige
investeringer i byområder (Jessica).

17. Ifølge Kommissionen 15 forventes finansielle instrumenter som LGTT og de direkte EUinvesteringer i Margueritefonden (80 millioner euro) at fremskynde gennemførelsen af TENT-infrastrukturen og øge virkningen af TEN-T-midlerne.
Den seneste udvikling
18. Senere, i 2015, lancerede Kommissionen og EIB officielt CEF-låneinstrumentet, der
fulgte og byggede på de porteføljer, der tidligere var blevet udviklet af LGTT og initiativet
med projektobligationer. CEF-egenkapitalinstrumentet, der tager sigte på at yde
egenkapitalfinansiering eller kvasiegenkapitalinvestering til mindre, mere risikable projekter,
var under udvikling, da revisionen fandt sted.
19. Siden 2015 er OPP-projekter også blevet finansieret under EFSI, der er et fælles initiativ
fra Kommissionen og EIB. 18 af de i alt 224 projekter er pr. juni 2017 blevet godkendt som
OPP'er.

14

Kommissionens afgørelse C(2010) 941 af 25. februar 2010 om Den Europæiske Unions
deltagelse i Den Europæiske 2020-fond for Energi, Klimaændringer og Infrastruktur
(Marguerite).

15

Kommissionens afgørelse C(2010) 796 endelig fra 2010 om oprettelse af et årligt
arbejdsprogramprogram for tildeling af finansiel støtte på området transeuropæiske
transportnet (TEN-T) for 2010.
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REVISIONENS OMFANG OG REVISIONSMETODEN
20. Hovedformålet med vores revision var at vurdere, om de EU-støttede OPP-projekter var
blevet forvaltet effektivt og havde givet tilpas meget valuta for pengene, under hensyntagen
til tendensen til i større grad at øge offentlige midler med privat finansiering gennem OPP'er.
Vi undersøgte navnlig, om:
a)

de reviderede projekter havde været i stand til at udnytte de fordele, OPP'er forventes
at levere (jf. punkt 24-46)

b)

de reviderede projekter var baseret på solide analyser og egnede tilgange (jf. punkt 4759)

c)

de overordnede institutionelle og retlige rammer i de reviderede medlemsstater var
egnede til at gennemføre OPP'erne på succesfuld vis (jf. punkt 60-76).

21. Revisionsarbejdet blev udført fra maj 2016 til september 2017, såvel i Kommissionen
(GD'erne MOVE, REGIO, ECFIN og ESTAT) som i fire medlemsstater: Frankrig, Irland,
Grækenland og Spanien.
22. Vi undersøgte de relevante politikker, strategier og den relevante lovgivning og
projektdokumentation, vi talte med Kommissionen og de offentlige myndigheder og private
partnere i de fire medlemsstater og kontrollerede 12 EU-medfinansierede OPP-projekter på
stedet inden for vejtransport (seks projekter) og IKT (seks projekter 16) (jf. figur 4 og bilag III),
der var udvalgt blandt den identificerede population på 84 EU-medfinansierede OPP'er (jf.
punkt 15).

16

Da forskellige medlemsstater har forskellige fortolkninger af og definitioner på, hvad et OPP er
(f.eks. betragtes koncessioner som OPP'er i Grækenland, men ikke i Frankrig), anvendte
revisionsholdet en bredere fortolkning af OPP'er, der omfattede forskellige former for flerårigt
samarbejde mellem offentlige og private partnere. Derfor udvalgte vi to IKT-projekter i Irland,
som de irske myndigheder ikke formelt betragtede som OPP'er, og som derfor heller ikke fik
støtte fra disse i henhold hertil, men som har visse OPP-karakteristika.
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23. Med denne udvælgelse opnåede revisionen følgende dækning:
a)

De udvalgte medlemsstater dækkede ca. 70 % af de EU-støttede OPP'ers samlede
omkostninger fra 2000 til 2014 (20,4 af 29,2 milliarder euro) og 71 % af det samlede EUbidrag til OPP'er (4,0 af 5,6 milliarder euro), jf. bilag I.

b)

Transport- og IKT-sektoren tegnede sig for 93 % af de EU-støttede OPP'ers samlede
omkostninger (27,3 af 29,2 milliarder euro), jf. tabel 1.

c)

de udvalgte projekters samlede udgifter udgjorde 9,6 milliarder euro, og det samlede
EU-bidrag var på 2,2 milliarder euro (jf. bilag III)

d)

de udvalgte projekter blev finansieret både af strukturfondene og Samhørighedsfonden
og af finansielle instrumenter.
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Figur 4 - 12 EU-medfinansierede OPP-projekter, som blev vurderet ved denne revision

IKT
Le numériqueau service des Girondins
SPTHD Communauté de l'agglomération de Pau Pyrénées
Proximit-e bredbånd i Meurthe-et-Moselle
Hautes-Pyrénées numériques
National Broadband Scheme
Metropolitan Area Networks

Transport
N17/18-motorvejen
Den centrale motorvej E65
Olympiamotorvejen
Moreasmotorvejen
A1-motorvejen
C25-motorvejen

Kilde: Revisionsretten.

BEMÆRKNINGER
De reviderede OPP-projekter muliggjorde hurtigere politikgennemførelse og havde
potentiale til gode drifts- og vedligeholdelsesstandarder, men nåede ikke altid deres
potentielle fordele
24. Vi analyserede, om de reviderede projekter var i stand til at udnytte deres potentielle
fordele for så vidt angår gennemførelse af projektet til tiden og inden for budgettet, samt i
hvor stort omfang den opførte infrastruktur blev brugt.
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OPP-muligheden gjorde det muligt for offentlige myndigheder at indkøbe store
infrastrukturplaner via én enkelt procedure
25. Ved traditionelt udbud betales private virksomheder, der er engageret i store
infrastrukturprojekter, i konstruktionsperioden, der som regel varer et begrænset antal år.
Offentlige myndigheder skal derfor afsætte tilstrækkelige budgetressourcer til at finansiere
al anlæggelse i en relativt kort periode. Hvis midlerne ikke er tilstrækkelige, kan projektet
opdeles i forskellige dele, der indkøbes i forskellige år i henhold til budgettet, så anlæggelsen
af hele infrastrukturen fordeles ud over mange år.
26. I OPP'er skal den private partner på den anden side typisk finansiere hele anlæggelsen
og derefter betales tilbage af den offentlige partner eller af brugerne i kontraktperioden, der
som regel varer mere end 20 år og ofte kan være så lang som 30 år. Dette sætter den
offentlige partner i stand til straks at påbegynde anlæggelsen af hele infrastrukturen og på
denne måde opnå hurtigere gennemførelse og drage fordel af de fordele, som
infrastrukturen giver.
27. Dette var tilfældet med de reviderede motorvejsprojekter i Irland, Grækenland og
Spanien, der blev udbudt som ét samlet projekt. De græske myndigheder valgte f.eks. OPPmuligheden for at få adgang til privat finansiering, da det var myndighedernes skøn, at
projekterne ellers ikke havde kunnet fortsætte. Derfor blev anlæg og/eller opgradering af
744 km vej (174 km af den centrale motorvej, 365 km af Olympia Odos og 205 km af Moreas)
indkøbt gennem blot tre udbud, hvilket står stærkt i kontrast til, hvad man tidligere har gjort
ved traditionelt indkøb af motorveje i Grækenland. F.eks. tog det 20 år at anlægge de to
tidligere eksisterende strækninger af Olympiamotorvejen på samlet 82 km, og man skulle
igennem 31 udbud 17. To af de reviderede projekter i Grækenland blev imidlertid reduceret
betydeligt i omfang under gennemførelsen (jf. tabel 3).

17

Opgraderingen af den 64 km lange Elefsina-Korinthos-strækning til motorvej tog 20 år (fra 1986
til 2006) og blev udført gennem 21 traditionelle, offentlige indkøbskontrakter. Tilsvarende tog
anlæggelsen af den 18 km lange ringvej på Patra som motorvej (fra 1991 til 2002) 11 år og blev
udført gennem 10 traditionelle, offentlige indkøbskontrakter.

25
Udbud af store OPP-projekter øgede risikoen for utilstrækkelig konkurrence og havde i
nogle tilfælde store forsinkelser
28. Hvor traditionelle arbejdsprojekter kan opdeles op i delkontrakter for at tiltrække flere
tilbudsgivere, skal OPP-projekter have en minimumsstørrelse for at retfærdiggøre
anskaffelsesprisen og udnytte de stordriftsfordele, der er nødvendige for at fremme
effektivitet af drift og vedligeholdelse. Et projekts store omfang kan dog nogle gange
mindske konkurrencen, da få virksomheder generelt har finansiel kapacitet til at afgive bud.
Med kontrakter af meget høj værdi er det kun et lille antal af leverandører, måske blot én,
der kan levere alle de nødvendige produkter eller ydelser, og dette kan sætte den
ordregivende myndighed i en afhængighedssituation.
29. Dette var dokumenteret for så vidt angår den centrale motorvej i Grækenland, hvis
samlede planlagte omkostninger var på 2 375 millioner euro. To af de fire selskaber, der blev
opfordret til at afgive bud, gjorde dette, men det var kun ét bud, der blev vurderet i den
endelige udbudsfase. Hvis den offentlige partner havde vurderet mindst to tilbudsgivere,
ville den have stået i en bedre forhandlingsposition med henblik på at opnå mere
fordelagtige kontraktbetingelser.
30. For at tildele en OPP-kontrakt er det nødvendigt at identificere og forhandle alle
aspekter relateret til projektgennemførelse, finansiering, drift og vedligeholdelse, herunder
indikatorer og præstationsmålingssystemer, der som regel ikke er en del af traditionelle
projektindkøb og typisk tager længere tid. Der kan også opstå forsinkelser i et OPP som følge
af den private partners behov for at rejse midler til projektfinansiering. Udbuddet af
N17/N18-motorvejen i Irland tog fem år, hvilket er betydeligt længere end de
gennemsnitlige 15 måneder, som OPP-projekter tager i Irland. Manglende likviditet efter den
finansielle krise gjorde det sværere for den private partner at finde de tilstrækkelige
finansieringskilder til at opnå finansiel afslutning, hvilket resulterede i en forsinkelse på
mindst tre år 18.

18

I modsætning til traditionelle projekter, hvor den finansielle partner aflønnes, mens
konstruktionen af infrastrukturen finder sted, skal den private partner i forbindelse med OPP'er
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31. Ydermere har brugen af OPP-muligheden ikke nogen positive virkninger på to af de
mest almindelige årsager til forsinkelser, nemlig juridiske procedurer og ufuldstændige
forberedende undersøgelser, som vi har konstateret ikke alene har påvirket mange
traditionelt indkøbte projekter, vi har revideret i transportsektoren 19, men også tre
motorveje i Grækenland, der blev indkøbt som OPP'er. De sidstnævnte var i gennemsnit 6,5
år om at nå fra udbuddets start til ikrafttrædelsen af kontrakterne. Endvidere skyldtes 3,5
måneder af disse forsinkelser udelukkende valget af OPP-muligheden, da kontrakterne skulle
ratificeres af Parlamentet, og der på daværende tidspunkt ikke forelå en passende retlig
ramme for koncessioner på nationalt plan og EU-plan.
32. Motorvejsprojekterne i Spanien blev udbudt rettidigt, men kontrakterne blev
genforhandlet kort efter (jf. punkt 34.a)), hvilket rejser spørgsmål om, hvorvidt udbuddet var
blevet forvaltet ordentligt. På trods af OPP-tilgangens yderligere kompleksitet blev
bredbåndsprojekterne i Frankrig og Irland generelt udbudt rettidigt, men deres omfang var
mindre end de reviderede motorvejsprojekter.
De fleste af de reviderede projekter var ramt af betydelige anlægsforsinkelser og
omkostningsoverskridelser.
De fleste af de reviderede projekter blev ikke gennemført til tiden og inden for budgettet
33. Ifølge den relevante litteratur er infrastrukturprojekter, der gennemføres via et OPP
mere tilbøjelige til at opnå effektivitetsgevinster end traditionelle projekter, da projektets
anlæg afsluttes til tiden og inden for budgettet 20. Dette skyldes, at den private partner
normalt har et stærkt incitament til at gennemføre anlægsarbejdet, så rådighedsbetalinger

finansiere alle infrastrukturens omkostninger, før den starter med at blive aflønnet. Derfor skal
den identificere og indgå kontrakt med tredjepartslångivere for at kunne påbegynde projektet.
19

Jf. særberetning nr. 23/2016 "Søtransport i EU: på dybt vand - mange ineffektive og
ubæredygtige investeringer" og særberetning nr. 4/2012 "Anvendelse af strukturfondene og
Samhørighedsfonden til medfinansiering af transportinfrastruktur i søhavne: en effektiv
investering?" (http://eca.europa.eu). (http://eca.europa.eu).

20

Jf. f.eks. EPEC, "The Non-Financial Benefits of PPPs - A review of Concepts and Methodology",
juni 2011.
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eller brugerbetalinger kan begynde rettidigt, og de omkostningsstigninger, som
vedkommende bærer risikoen for, undgås.
34. Vi konstaterede dog, at potentielle fordele ved OPP'er ofte ikke blev realiseret, da
infrastrukturen ikke blev gennemført inden for den planlagte tid og de planlagte
omkostninger. I syv af ni gennemførte projekter 21, svarende til 7,8 milliarder euro i
projektomkostninger, var forsinkelserne på to til 52 måneder, og de samlede
omkostningsstigninger var på tæt på 1,5 milliarder euro, hvoraf EU medfinansierede ca.
30 %. I Grækenland var omkostningsstigningerne på 1,2 milliarder euro (båret af den
offentlige partner og medfinansieret af EU med 36 %) og i Spanien på 0,3 milliarder euro
(båret af den offentlige partner), mens omkostningerne i Frankrig steg med 13 millioner euro
eller 73 %, hvilket er den største stigning i relative tal, der er observeret i de reviderede
projekter (jf. bilag III for supplerende oplysninger):
a)

De spanske motorvejskontrakter blev genforhandlet kort efter kontraktindgåelse på
grund af nødvendige ændringer i de planlagte arbejder, hvilket førte til
omkostningsstigninger på ca. 300 millioner euro, som skulle bæres af den offentlige
partner. A1-motorvejens omkostninger steg med 33 % (158 millioner euro), idet
projektet blev forsinket to år, mens C25-motorvejen oplevede omkostningsstigninger på
20,7 % (143,8 millioner euro, herunder 88,9 millioner euro i finansielle omkostninger)
og forsinkelser på 14 måneder.

b)

Omkostningerne for Pau Pyrénées-IKT-projektet i Frankrig steg med 73 % (fra 18 til
31 millioner euro), for at kunne overholde reguleringsmæssige ændringer. Selv om
infrastrukturen for Girondinsprojektet blev gennemført til tiden, blev ibrugtagningen af
projektet forsinket 16 måneder af administrative årsager.

21

Grækenland 3 projekter, Spanien 2 projekter, Frankrig 2 projekter.
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c)

Anlægsfasen for IKT-projektet Metropolitan Area Network (MAN) i Irland var dårligt
planlagt, og hele projektet blev derfor nedjusteret, hvilket resulterede i, at der blev
gennemført færre "MAN'er" (i 66 byer i stedet for 95), og en omkostningsstigning på
4,2 % (50 953 euro) pr. by.

d)

Anlæggelsen af tre motorveje i Grækenland blev betydeligt forsinket (i gennemsnit fire
år), og genforhandlingen af OPP'erne medførte betydelige ekstraomkostninger
(1,2 milliarder euro), der blev båret af den offentlige partner, selvom de to projekters
omfang blev mindsket betydeligt (jf. afsnittet nedenfor).

Den græske "nulstilling": Hvad sker der, når noget går galt i et OPP, og hvem betaler
regningen? Tæt på yderligere 1,2 milliarder betalt af offentligheden
35. Den første bølge af OPP'er i Grækenland fik tildelt kontrakter i 1990'erne og omfattede
projekter som Rion-Antirion-broen, Athenringvejen og Athens nye internationale lufthavn.
Den anden bølge af OPP'er fik tildelt kontrakter 2007-2008 og omfattede hovedsageligt
anlæggelse af motorveje (jf. figur 5). Vi reviderede tre af disse motorveje.
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Figur 5 - Koncessionerede motorveje i Grækenland

E65-koncession

Udskudte dele af den
centrale motorvej E65 og
Olympiamotorvejen

Olympiakoncession

Moreaskoncession

Forklaring
Olympiakoncession 2007-2013
Aegeankoncession 2007-2013
Nea Odoskoncession
E65-koncession 2007-2013
Moreaskoncession 2007-2013

Kilde: Den græske forvaltningsmyndighed vedrørende OP'et for transportinfrastruktur, miljø og
bæredygtig udvikling.

36. Disse projekter blev i høj grad finansieret af vejafgifter på forudbestemte
motorvejsstrækninger, der blev drevet af den private partner. Den alvorlige finansielle og
økonomiske krise i Grækenland fik imidlertid trafikmængden til at kollapse - den faldt ca.
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50 % - hvilket var værre end de mest pessimistiske prognoser 22, og dermed et stort fald i
både de faktiske og estimerede indtægter for de tre reviderede koncessioner. Især mellem
2011 og "nulstillingen" (jf. punkt 37) oplevede de tre reviderede motorveje et betydeligt
indtægtsfald på grund af reduktionen i trafikken med mindst 63 % (den centrale motorvej),
49 % Olympiamotorvejen) og 20 % (Moreasmotorvejen) sammenlignet med prognosen 23. Da
de offentlige myndigheder i det store hele havde overført risikoen i tilknytning til
trafikefterspørgsel til OPP-kontrakternes private partnere (koncessionshavere), påvirkede
faldet i indtægterne kontrakternes finansielle balance og fik långiverne til at stoppe
finansieringen af projekterne, da de ikke længere havde tiltro til deres finansielle
levedygtighed, hvilket medførte, at arbejdet blev stoppet øjeblikkeligt.
37. Efter at de var blevet enige i en aftaleklausul (udvidet force majeure for den private
partner under ekstraordinære betingelser), satte de græske myndigheder sig selv i en
position, hvor det eneste, de kunne gøre var:
a)

enten at stoppe anlæggelsen af motorvejene og risikere retlige tvister og mulig betaling
af bøder og kompensationer

b)

eller at genforhandle koncessionsaftalerne med koncessionshaverne (og långiverne) for
at genoprette deres levedygtighed, hvilket dog ville medføre yderligere omkostninger
for staten.

De græske myndigheder vurderede, at det første scenario, dvs. at stoppe anlæggelsen af
motorvejene, var mindre fordelagtigt på grund af de generelle makroøkonomiske og sociale
konsekvenser, en sådan beslutning ville medføre. Derfor blev kontrakterne med
koncessionshaverne efter tre års forhandlinger genforhandlet ("nulstillet") i november 2013
(Olympiamotorvejen og den centrale motorvej E65) og december 2015 (Moreas) (jf. tabel 2).

22

Før låneaftalerne blev indgået, havde projektets långivere udarbejdet stressscenarier, hvori de i
værste fald antog et fald i trafikken på 20 % sammenlignet med basisscenariet.

23

Jf. også statsstøtteafgørelser C(2013) 9274 final, om: statsstøtte SA.36893 (2013/N), C(2013)
9253 final, statsstøtte SA.36878 (2013/N), C(2014)7798 final, statsstøtte SA.39224 (2014/N).
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Dette medfører, som forklaret nedenfor, at den offentlige partner skulle bære næsten
1,2 milliarder euro i yderligere omkostninger (jf. punkt 39).
Tabel 2 - Forsinkelser i projektgennemførelsen efter "nulstillingen"
Gennemførelse

Central

Olympia Odos

Moreas

Påbegyndelsesdatoen for koncessionen

31.3.2008

4.8.2008

3.3.2008

Oprindelig færdiggørelsesdato

30.9.2013

3.8.2014

31.8.2012

Dato for indstilling af arbejdet

26.6.2011

26.6.2011

30.11.2013

Revideret forventet færdiggørelse efter nulstilling

31.12.2015

31.12.2015

30.4.2015

Estimeret/faktisk færdiggørelsesdato for projektet
Forventet forsinkelse i måneder sammenlignet med den
oprindelige færdiggørelsesdato

31.8.2017

31.8.2017

31.12.2016

47

37

52

Kilde: Revisionsretten på grundlag af oplysninger fra de græske myndigheder.

38. Med "nulstillingen" besluttede man, selv om koncessionernes slutdato forblev den
samme, at udsætte anlæggelsen af betydelige motorvejsstrækninger (45 % af
Olympiamotorvejen og 55 % af den centrale motorvej) og forlænge fristerne for
færdiggørelse af anlæggelsen for alle tre projekter, hvilket førte til kortere driftsperioder,
hvor infrastrukturomkostningerne kunne tjenes ind. Forsinkelsen af projekterne og
reduceringen af deres omfang havde en indvirkning på målsætningen om at udvide det
græske motorvejsnetværk og en afsmittende virkning på TEN-T som helhed. Desuden er der
en overhængende risiko for, at projekterne den centrale motorvej og Lefktro-Spartastrækningen på Moreasmotorvejen underudnyttes stærkt, hvilket ikke er i
overensstemmelse med kriterierne for forsvarlig økonomisk forvaltning (jf. navnlig
tekstboks 1).
39. Ydermere skulle den offentlige partner påtage sig næsten 1,2 milliarder euro i yderligere
omkostninger (jf. tabel 3). Ovennævnte beslutning om at genforhandle kontrakterne
resulterede i følgende:
a)

Et økonomisk bidrag på yderligere 470 millioner euro (inkl. 422 millioner euro i EUmidler) blev betalt for Olympiamotorvejens og den centrale motorvejs anlægsperioder.
Bidraget skulle dække huller i finansieringen, der primært var opstået som følge af
indtægtsfaldet, som skyldtes faldet i trafikmængden, og den betydelige forøgelse af
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projektets finansielle omkostninger, der var en konsekvens af den finansielle krise, som i
alvorlig grad ændrede kontrakternes finansielle balancer.
b)

Den offentlige partner skulle desuden også betale yderligere 705 millioner euro til de
tre motorvejes koncessionshavere, hvilket primært skyldtes aftaler om at fremskynde
arbejdet, som ikke var nødvendige i henhold til kapacitetsbehov, samt forsinkelser, der
kan tilskrives den offentlige partner, af følgende grunde:
-

fjernelse af arkæologiske fund

-

opnåelse af de nødvendige miljøtilladelser

-

afslutning af nødvendige ekspropriationer.

Denne store betaling skyldtes også dårligt planlagte projekter, og særligt at OPPkontrakterne blev underskrevet, før relevante problemer var blevet løst, og fordi
forsinkelser ikke automatisk medførte en ændring af tidsplanen for driftsperiodernes
afslutning. I stedet havde de private partnere mindre tid til at opkræve indtægter og
opnå den forventede profit.
Tabel 3 - Reviderede projekters omkostninger før og efter "nulstillingen"
Omkostninger

Motorveje
Central

Olympia Odos

Moreas

Oprindeligt planlagt
Vejlængde i km
Samlede projektomkostninger (i millioner euro)
Samlede projektomkostninger i millioner euro pr. km

174,0

365,0

205,0

2 375,0

2 825,0

1 543,0

13,7

7,7

7,5

Efter nulstilling
Vejlængde i km

79,0

202,0

205,0

1 594,0

2 619,0

1 791,0

Supplerende statslige finansieringstilskud: 469,9 millioner euro

231,4

238,5

-

(hvoraf EU har medfinansieret: 422,1 million euro)

203,6

218,5

-

Statsbetalinger til koncessionshavere: 705,2 millioner euro

181,4

439,7

84,1

20,2

13,0

8,7

Samlede projektomkostninger (i millioner euro)
Heraf:

Samlede projektomkostninger i millioner euro pr. km

Kilde: Revisionsretten på grundlag af oplysninger fra de græske myndigheder.
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40. På grund af statens betaling til koncessionshaverne og den betydelige stigning i
finansielle omkostninger steg de samlede projektomkostninger pr. km for
Olympiamotorvejen med 69 % fra 7,7 millioner til 13,0 millioner euro, mens længden af den
vej, der skulle anlægges, blev afkortet med 45 %. Tilsvarende steg de samlede
projektomkostninger for den centrale motorvej med 47 % fra de oprindelige 13,7 til
20,2 millioner euro pr. km, samtidig med at den planlagte motorvej blev afkortet med 55 %
(jf. figur 6). De samlede projektomkostninger steg på grund af nulstillingen med 36 % fra
9,1 million til 12,4 millioner euro pr. km, hvoraf det samlede EU-bidrag til de samlede
projektomkostninger pr. km steg med 95 % fra 2,1 million euro pr. km til 4,1 million euro pr.
km 24.
Figur 6 - Omkostningsstigning pr. km efter "nulstillingen"
25

Projektomkostninger pr. km

20

15
Før nulstilling
Efter nulstilling

10

5

0

Den centrale motorvej

Olimpia-Odos

Moreas

Kilde: Revisionsretten på grundlag af oplysninger fra de græske myndigheder.

De fleste af de reviderede projekter har potentiale til at bevare gode standarder for
service og vedligeholdelse
41. En anden potentiel fordel ved OPP'er er muligheden for at sikre bedre vedligeholdelsesog serviceniveauer end i traditionelle projekter via en livscyklustilgang, da den private

24

1,6 milliarder euro for 744 km sammenlignet med 2,0 milliarder euro for 486 km.
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partner, der er ansvarlig for anlæggelsen, også er ansvarlig for drift og vedligeholdelse af
infrastrukturen i hele projektets varighed - meget længere end den typiske garantiperiode
under traditionelle udbudsregler. Det påkræver, at den private partners planlægning tager
højde for de langsigtede drifts- og vedligeholdelsesomkostninger, den pågældende kommer
til at bære, og for den langsigtede serviceydelse, den pågældende har forpligtet sig til i OPPkontrakten. Den pågældende skal derfor være særligt opmærksom på byggekvalitet.
42. Desuden råder traditionelt udbudte projekter sædvanligvis ikke over de budgetmidler,
der er nødvendige for at drive og vedligeholde projektinfrastrukturen, idet der indgås
separate kontrakter om disse aspekter. Da OPP-kontrakter omfatter bestemmelser om drift
og vedligeholdelse, muliggør de, at de nødvendige midler afsættes fra starten af
anlægsperioden, og det sikres dermed, at de ikke underlægges de offentlige myndigheders
skøn.
43. De fleste af de ni reviderede projekter, der var blevet gennemført, da vores
revisionsbesøg fandt sted, viste gode standarder for service og vedligeholdelse, f.eks.
strukturel integritet, horisontal og vertikal skiltning af motorveje og, for så vidt angår IKT,
svartid på kundehenvendelser om bredbånd og mange flere aspekter. Disse projekter har
potentiale til at bevare gode standarder for service og vedligeholdelse i kontrakternes
gyldighedsperiode. Dette kunne spores til kontraktincitamenter og -bøder, der kunne have
en indvirkning på størrelsen af de årlige betalinger. Bortset fra i forbindelse med C25motorvejen i Spanien og de tre reviderede græske motorveje, hvor der gælder ad hocprocedurer for bøder, kan årlige betalinger automatisk reduceres, hvis vedligeholdelsen er
dårlig, eller øges, hvis vedligeholdelses- og serviceniveauet er fremragende.
OPP'erne har ikke beskyttet den offentlige partner mod overoptimisme med hensyn til
fremtidig efterspørgsel og brug af den planlagte infrastruktur
44. Muligheden for at kombinere offentlig og privat ekspertise i udformningen af et OPP
betragtes generelt som gavnlig for en realistisk vurdering af den fremtidige brug af den
planlagte infrastruktur. Betalingerne kan imidlertid spredes ud over en periode på 20-30 år,
og det letter presset på at optimere projektomfanget i henhold til de reelle behov. Derfor
stiger risikoen for, at offentlige enheder indgår i infrastrukturprojekter, der er større end
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nødvendigt, og som de ellers ikke ville have råd til 25. Sammen med overoptimistiske
scenarier for fremtidig efterspørgsel og brug af den planlagte infrastruktur kan dette føre til
underudnyttede projekter med mindre valuta for pengene og færre fordele end forventet.
45. Dette var tilfældet med tre af de reviderede motorvejsprojekter, der risikerer at blive
stærkt underudnyttet, såsom den centrale motorvej (jf. tekstboks 1) og strækningen LefktroSparta på Moreasmotorvejen i Grækenland og den færdiggjorte A1-motorvej i Spanien, der
således har oplevet trafikmængder, der var 35 % mindre end oprindelig forventet (20 463
køretøjer i stedet for 31 719).
Tekstboks 1 - Eksempel på en motorvej i Grækenland, der risikerer at blive stærkt underudnyttet
Da man påbegyndte projektet med den centrale motorvej E65 i Grækenland, regnede man ikke med,
at den ville tiltrække store trafikmængder (man forudså blot 4 832 køretøjer om dagen i det første år,
hvilket ikke er tilstrækkelig trafik til at retfærdiggøre en motorvej i henhold til kriterierne for
forsvarlig økonomisk forvaltning). I 2013 blev trafikestimaterne reduceret yderligere til 1 792
køretøjer om dagen, dvs. mere end 63 % under de oprindelige estimater. Det er meget sandsynligt,
at infrastrukturen vil blive stærkt underudnyttet. På trods af dette blev motorvejsspecifikationerne
fastsat, uden at muligheden for at anlægge et billigere alternativ til en motorvej var blevet overvejet
tilstrækkeligt 26. Ydermere er projektets omfang blevet reduceret betydeligt, så det kun er den
midterste del (79 km) af den planlagte motorvej, der i øjeblikket er ved at blive anlagt (jf. figur 7), og
ikke den udskudte nordlige og sydlige del, der forbinder den med andre, eksisterende motorveje.
Uden disse forbindelser er det sandsynligt, at den fremtidige trafikmængde bliver langt lavere end de
allerede lave estimater for trafikmængde.

25

Denne situation kaldes ofte "affordability illusion".

26

Ifølge Revisionsrettens særberetning nr. 5/2013 "Er de EU-samhørighedsmidler, som anvendes
på veje, givet godt ud?" kan motortrafikveje ofte medføre en besparelse på gennemsnitligt 43 %
sammenlignet med motorveje.
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Figur 7 - Anlægsarbejder på den centrale motorvej E65 i Grækenland

Kilde: Revisionsretten.

46. De reviderede bredbåndsprojekter i Frankrig og Irland oplevede også en
kundetilstrømning, der var lavere, nogle gange betydeligt lavere, end forventet. Projektet i
Meurthe-et-Moselle (Frankrig) havde indtægter, der næsten var 50 % lavere end forventet
(jf. tabel 4), og for så vidt angår NBS-projektet (Irland) var den reelle kundetilstrømning 69 %
lavere end prognosen (42 004 kunder i stedet for 135 948).
Tabel 4 - Kundetilstrømning for så vidt angår franske OPP-projekter i Gironde, Meurthe-etMoselle og Hautes-Pyrénées
Projekt

Gironde

Meurthe-et-Moselle

Hautes-Pyrénées

(startdato)

(2009)

(2008)

(2010)

Faktiske indtægter ved
udgangen af 2015
(procent af anslåede
indtægter ved udgangen
af 2015)

7,8 millioner euro

7,0 millioner euro

9,2 millioner euro

(83,9 %)

50,9 %

(89,6 %)
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Forsinkelser, omkostningsstigninger og underudnyttelse skyldtes delvis utilstrækkelige
analyser og uegnede tilgange
47. For at identificere årsagerne til alle eventuelle svagheder i projektgennemførelsen (jf.
bilag IV for et overblik over de potentielle fordele og risici og de relaterede
revisionsbemærkninger) vurderede vi, om der var nok forudgående analyse til at
retfærdiggøre valget og omfanget af hvert projekt og valget af det samt valget af OPPmuligheden. Vi undersøgte også, om den valgte OPP-tilgang egnede sig til de specifikke
omstændigheder.
For de fleste af de reviderede projekters vedkommende blev OPP-muligheden valgt uden
en forudgående komparativ analyse, der kunne vise, om denne løsning gav mest valuta for
pengene
48. Mange lande kræver ikke, at OPP'ers samlede omkostninger budgetteres på forhånd på
det tidspunkt, hvor forpligtelsen indgås, og de årlige omkostninger posteres først flere år
efter, at projektet er godkendt, og anlægget er færdiggjort. Dermed forsinkes OPP'ernes
udgiftsopgørelser og fremgår først et godt stykke tid efter, at de centrale beslutninger er
taget. Det er muligt, at beslutningstagerne ikke undersøger OPP'erne så omhyggeligt, som de
undersøger traditionelle kontrakter, da kapitalomkostningerne for disse budgetteres på
forhånd, og da de skal konkurrere med andre projekter om en begrænset pulje med midler.
Desuden forlader offentlige partnere sig ofte på långiveres undersøgelser, og de kan have
målsætninger, der kan være vidt forskellige.
49. Da OPP'er ofte har langsigtede konsekvenser for fremtidige generationer, skal
udvælgelsen af dem underlægges særlig solid analyse og være særligt godt begrundede.
Gode forvaltningspraksis indbefatter at foretage komparative analyser af forskellige
udbudsmuligheder (f.eks. traditionelle kontra OPP'er) for at kunne vælge den, der giver mest
valuta for pengene. Et redskab, der typisk anvendes er public sector comparator (PSC): Hvis
OPP-muligheden vælges, uden at der er gennemført en komparativ analyse for at sikre lige
vilkår for forskellige udbudsmetoder, er der ingen garanti for, at det er den, der giver mest
valuta for pengene og bedst varetager offentlighedens interesse.
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50. For så vidt angår 3 af de 12 reviderede projekter omfattede de nationale procedurer, da
disse projekter ikke indebar betaling fra de offentlige myndigheder, ikke en komparativ
analyse såsom PSC til at fastslå, hvilken udbudsløsning der var mest egnet. Men det
rationale, der blev brugt til udvælgelsen af fem af de resterende ni reviderede projekter (jf.
bilag III) - alle sammen reviderede motorvejsprojekter i Grækenland og Spanien - var ikke
baseret på en komparativ analyse, der ville have skabt et beslutningsgrundlag for
udbudsløsningen med flere kvantitative elementer og overvejelser vedrørende valuta for
pengene (et eksempel på relevansen af en sådan analyse fremgår af tekstboks 2).
Revisionsretten er desuden blevet nægtet adgang til den relevante dokumentation
vedrørende ét af de ni projekter (jf. punkt 51).
51. Selv om Kommissionens investeringer i Margueritefonden falder ind under TENforordningen, som er grundlag for Revisionsrettens revisionsbeføjelser, også hvis
støttemodtageren er en privat partner 27, afviste de irske myndigheder at udlevere PSC'en og
udbudsdokumenterne for N17/18-motorvejsprojektet til Revisionsretten, og de var heller
ikke tilgængelige i Kommissionen. Derfor kunne den logiske begrundelse for udarbejdelsen
og indkøbet af projektet og valget af OPP-muligheden i stedet for andre udbudsmetoder
(f.eks. traditionelle udbudsregler og koncession), ikke vurderes.
Tekstboks 2 - Public sector comparators betydning for infrastrukturprojekter
Public sector comparators kan især være relevante ved vurderingen af den værdi, en OPP-mulighed
for infrastrukturprojekter giver for pengene. Da de private partnere som regel bærer større
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Kommissionens bidrag til Margueritefonden blev finansieret under forordning nr. 680/2007
(TEN-forordningen), der i artikel 11 fastsætter, at medlemsstaterne har visse forpligtelser såsom
"at sikre gennemførelsen af projekter af fælles interesse, der modtager finansiel støtte fra
Fællesskabet i medfør af [TEN-forordningen]", at "forestå[…] i nært samarbejde med
Kommissionen den tekniske overvågning og den finansielle kontrol af projekterne" og at
"attestere[…] rigtigheden og overensstemmelsen af de udgifter, der er afholdt i forbindelse med
projekter eller dele af projekter" uden sondring mellem forskellige former for finansiering. Det
følger heraf, at Revisionsretten direkte kan anmode medlemsstaterne om oplysninger, der er
relevante for revisionen for så vidt angår gennemførelse og overvågning af og finansiel kontrol
med projekter, som modtager støtte fra Margueritefonden, herunder dem, der omhandler de
nationale procedurer, som er gennemført med henblik på tildeling af OPP-kontrakter.
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finansielle omkostninger og kræver en høj forrentning af deres risikovillige kapital 28, har de en
tendens til at minimere de langsigtede vedligeholdelsesomkostninger ved at forbedre
anlægskvaliteten, hvilket også medfører større anlægsomkostninger. Derfor skal besparelserne i
vedligeholdelsesomkostningerne være tilstrækkelige til at kompensere for højere
anlægsomkostninger og finansielle omkostninger. Som følge heraf er det vigtigt, at public sector
comparators vurderer, hvor meget der spares på langt sigt, og om OPP er den rigtige løsning til en
given infrastruktur. Dette er særligt vigtigt i forbindelse med infrastrukturer som veje eller
motorveje, hvis årlige vedligeholdelsesomkostninger er 3 % eller mindre af
infrastrukturomkostningerne, hvorfor der er begrænsede muligheder for langsigtede besparelser på
vedligeholdelse 29.

52. Der blev anvendt public sector comparators i forbindelse med de tre
tilgængelighedsbaserede OPP'er, vi har undersøgt, men de oplevede begrænsninger på
grund af mangel på pålidelige data om omkostninger og systematisk forudsete,
overoptimistiske indtægtsniveauer 30, som de faktiske kundetilstrømninger i de fleste tilfælde
ikke kunne modsvare (jf. punkt 46), hvilket resulterede i en effektivitet, der var lavere end
planlagt. Derudover manglede der i forbindelse med Pau-Pyrénées i Frankrig og MANprojektet i Irland en overordnet cost-benefit-analyse, hvilket gjorde det vanskeligt at
identificere de forventede fordele og optimere projektets størrelse og omfang. For MANprojektets vedkommende medførte det en reduktion af projektets omfang fra 95 til 66
"MAN'er", og omkostningerne pr. kommune i projektet steg med 4,2 % (jf. punkt 34.c)).
53. Vores vurdering af de reviderede OPP-projekter viste, at visse aspekter kan påvirke
projektets performance betydeligt og derfor kan være omfattet af anvendelsesområdet for

28

Private partnere har som regel adgang til dyrere lånevilkår end nationale regeringer og kræver
en høj forrentning af den risikovillige kapital, som i forbindelse med de reviderede projekter i
nogle tilfælde nåede op på 14 % om året.

29

Vi har udviklet finansielle modeller, som har vist, at jo højere omkostningerne til
vedligeholdelsen af infrastrukturen er, og jo lavere forskellen er i rentesatserne betalt af de
offentlige myndigheder og det private, jo mere sandsynligt er det, at OPP'er kan medføre
langsigtede besparelser.

30

Det franske overordnede revisionsorgan konstaterede i sin revisionsberetning "Les partenariats
public-privé des collectivités territoriales: des risques à maîtriser", Cour des comptes française,
Rapport public annuel 2015 også svagheder i brugen af public sector comparators.
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en specifik vurdering fra Kommissionen. Selv om strukturering, udbud og gennemførelse af
OPP-projekter udelukkende falder ind under medlemsstaternes kompetence, kan
Kommissionen spille en vigtig rolle, når den skal godkende store projekter, der skal
medfinansieres med EU-ressourcer. Men Kommissionen havde indtil programperioden 20072013 ikke indført særlige vurderingsværktøjer (f.eks. kriterier for projektevaluering for at
påvise EU-merværdi, valuta for pengene og overensstemmelse med kontrakter af længere
varighed) til analyse af effekten af specifikke OPP-egenskaber på individuelle store
projekter 31.
Risikofordelingen var ofte uhensigtsmæssig, hvilket medførte mindre incitament eller
uforholdsmæssig stor risikoeksponering for den private partner
54. En årsag til at vælge OPP-muligheden er muligheden for at fordele risici (som anlæg,
efterspørgsel og tilgængelighed) i henhold til det princip, at de skal bæres af den partner,
der er bedst egnet til at håndtere dem.
55. Evnen til at identificere og fordele risici korrekt for at opnå den bedst mulige balance
mellem risikooverførsel og kompensation til den risikobærende part er en central faktor i et
OPP's succes. En undladelse af dette kan have finansielle virkninger for den offentlige
partner og vanskeliggøre opfyldelsen af projektets målsætninger. Suboptimale
risikodelingsordninger kan medføre færre incitamenter for den private partner eller større
projektomkostninger og mindre fordele for den offentlige partner.
56. Vi identificerede mindst én god praksis - det franske bredbåndsprojekt i Gironde tog
hensyn til virkeliggørelsen af de forventede serviceniveauer og havde sanktioner, hvis
kundetilstrømningen ikke var i overensstemmelse med de finansielle modeller angivet i det
afgivne bud - men vi fandt også et antal sager, hvor risiciene ikke var fordelt på en
sammenhængende måde. Som eksempler kan nævnes:

31

Under ESI-fondenes programmeringsperiode 2007-2013 blev 968 store projekter til en værdi af
155,2 milliarder euro godkendt af Kommissionen. 28 projekter var OPP-projekter til en værdi af
11,8 milliarder euro med et EU-bidrag på 4,8 milliarder euro. Projekter, som medfinansieres af
Margueritefonden, godkendes af fondens investeringskomité. Kommissionen er ikke en del af
denne komité.

41
a)

Risikofordelingen var ikke i overensstemmelse med kriterierne for tildelingen af OPPkontrakten: Selv om tilbudsgiverne på Meurthe-et-Moselle-projektet i Frankrig blev
udvalgt i overensstemmelse med tildelingskriterier, der omfattede de fremtidige private
partneres forslag til finansielle modeller for kommercialisering af bredbåndstjenester,
blev de finansielle risici ikke båret af dem, men af den offentlige partner. De private
partnere stod dermed ikke til regnskab for deres indtægtsprognoser i budfasen. Under
revisionen konstaterede vi, at indtægterne var næsten 50 % mindre end forventet. En
mere sammenhængende risikofordeling ville have givet bedre incitamenter til at sikre
en effektiv kommercialisering af bredbåndstjenesterne.

b)

Risikofordelingen var ikke i overensstemmelse medforrentningen af den private
risikokapital: For så vidt angår et motorvejsprojekt bar den private partner
tilgængelighedsrisikoen, men ikke efterspørgselsrisikoen. Da tilgængelighedsrisikoen
afhænger mere af det vedligeholdelsesniveau, den private partner opnår, end af
eksogene faktorer, udsætter den den private partner for færre usikkerheder og burde
derfor forårsage lavere forrentningssatser af den private partners kapital end
efterspørgselsrisikoen. Men i dette tilfælde fastsatte OPP-kontrakten en forrentning på
næsten 14 % om året for den private partners egenkapital, hvilket var blandt de højeste
satser, som vi konstaterede i de reviderede projekter.

c)

Uhensigtsmæssig risikofordeling - uforholdsmæssigt stor risiko båret af den private
partner: De reviderede projekter i Grækenland viste, at når den private partners del af
risikoen er uforholdsmæssig stor - som det f.eks. var tilfældet med Olympiamotorvejen,
hvor den offentlige partner overførte hele efterspørgselsrisikoen til den private partner,
selv om denne på ingen måde kunne påvirke trafikbehovet - kan der opstå store
udfordringer i form af øget risiko for, at den private partner går konkurs, og derfor
yderligere omkostninger for og mindre valuta for pengene til den offentlige partner (jf.
punkt 36-40). En lignende risikofordeling blev også planlagt for NBS-projektet i Irland,
hvor den faktiske kundetilstrømning blev meget lavere end den oprindeligt planlagte (jf.
punkt 46). Hvis den private partner ikke havde været økonomisk robust, ville de
betydeligt lavere indtægter have bragt hele projektet i fare.
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d)

Ineffektiv risikofordeling: Under A1-motorvejsprojektet i Spanien (jf. figur 8) blev både
efterspørgselsrisikoen og tilgængelighedsrisikoen overført til den private partner, da
aflønningen fra projektet var baseret på skyggeafgifter, der var betalt af den offentlige
partner og tilpasset, så de omfattede bonusser eller sanktioner alt efter kvaliteten af
vedligeholdelsen af infrastrukturen. Selv om trafikmængden var betydeligt lavere end
forventet, skabte kvaliteten af vedligeholdelsen (som blev lettet ved de lave
trafikniveauer) bonusser, der dækkede alle den private partners tab, som
efterspørgselsrisikoen havde forårsaget. Derfor led den private partner i praksis næsten
ingen finansielle tab, selvom vedkommende havde båret alle risici, hvorimod den
offentlige partner var kontraktuelt forpligtet til at betale betydeligt højere beløb for at
sikre en udestående vedligeholdelse af den underudnyttede motorvej.

Figur 8 - Motorvejen A1 i Spanien

Kilde: Revisionsretten.
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Længerevarende OPP-kontrakter passer dårligt til den hurtige teknologiske udvikling
57. OPP'er forventes normalt at søge at maksimere fordele ved at kombinere og bygge på
de forskellige styrker ved offentlig og privat ekspertise. På denne måde forventes de at
generere yderligere kvalitet i infrastruktur og tjenesteydelser og give incitamenter til at finde
innovative løsninger i leveringen af offentlige tjenesteydelser 32.
58. De reviderede bredbåndsprojekter blev gennemført som OPP'er, primært fordi de
offentlige partnere ikke mente, at de havde den tekniske kapacitet til at gennemføre dem på
traditionel vis uden at løbe en stor risiko for problemer med den tekniske grænseflade. Men
de stødte dog på et almindeligt problem, som OPP'er står over for på det nyteknologiske
område, hvor valget af de mest egnede tekniske løsninger er en afgørende faktor for
succesfuldt at kunne gennemføre længerevarende kontrakter. At forpligte sig til en given
teknologi og ydeevne i den længere periode, som en OPP-kontrakt som regel varer, udsatte
projekterne for betydelige risici for teknologisk forældelse, hvilket uundgåeligt ville betyde
et indtægtsfald, så snart ny teknologi bliver tilgængelig.
59. Tre af de fire reviderede OPP-bredbåndsprojekter i Frankrig skulle f.eks. løbe 18 til 24 år
og er baseret på en blanding af teknologier, herunder omfattende brug af trådløse
teknologier, som kræver omkostningskrævende opdateringer hvert femte eller sjette år (jf.
også tekstboks 3). Med indførelsen af den franske strategi om internet med meget høj
hastighed 33 er det med henblik på at få etableret den nødvendige infrastruktur nødvendigt
at lancere nye udbud for at dække områder, der lige er blevet dækket af trådløs teknologi,
og for hvilke der allerede findes en OPP-kontrakt indtil 2030 og fremover. Dette vil
sandsynligvis resultere i to eller flere overlappende OPP-kontrakter til dækning af det samme
område - heraf én baseret på forældet teknologi - samt muligheden for genforhandling af

32

Jf. f.eks. EPEC, "The Non-Financial Benefits of PPPs - A review of Concepts and Methodology",
juni 2011.

33

"Plan France Très Haut Débit 2013-2022" lanceret i februar 2013 forpligtede staten selv til at
opnå 100 % dækning af bredbåndsinfrastruktur med fiberoptik senest i 2022.
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eksisterende OPP-kontrakter, omkostningsstigninger og uforudsete konsekvenser for hele
netværket.
Tekstboks 3 - OPP'er over for hurtig teknologisk forandring - projektet i Meurthe-et-Moselle
Tildelingskriterierne for bredbåndsprojektet i Meurthe-et-Moselle lagde vægt på hastighedsfaktoren
for at opnå den ønskede geografiske dækning, men der blev ikke givet point for kvaliteten af de
tekniske løsninger, som budgiverne præsenterede. Dette betød, at selv om 95 % af husstandene
havde dækning med 6 Mbps, var denne dækning ofte gennem satellit eller Wifi-MAX, som er mindre
holdbare og dårligere præsterende teknologier, der ikke lever op til den tendens, der er til at udvide
husstandes dækning med optisk fiber. Det har derfor været nødvendigt at afsætte omfattende
yderligere ressourcer til regelmæssigt at opdatere netværkskvaliteten, så omkostningerne ved denne
store vedligeholdelse og fornyelse af infrastrukturen (32 millioner euro) udgør 84,4 % af de samlede
projektinvesteringer på 37 millioner euro - en betydeligt større del end i andre bredbåndsprojekter,
der gør mere intensiv brug af fiberoptik.

Den institutionelle og retlige ramme er endnu ikke egnet til EU-støttede OPP-projekter
60.

Vi vurderede, om EU's retlige og institutionelle rammer er i stand til at håndtere flere

OPP-projekter i alle medlemsstaterne. Overvejelserne omfatter blandt andet, om der
foreligger hensigtsmæssig OPP-lovgivning, OPP-rådgivningsenheder, der yder støtte i
forbindelse med gennemførelsen af OPP-projekter, standardkontrakter, modeller til
komparative analyser og egnede velfungerende mekanismer til fremme af gennemførelsen
af alle disse systemer samt egnede strategier for brug af OPP'er som del af en overordnet
investeringspolitik.
Selv om alle de medlemsstater, vi har besøgt, er bekendte med OPP'er, er det ikke alle, der
har veludviklede institutionelle og retlige rammer
61. For at være succesfulde skal OPP'erne have solide og omfattende retlige og
institutionelle rammer og processer. Hvorvidt OPP'erne gennemføres succesfuldt, afhænger
desuden i stor grad også af de ansvarlige myndigheders administrative kapacitet.
62. Vi undersøgte de institutionelle og retlige rammer i fire af de medlemsstater, vi besøgte,
og identificerede visse mangler, der er til hinder for succesfuld gennemførelse af OPP'er:
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a)

I Frankrig og Irland fungerer OPP-rammen kun for specifikke typer OPP'er på centralt
plan: I Frankrig anvendes den omfattende institutionelle ramme hovedsageligt i
forbindelse med Contrats de Partenariat (partnerskabskontrakter) - f.eks. den fælles
DBFMO-ordning for tilgængelighedsbaserede OPP'er- - der forhandles på nationalt plan.
Andre typer OPP'er som "Délégation de Service Public" (koncessionslignende OPP'er) og
partnerskabskontrakter på regionalt plan var ikke underlagt lignende ordninger. I Irland
er kontraktuelle ordninger, f.eks. dem for MAN-projektet, ikke underlagt de samme
kontrolprocedurer og komparative analyser, som tilgængelighedsbaserede OPP'er er, og
som muligvis i dette tilfælde kunne have forhindret dårlig planlægning (jf. punkt 34.c)).

b)

I Grækenland fungerer OPP-rammen kun for projekter med konstruktionsomkostninger
på mindre end 500 millioner euro, hvilket udelukker meget store infrastrukturprojekter,
såsom de tre motorveje, der var udvalgt til vores revision 34, fra de obligatoriske
vurderinger fastsat i OPP-loven. Dette gør det svært for den afdeling, der er ansvarlig for
OPP'erne, at anvende fastsatte procedurer og konsekvent at drage fordel af OPPenhedens erfaring i forbindelse med større projekter.

c)

Spanien havde ikke nogen dedikeret afdeling eller OPP-enhed til at støtte
gennemførelsen af de reviderede OPP-projekter: OPP'erne kunne derfor ikke drage
fordel af standardiserede kontraktbestemmelser, vejledning og værktøjer på centralt
plan. De spanske OPP-projekter var ikke underlagt komparativ analyse til
sammenligning med andre udbudsmuligheder (jf. punkt 50) eller nogen andre specifikke
vurderinger af valuta for pengene skræddersyet til OPP-projekter.

63. Desuden konstaterede vi, at kun få medlemsstater i den offentlige sektor havde
opbygget tilstrækkelig erfaring over længere tid og ekspertise i succesfuld gennemførelse af
OPP-projekter (jf. figur 3). Vores analyse af de EFSI-finansierede OPP-projekter bekræfter, at
de er koncentreret i de medlemsstater, der er mest bekendt med denne udbudsløsning: 14
af de 18 OPP'er godkendt under EFSI pr. juni 2017 var beliggende i Frankrig, Det Forenede
Kongerige, Nederlandene, Italien, Tyskland, Irland eller Grækenland. Dette bekræftes

34

OPP-projekter med større omkostninger kan være underlagt OPP-lovgivningen, efter enstemmig
beslutning fra det tværministerielle udvalg for OPP'er.
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yderligere af Revisionsrettens udtalelse om forslag om forlængelse og udvidelse af
anvendelsesområdet for den nuværende EFSI-forordning 35, som henledte
opmærksomheden på store geografiske ubalancer og sektoriel koncentration, da 63 % af
EFSI-finansieringen under infrastruktur- og innovationsvinduet går til Det Forenede
Kongerige, Italien og Spanien, primært i energisektoren (46 %) og transportsektoren (19 %).
På trods af OPP'ernes langsigtede indvirkninger, har de besøgte medlemsstater endnu ikke
udviklet en klar strategi for brugen af dem
64. En af OPP-projekternes potentielle fordele er, at et planlagt kapitalinvesteringsprogram
kan gennemføres tidligere, da OPP'er kan formidle en vigtig yderligere finansieringskilde, der
supplerer traditionelle budgetbevillinger.
65. Det har imidlertid langsigtede konsekvenser for medlemsstaternes budgetter og
politiske beslutningstagning at finansiere store infrastrukturprojekter og forpligte sig til
årlige betalinger til deres konstruktion, drift og vedligeholdelse. Det er derfor nødvendigt, at
regeringerne udvikler en strategisk tilgang med henblik på at fastsætte, på hvilke områder og
under hvilke vilkår OPP-muligheden er den mest egnede, og hvor det kan være
hensigtsmæssigt at forpligte sig til et budget på langt sigt. Vi konstaterede, at de fleste af de
medlemsstater, vi besøgte, ikke havde nogen klar politik og strategi for OPP'er:
a)

I Irland og Grækenland blev OPP'erne primært betragtet som kilde til yderligere
finansiering, enten for at finansiere supplerende investeringer, dvs. yderligere projekter,
som ikke kunne dækkes af de nationale investeringsbudgetter, gennem OPP'er (Irland)
eller for at tiltrække private midler (Grækenland).

b)

I Frankrig er der ingen strategisk tilgang til brugen af OPP'er. Regeringen har prøvet at
skabe incitament til brugen af OPP'er som en kontracyklisk foranstaltning for at dæmpe
den finansielle og økonomiske krise, men har ikke givet klare indikatorer for den rolle,
som OPP'erne bør spille i investeringsstrategier. F.eks. blev de reviderede OPP-projekter

35

Udtalelse nr. 2/2016 "EFSI: Et tidligt forslag om forlængelse og udvidelse"
(http://www.eca.europa.eu).
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i bredbåndssektoren gennemført uden en overordnet national strategi for indfrielsen af
målsætningen om at sikre internetadgang med høj hastighed for alle (jf. punkt 59).
c)

I Spanien blev OPP-projekterne identificeret på grundlag af deres modenhed og ikke på
grundlag af deres relevans, indvirkning, eller hvor meget valuta de gav for pengene,
hvilket f.eks. forklarer, hvorfor et mere modent projekt om en strækning af A1motorvejen med mindre trafik blev gennemført gennem et OPP.

66. Set i lyset af europæisk infrastrukturpolitisk synspunkt adresserede de seks reviderede
bredbåndsprojekter i Frankrig og Irland EU's primære IKT-prioriteter. Men vi konstaterede,
at to tredjedele af de reviderede motorvejsprojekter 36 ikke var en del af det højtprioriterede
TEN-T-hovednet, som skal opprioritere gennemførelsen af nettet senest 2030, men af det
omfattende netværk, der først forventes afsluttet senest 2050. Selv om OPP'erne, som et
yderligere alternativ til traditionelle udbudsmetoder, har potentiale til at bidrage til
gennemførelsen af store, prioriterede infrastrukturer, er det tvivlsomt, om det var det værd,
og om det kunne retfærdiggøres at påtage sig de yderligere opstillede krav og risici knyttet til
OPP-muligheden i forbindelse med disse projekter, der ikke er en del af hovednettet, som
skal være færdigt senest 2030, og viste sig at være særdeles problematiske som fremhævet i
denne beretning.
67. Den rolle, som OPP'erne bør spille inden for bredere investeringsstrategier bør om
muligt være baseret på sammenhængende strategiske tilgange. Af de fire besøgte
medlemsstater overvejede Irland, og i mindre grad Grækenland, at begrænse brugen af
OPP'er for ikke at indgå forpligtelser for for store dele af kommende budgetter ved at drage
fordel af manglen på budgetplanlægning og -kontrol. Irland planlagde at begrænse OPPudgifterne til maksimalt 10 % af de samlede aggregerede årlige kapitaludgifter, mens de
samlede betalinger til OPP'er inden for den lovgivningsmæssige OPP-ramme i Grækenland

36

Den irske N17/N18-motorvej, C25-motorvejen i Spanien og den centrale motorvej,
Moreasmotorvejen og de resterende dele af Olympiamotorvejen i Grækenland.
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ikke bør overstige 10 % af det offentlige investeringsprogram, og de samlede årlige
tilgængelighedsbetalinger til private operatører ikke bør overstige 600 millioner euro 37.
68. I Frankrig og Spanien er der ikke noget loft over samlede årlige betalinger til OPP'er.
Risikoen for reduceret finanspolitisk fleksibilitet på grund af antallet af højere tilførte
kapitalniveauer, end der er råd til i lyset af de nuværende og langsigtede budgetmæssige
begrænsninger, var særligt tydelig på regionalt plan (jf. tekstboks 4).
Tekstboks 4 - Eksempel på reduceret finanspolitisk fleksibilitet i regionen Catalonien
Regionen Catalonien i Spanien anvender et betydeligt OPP-investeringsprogram, hvis økonomiske
begrundelse hænger sammen med et optimistisk syn på de offentlige finanser baseret på den hurtige
økonomiske vækst der oplevedes før den økonomiske og finansielle krise. I 2007 tegnede OPPprojekterne sig for udgifter på 178,8 millioner euro, hvilket var 8,9 % af det årlige budget for
afdelingen med ansvar for transportinfrastruktur (2 000 millioner euro). Afdelingen mente, at denne
finansielle byrde ikke kom til at bringe kommende budgetters bæredygtighed i fare, da økonomien
på det tidspunkt var i hastig vækst. Efter krisen blev afdelingens årlige budget imidlertid skåret ned til
300 millioner euro med det resultat, at OPP-betalingerne nu udgjorde en større del af det. Dermed
var der meget lidt plads til finanspolitisk fleksibilitet, og regionens evne til at tilpasse sig nye
prioriteter eller finansiere presserende investeringer blev derfor bragt i fare.

Kombinationen af EU-finansiering og OPP'er medfører yderligere krav og usikkerheder
69. Blot ganske få medlemsstater har systematisk gennemført OPP'er, der gør brug af EUstøtte (jf. punkt 9-19). Vores besøg i Irland, Frankrig, Spanien og Grækenland bekræftede, at
én af de primære hindringer for blandede OPP-projekter er de mere udførlige krav, som
ansøgningsproceduren for EU-tilskud stiller, foruden de komplekse procedurer for OPPudbud og -forvaltning. Det kan få begge partnere til at undlade at bruge blandede midler
(OPP'er) fra starten af og i stedet vælge traditionelle udbud eller at gennemføre OPP'er uden
nogen form for EU-støtte.
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Disse bestemmelser finder ikke anvendelse på større OPP-projekter på over 500 millioner euro,
der falder uden for OPP-rammen.
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70. Sammen med andre faktorer såsom den finansielle og økonomiske krises effekter,
politiske præferencer og begrænset kapacitet i den offentlige sektor til at håndtere OPP'er
skyldes den meget begrænsede brug af EU-støtte i OPP'er til en vis grad praktiske
vanskeligheder forbundet med EU's tidligere finansforordninger. Forordningerne for
strukturfondene og for Samhørighedsfonden for programmeringsperioden 2007-2013
indeholdt ikke nogen OPP-specifikke bestemmelser, da de i bund og grund var
skræddersyede til arbejde med tilskudsgodkendelse og udbetalingsmekanismer, der var
blevet skabt til traditionelle udbudsformer.
71. De nye bestemmelser i forordningen om fælles bestemmelser for
programmeringsperioden 2014-2020 indførte et særligt kapitel om OPP'er for at præcisere
de muligheder, som ESI-fondene giver for støtte til OPP-projekter, og adressere nogle af de
primære praktiske vanskeligheder. Dette førte f.eks. til forenklede beregninger af
finansieringskløften og muligheden for at forlænge tilskuddets udbetalingsperiode (jf.
bilag II for yderligere oplysninger). Disse bestemmelser fremmer muligvis en bredere brug af
blandede EU-OPP-projekter, men da revisionen fandt sted (september 2017), var meget få
projekter blevet forberedt.
Muligheden for at bogføre OPP-projekter som poster uden for balancen risikerer at
underminere gennemsigtighed og valuta for pengene
72. Vi konstaterede, at den statistiske behandling af OPP'er er en vigtig overvejelse for de
offentlige myndigheder, når de beslutter, om de skal vælge en given udbudsløsning. Ifølge
ENS 2010 (jf. punkt 6) bør OPP'er opføres på balancen tilhørende den økonomiske ejer af
aktiverne, dvs. den part, der bærer den største andel af risiciene og har ret til hovedparten af
fortjenesten i tilknytning til aktivet. Afhængigt af fordelingen risiko/fortjeneste mellem den
offentlige og private partner giver reglerne to muligheder:
a)

OPP'er kan opføres på statens balance på samme måde som traditionelt udbudte
projekter. Denne mulighed behandler OPP-aktivet som en offentlig investering, der
forårsager en stigning i offentlig gæld på linje med investeringen og derfor har en
indvirkning på overholdelsen af Maastrichtkriterierne.
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b)

OPP'er kan opføres uden for statens balance ved at investeringsomkostningerne
overføres fra investeringsbudgettet til de kommende års årlige driftsbudgetter.
Fordelen herved er, at den del af gælden der vedrører OPP'en ikke tages i betragtning
med henblik på overholdelse af Maastrichtkriterierne.

73. Risikofordelingen mellem den offentlige og private partner er et af de afgørende
elementer i en OPP-kontrakt (jf. punkt 54). Ved ikke at have OPP'er på statens balance
overføres de fleste risici og fordele til den private partner, og der er derfor en risiko for, at
distributionsaftalerne påvirkes af den foretrukne statistiske behandling i stedet for
princippet om, at risici skal bæres af den part, som bedst kan håndtere dem og give bedst
mulig valuta for pengene. Generelt kan opførelse af et OPP-aktiv på balancen sikre mere lige
vilkår mellem de forskellige udbudsmuligheder, idet valget udelukkende træffes ud fra
overvejelser om valuta for pengene.
74. Analysen af OPP-politikker, -strategier og -projekter i de fire medlemsstater afslørede
følgende:
a)

I Irland var muligheden for ikke at opføre OPP'er på statens balance, ud over den
centrale overvejelse om valuta for pengene, en vigtig faktor i valget af OPP-muligheden.
To af de reviderede projekter med samlede omkostninger på 1,2 milliarder euro blev
opført uden for balancen og ét af dem på balancen.

b)

I Grækenland var ønsket om at tiltrække privat finansiering den primære overvejelse,
der blev gjort i forbindelse med valget af OPP-muligheden. Overvejelser om den
statistiske behandling spillede også en rolle, og derfor blev de tre reviderede
koncessioner til en værdi af i alt 6,7 milliarder euro til at starte med opført uden for
balancen. De blev imidlertid omklassificeret og opført på balancen, efter at
kontraktvilkårene var blevet genforhandlet og ændret betydeligt (jf. punkt 37-40). Ingen
af projekterne var blevet underlagt komparative valuta for pengene-vurderinger i
forhold til andre udbudsmuligheder.
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c)

Frankrig opfører konsekvent sine OPP'er på statens balance, og det indebærer, at valget
af OPP-muligheden udelukkende træffes ud fra overvejelser om valuta for pengene. De
fire reviderede projekter blev opført på balancen, og der var, undtagen for så vidt angår
Pau Pyrénées-projektet, blevet gennemført en komparativ analyse med alternative
udbudsmuligheder.

d)

Opførelse af OPP-projekter uden for balancen var også et afgørende kriterium for de
spanske myndigheder. Generelt blev OPP'er, der ville have en indvirkning på statens
balance, ikke fremmet, og de reviderede OPP'er var ikke blevet sammenlignet med
alternative muligheder ved hjælp af kriterierne om valuta for pengene. F.eks.
adresserede gennemførlighedsundersøgelsen for A1-motorvejsprojektet
risikofordelingen med det mål at holde projektet uden for statens balance og derved
bevare en af de grundlæggende fordele ved OPP'er 38. Den nationale
regnskabsmyndighed underkendte imidlertid dette, idet den fastslog, at de to
reviderede projekter skulle opføres på balancen, da den private partner bar
utilstrækkelige risici.

75. Vi konstaterede, at muligheden for at opføre OPP'erne uden for balancen blev overvejet
grundigt i forbindelse med valg af OPP-muligheden for så vidt angår 5 af de 12 reviderede
projekter (med samlede omkostninger på 7,9 milliarder euro). Sådanne praksis øger risikoen
for negative bivirkninger, der kan underminere valuta for pengene såsom partisk
stillingtagen til OPP-projekter, selv i tilfælde, hvor overvejelser om valuta for pengene kan
føre til forskellige valg, ubalancerede risikodelingsordninger og større omkostninger for den
offentlige partner.
76. Sammen med manglen på pålidelige, offentligt tilgængelige databaser om OPPprojekter 39, der viser de offentlige organers forpligtelser i de kommende år, mindsker OPPprojekter, der ikke er opført på statens balance, den mængde gennemsigtige oplysninger,

38

Estudio de viabilidad Económica Financiera Autovía A-1 Tramo 2 P.K. 101 a 247, s. 15, marts
2006.

39

Medlemsstaterne anmodes om at sende en liste over de ti største OPP-projekter til Eurostat
hver sjette måned, men denne liste gøres ikke offentligt tilgængelig.
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som offentligheden generelt har adgang til om langsigtede OPP-forpligtelser og deres
associerede forpligtelser og derfor også om deres indvirkning på de berørte medlemsstaters
underskud.
KONKLUSIONER OG ANBEFALINGER
77. Vi konstaterede, at selv om OPP'erne har potentiale til at medvirke til hurtigere
politikgennemførelse og sikre gode vedligeholdelsesniveauer gennem deres levetid, blev de
reviderede EU-støttede OPP'er ikke altid forvaltet effektivt og gav ikke tilstrækkelig valuta
for pengene. Potentielle fordele ved de reviderede OPP'er blev ofte ikke opnået, da de - som
traditionelt udbudte projekter - oplevede forsinkelser, omkostningsstigninger og
underudnyttelse af projektresultaterne, hvilket medførte, at 1,5 milliarder euro, hvoraf
0,4 milliarder euro var EU-midler, blev brugt ineffektivt og uproduktivt.
78. Hertil kommer manglen på hensigtsmæssige analyser af OPP'ernes potentiale til at give
yderligere valuta for pengene samt manglen på hensigtsmæssige strategier for brugen af
OPP'er og på institutionelle og retlige rammer. Da kun få medlemsstater har tilstrækkelig
erfaring med og ekspertise i vellykket gennemførelse af OPP-projekter, er der en betydelig
risiko for, at OPP'erne ikke vil bidrage til det mål - som bl.a. kommer til udtryk i hvidbogen
om transport, de nuværende CEF- og EFSI-forordninger - om, at EU-midler i højere grad skal
mobilisere private midler, f.eks. i OPP'er.
Anbefaling 1 - Der bør ikke advokeres for en mere intensiv og udbredt brug af OPP'er, før
de identificerede problemer er adresseret, og følgende anbefalinger er gennemført med
succes
Kommissionen og medlemsstaterne bør ikke fremme en mere intensiv og udbredt brug af
OPP'er, før de problemer, der er identificeret i denne beretning, er adresseret, og de
følgende anbefalinger er gennemført med succes. Det gælder navnlig forbedring af de
institutionelle og retlige rammer og projektforvaltningen og skabelse af større sikkerhed for,
at valget af OPP-muligheden er det valg, der giver mest valuta for pengene, og at OPPprojekterne sandsynligvis vil blive forvaltet med succes.
Måldato for gennemførelsen: straks.
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De reviderede OPP-projekter var ikke altid effektive med hensyn til at opnå de forventede
fordele
79. De relevante EU-strategier og -bestemmelser gør OPP'erne til et potentielt effektivt
middel til at virkeliggøre infrastrukturprojekter, hvilket sikrer opnåelsen af offentlige mål ved
at kombinere forskellige former for offentlige og private ressourcer. Vi konstaterede dog, at
gennemførelse af større projekter end normalt og samling af projektudformning,
finansiering, anlæg, drift og vedligeholdelse i én kontrakt øgede risikoen for lav konkurrence
- og derved satte den offentlige myndighed i en afhængighedssituation - og øgede projektets
samlede kompleksitet.
80. Valget af OPP-muligheden til størstedelen af de reviderede projekter medførte ikke de
forventede fordele ved OPP'erne med hensyn til gennemførelse af projektet til tiden og
inden for budgettet. Som vi allerede har konstateret i forbindelse med traditionelt udbudte
projekter, oplevede også størstedelen af de reviderede OPP-projekter (syv ud af tolv
projekter svarende til 7,8 milliarder euro i projektomkostninger) ineffektivitet, herunder
lange udbudsprocedurer (op til 6,5 års varighed) og anlægsfaser (forsinkelser fra to til 52
måneder). OPP'ernes potentiale til at opnå disse fordele var da også begrænset, da nogle af
disse forsinkelser blev forårsaget af faktorer, som anvendelsen af OPP-muligheden ikke
havde nogen indflydelse på (forsinkelser i opnåelse af relevante godkendelser og tilladelser,
retlige tvister vedrørende udbudsproceduren og genforhandlinger af projektet), men andre
kunne direkte tilskrives valget af OPP-muligheden (f.eks. vanskeligheder med at nå den
finansielle afslutning og større sårbarhed over for økonomisk og finansiel tilbagegang, som
resulterede i, at långiverne trak sig, og at den offentlige partner skulle bære betydelige
meromkostninger (1,5 milliarder euro).
81. Muligheden for at finansiere store projekter over en længere tidsperiode reducerer
presset for at optimere projektets størrelse i henhold til de reelle behov og øger derfor
risikoen for, at offentlige enheder gennemfører større infrastrukturprojekter, end der er
brug for. I de reviderede projekter forhindrede de vurderinger, som var foretaget af den
offentlige og private partner og långiverne, ikke overoptimistiske scenarier for fremtidig
efterspørgsel og brug af den planlagte infrastruktur. F.eks. var trafikestimaterne for visse
græske og spanske dele af motorveje langt under den potentielle kapacitet, og de faktiske tal

54
for kundetilstrømning for de reviderede bredbåndsprojekter i Frankrig og Irland var et godt
stykke under prognoserne (op til 69 %). Man fik altså mindre valuta for pengene og mindre
effektivitet end forventet.
Anbefaling 2 - Den finansielle virkning, som forsinkelser og genforhandlinger har på de
OPP-omkostninger, som bæres af den offentlige partner, bør afbødes
For bedre at kunne dele omkostninger i forbindelse med forsinkelser og genforhandlinger
mellem partnerne med henblik på at afbøde den finansielle virkning af forsinkelser, som
skyldes den offentlige partner, og kontraktgenforhandlinger om de endelige omkostninger
for OPP'et, der skal bæres af den offentlige partner, anbefaler vi at:
a)

medlemsstaterne identificerer og foreslår standardkontraktbestemmelser, der
begrænser de potentielle ekstra omkostninger, den offentlige partner skal betale

b)

medlemsstaterne vurderer enhver tidlig kontraktgenforhandling for at sikre, at de heraf
følgende omkostninger, som den offentlige partner må bære, er behørigt begrundende
og i overensstemmelse med princippet om valuta for pengene.

Måldato for gennemførelsen: straks.
Forsinkelser, omkostningsstigninger og underudnyttelse skyldtes delvist utilstrækkelige
analyser og uegnede tilgange
82. Vi konstaterede, at OPP-muligheden ofte blev valgt uden et tilstrækkeligt solidt
analysegrundlag. For så vidt angår de fleste af de reviderede projekter var der ingen
komparativ analyse, f.eks. public sector comparator, der kunne sikre, at et OPP gav størst
mulig valuta for pengene eller kunne beskytte offentlighedens interesse ved at sikre lige
vilkår for forskellige udbudsmetoder.
83. Selv om Kommissionens investeringer i Margueritefonden falder ind under TEN-Tforordningen, som er grundlag for Revisionsrettens revisionsbeføjelser, også hvis
støttemodtageren er en privat partner, afviste de irske myndigheder at udlevere PSC'en og
udbudsdokumenterne for N17/18-motorvejsprojektet til os, og de var heller ikke
tilgængelige i Kommissionen. Derfor kunne strategien, der ligger til grund for udarbejdelsen
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og udbuddet af projektet og valg af OPP-muligheden i stedet for andre udbudsmetoder
(f.eks. traditionelle udbudsregler og koncession), ikke vurderes.
84. De fleste af de reviderede OPP-projekter viste utilstrækkeligheder i brugen af OPPmuligheden. Risikodelingsordningerne var dårligt udarbejdet, hvilket medførte ineffektiv
eller usammenhængende risikofordeling eller en uhensigtsmæssig stor risiko for den private
partner. I et revideret tilfælde var risikoforrentningen på 14 % for den private partners
risikokapital ikke i overensstemmelse med de lave risici, som vedkommende var tildelt.
Desuden blev kombinationen af nye teknologier, f.eks. i IKT-sektoren, med langsigtede
kontrakter ikke altid godt forvaltet, da de offentlige partnere skulle opretholde kontrakten,
selv om de hurtige ændringer førte til teknologiforældelse.
Anbefaling 3 - Udvælgelsen af OPP-muligheden bør baseres på grundige komparative
analyser for at finde den bedste udbudsmulighed
For at sikre, at OPP-muligheden er den, der giver mest mulig valuta for pengene, anbefaler vi
at:
a)

medlemsstaterne baserer valget af OPP-muligheden på grundige komparative analyser
som public sector comparator og egnede tilgange, der sikrer, at OPP-muligheden kun
vælges, hvis den giver mest mulig valuta for pengene, også i pessimistiske scenarier

b)

Kommission sikrer, at Revisionsretten har fuld adgang til de nødvendige oplysninger for
at kunne vurdere de offentlige myndigheders valg af udbudsmulighed og relaterede
udbud, selv når EU-støtten ydes direkte til private enheder gennem finansielle
instrumenter.

Måldato for gennemførelsen: fra september 2018.
Den institutionelle og retlige ramme er endnu ikke egnet til EU-støttede OPP-projekter
85. De mangler, der er identificeret i vores revision, viser, at en betydelig administrativ
kapacitet er nødvendig for succesfuldt at gennemføre OPP-projekter, og at dette kun kan
opnås gennem hensigtsmæssige institutionelle og retlige rammer og omfattende erfaring. Vi
konstaterede, at disse vilkår på nuværende tidspunkt kun er til stede i meget få
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medlemsstater, hvilket strider mod EU's øgede fokus på en bredere og mere intensiv
løftestangseffekt af offentlige midler på private midler og på den rolle, som OPP'erne kan
spille i denne henseende.
86. Dette bekræftes af den høje geografiske og sektorielle koncentration af de vurderede
projekter (59 % af det samlede EU-beløb eller 3,3 milliarder euro ydet til Grækenland; 88 %
af de samlede omkostninger i forbindelse med EU-støttede projekter i transportsektoren) og
af de forskellige projekttyper finansieret af EFSI, da 63 % af EFSI-midlerne var koncentreret i
Det Forenede Kongerige, Italien og Spanien, navnlig i energisektoren (46 %) og
transportsektoren (19 %).
87. Ydermere havde tre af de medlemsstater, vi besøgte (Frankrig, Grækenland og
Spanien), ikke fuldt ud hensigtsmæssige institutionelle rammer til at sikre succesfuld
forvaltning af OPP-projekter, selvom de var bekendte med gennemførelsen af OPP-projekter
og koncessioner.
88. De besøgte medlemsstater manglede - i forskellig grad - en hensigtsmæssig, strategisk
tilgang til brugen af OPP'er. OPP'erne blev betragtet som midler til at tiltrække yderligere
finansiering i form af private midler, men der var ingen klar indikation af den rolle, OPP'er
bør spille i nationale investeringsstrategier, eller på hvilke områder det ville være tilrådeligt
at afsætte en betydelig del af de fremtidige budgetter.
89. Selv om OPP'erne har potentiale til at bidrage, som en yderligere mulighed ud over
traditionelle udbudsmetoder, til gennemførelsen af store infrastrukturplaner og til at sikre
gode service- og vedligeholdelsesstandarder, konstaterede vi, at to tredjedele af de
reviderede motorvejsprojekter ikke var en del af det højtprioriterede TEN-T-hovednet, som
skal opprioritere gennemførelsen af nettet senest 2030, men af det omfattende netværk,
der først forventes afsluttet senest 2050 Derudover blev nogle af de reviderede OPP'er
gennemført i sektorer (f.eks. IKT), som oplever hurtige teknologiske forandringer, hvilket
ikke er let at forene med længerevarende kontrakter.
90. Endelig agter kun få medlemsstater at sætte et loft over brugen af OPP'er for ikke at
afsætte for store beløb af fremtidige budgetter, hvilket også ville binde den offentlige
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partner i perioder med økonomisk nedgang, og disse beløb ville ikke være til rådighed for
gennemførelsen af fremtidige politikker.
Anbefaling 4 - Fastlæggelse af klare OPP-politikker og -strategier
For at sikre, at medlemsstaterne har den nødvendige administrative kapacitet og klare OPPpolitikker og -strategier på plads til succesfuld gennemførelse af EU-støttede OPP-projekter,
anbefaler vi, at:
a)

medlemsstaterne fastsætter klare OPP-politikker og -strategier, der tydeligt definerer
den rolle, som OPP'erne forventes at spille i deres politikker for investering i
infrastruktur, med henblik på at identificere de sektorer, hvor OPP'er er bedst egnede,
og fastsætte mulige grænser for, i hvilket omfang OPP'er kan anvendes effektivt

b)

Kommissionen foreslår lovændringer med henblik på at fokusere den finansielle støtte
til fremtidige OPP'er på de sektorer, som den finder har stor strategisk betydning og er
kompatible med OPP'ernes langsigtede forpligtelser, f.eks. TEN-T-hovednettet.

Måldato for gennemførelsen: fra næste programmeringsperiode.
91. Fem af de 12 vurderede OPP-projekter med samlede omkostninger på
7,9 milliarder euro blev oprindeligt opført uden for balancen. Selv om dette er i
overensstemmelse med EU-regnskabsrammen, øger denne praksis risikoen for negative
bivirkninger, der underminerer valuta for pengene, f.eks. en præference for OPP-projekter,
selv hvis overvejelser om valuta for pengene kunne føre til andre valg, og gennemsigtighed.
92. At kombinere EU-midler med OPP'er har medført yderligere komplikationer og
usikkerheder, som ikke tilskynder til brugen af dem. Antallet af EU-støttede OPP-projekter
som en del af det samlede OPP-marked var stadig lavt. De nye ESI-fondsbestemmelser har
delvist præciseret de muligheder, som midlerne til finansiering af OPP'er giver, og har fjernet
nogle af de komplikationer, som blanding af midler genererer, men der er plads til yderligere
forenkling.
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Anbefaling 5 - Forbedring af EU-rammen for bedre effektivitet i OPP-projekter
For at afbøde risikoen for partiskhed til fordel for valg af OPP-muligheden, for yderligere at
fremme gennemsigtighed og for at sikre, at OPP'erne kan støttes effektivt med EU-midler,
anbefaler Revisionsretten, at:
a)

Kommissionen forbinder EU-støtten til OPP-projekterne med sikkerhed for, at valget af
OPP-mulighed var begrundet med overvejelser om den valuta, der gives for pengene, og
dermed ikke uretmæssigt påvirket af overvejelser vedrørende budgetbegrænsninger
eller til deres statistiske behandling.

b)

medlemsstaterne forbedrer gennemsigtigheden ved regelmæssigt at offentliggøre lister
over OPP-projekter, herunder tilstrækkelige og meningsfulde data om finansierede
aktiver, deres fremtidige forpligtelser og deres behandling i forhold til balancen,
samtidig med at beskyttelsen af fortrolige og kommercielt følsomme data opretholdes

c)

Kommissionen vurderer de blandede EU-OPP-projekters yderligere kompleksitet med
henblik på yderligere foranstaltninger med sigte på at forenkle EU-programmernes
relevante regler og procedurer.

Måldato for gennemførelse: senest udgangen af 2019

Vedtaget af Afdeling II, der ledes af Iliana Ivanova, medlem af Revisionsretten, i Luxembourg
på mødet den 7. februar 2018.
På Revisionsrettens vegne

Klaus-Heiner Lehne
Formand
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BILAG I
EU-støttede OPP'er for perioden 2000-2014, i millioner euro, efter land

Lande
Grækenland
Portugal
Frankrig
Spanien
Polen
Tyskland
Italien
Det Forenede
Kongerige
Belgien
Irland
Litauen
Slovenien
Kroatien
Malta
Estland
I alt

Antal
projekter
8
3
21
4
4
14
6
3
2
3
3
10
1
1
1
84

Samlede
omkostninger
6 806
2 379
9 856
2 422
388
2 147
553

EU-bidrag
3 301
564
324
311
272
254
210

% af EU-bidraget
58,53 %
10,00 %
5,74 %
5,51 %
4,82 %
4,50 %
3,72 %

2 212
686
1 286
99
52
331
21
4
29 242

110
101
81
40
36
20
12
4
5 640

1,95 %
1,79 %
1,44 %
0,71 %
0,64 %
0,35 %
0,21 %
0,07 %
100,00 %

Kilde: Tabel udarbejdet af Revisionsretten baseret på data fra Kommissionen, EPEC og udvalgte
medlemsstater. Kilderne til tallene om EU-bidrag var: EFRU, Samhørighedsfonden,
Margueritefonden, LGTT, PBI og Jessica.

I de resterende 13 medlemsstater var der ingen EU-støtte rettet mod OPP'er.
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BILAG II
De største vanskeligheder i forbindelse med anvendelse af blandede OPP'er i perioden
2007-2013 og ændringer i forordningen om fælles bestemmelser for 2014-2020
2007-2013

2014-2020

Nødvendigheden af at vælge den private partner, før
der indgives ansøgning om tilskud, udsatte de
offentlige myndigheder for en risiko for, at
tilskuddet ikke blev godkendt, selv om de allerede
havde en indgået en forpligtelse i et OPP.

Selv om det stadig var muligt først at ansøge om et
tilskud efter indgåelse af en aftale om OPP-udbud,
tillader de nye bestemmelser, at den private partner
får betinget godkendelse som tilskudsmodtager, før
vedkommende formelt vælges i OPPudbudsprocessen. Dette giver den ordregivende
myndighed mulighed for at fortsætte med
tilskudsansøgningen sideløbende med
udbudsproceduren og få en betinget godkendelse af
tilskuddet, før der tildeles en OPP-kontrakt, hvilket
fra et tidligt stadium giver mere klarhed og sikkerhed
for så vidt angår finansieringskilderne og fjerner den
offentlige partners risiko for ikke at få godkendt sit
tilskud, samtidig med at vedkommende allerede har
forpligtet sig i et OPP.

Kravet om, at tilskud skal ydes, inden for to år efter
at de er blevet tildelt (n+2-reglen), gjorde det
sværere at bruge tilskud til at betale umiddelbare
omkostninger, og egnede sig ikke til OPP-strukturer,
hvor betalinger foretages over en meget længere
periode.

De nye bestemmelser indeholder en udvidet
udbetalingsperiode, der kan være lige så lang som
OPP'ets varighed. Tilskuddet overføres til en spærret
konto kontrolleret af den offentlige partner, og på
denne måde er betalingerne mere på linje med et
OPP's mere langvarige betalingsprofil.

Den kompleksitet og usikkerhed, der var forbundet
med udregningen af et præcist maksimumbeløb for
EU-støtte (finansieringskløften1) for
indtægtsskabende projekter, før OPP-udbuddet er
gennemført, udsatte de offentlige myndigheder for
en finansieringsrisiko, hvis tilskuddets størrelse var
mindre end forventet.

Selv om finansieringskløftmetoden stadig kan bruges
til at udregne den beløbsmæssige størrelse af EUstøtten til indtægtsskabende projekter, giver de nye
bestemmelser langt enklere alternativer, der gør
brug af foruddefinerede faste satser for
finansieringskløften for særlige sektorer.
De nye bestemmelser gør det muligt at vælge en
anden privat partner til at modtage støtten, uden at
man mister tilskuddet, hvilket forbedrer långivernes
indtrædelsesrettigheder og udskiftningsret.

1

Indtægtsskabende projekter er dem, hvor brugerne betaler direkte for ydelserne. Princippet er,
at ESI-midler kun bør anvendes til udfylde den kløft, der er mellem projektets omkostninger og
genererede indtægter. Summen af de nationale bidrag og EU-bidragene må ikke overstige
finansieringskløften.
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BILAG III

Reviderede projekter
Sektor/projekter

Kontraktstatus
og -varighed

Forsinkelse
i måneder

Planlagte samlede
projektomkostninger

Foreløbige samlede
projektomkostninger

Yderligere
omkostninger
båret af den
offentlige
partner

Omkostningsstigning
i procent

Bemærkninger

Grækenland

1

2

3

30 års
koncession
(indtil 2038),
anlæggelse i
gang

47

2 375

1 594

413

Kilde til EUfinansiering

På/uden
for
balancen

Public
sector
comparator

(I
millioner
euro)

(I millioner euro)

Transport:
Den centrale
motorvej E-651

EUstøtte

jf. kommentar

Den forventede samlede pris er lavere end den
planlagte samlede pris på grund af en reduktion
af projektets omfang med 55 %. De samlede
omkostninger pr. km steg imidlertid med 47 %.
De 413 millioner euro omfatter yderligere
finansielle statsbidrag på 231,4 millioner euro
og betalinger til koncessionshaveren på
181,4 millioner euro.

647,6

EFRU og
Samhørighedsfonden

1 012,4

EFRU og
Samhørighedsfonden

EFRU og
Samhørighedsfonden

Oprindelig
opført
uden for
balancen,
først
opført på
balancen
efter
nulstilling
Oprindelig
opført
uden for
balancen,
først
opført på
balancen
efter
nulstilling
Oprindelig
opført
uden for
balancen,
først
opført på
balancen
efter
nulstilling

Nej

Transport:
Olympiamotorvejen2

30 års
koncession
(indtil 2038),
anlæggelse i
gang

37

2 825

2 619

678

jf. bemærkning

Den forventede samlede pris er lavere end den
planlagte samlede pris på grund af en reduktion
i projektets omfang på 45 %. De samlede
omkostninger pr. km steg imidlertid med 69 %.
De 678 millioner euro omfatter yderligere
finansielle statsbidrag på 238,5 millioner euro
og betalinger til koncessionshaveren på
439,7 millioner euro.

Transport:
Moreasmotorvejen3

30 års
koncession
(indtil 2038),
anlæggelse
færdig

52

1 543

1 791

84

jf. bemærkning

De samlede omkostninger pr. km steg imidlertid
med 16 %. De 84 milloner euro er til betalinger
til koncessionshaveren.

328,6

24

475

633

158

33 %

Nødvendige ændringer af det planlagte arbejde.

2,2

Margueritefonden

På

Nej

14

695

838

144

21 %

Nødvendige ændringer af det planlagte arbejde
og genforhandling af kontrakten.

70

LGTT

På

Nej

Spanien
4

Transport:
A1-motorvejen4

5

Transport:
C25-motorvejen5

19 års
koncession
(indtil 2026),
anlæggelse
færdig
33 års
koncession
(indtil 2044),
anlæggelse
færdig

Nej

Nej

2

Sektor/projekter

Kontraktstatus
og -varighed

Forsinkelse
i måneder

Planlagte samlede
projektomkostninger

Foreløbige samlede
projektomkostninger

Yderligere
omkostninger
båret af den
offentlige
partner

Omkostningsstigning
i procent

Ikke relevant

jf. kommentar

Kilde til EUfinansiering

På/uden
for
balancen

Public
sector
comparator

2,7

Margueritefonden

Uden for

Ikke
relevant

36

EFRU

Uden for

Ikke
relevant

42,1

EFRU

På

Ikke
relevant

-2 %

Opbygningen af infrastrukturen blev
gennemført til tiden, men ibrugtagningen af
projektet var 16 måneder forsinket af
administrative årsager.

12,5

EFRU

På

Ja

Opbygningen var stadig i gang, da revisionen
fandt sted. 73 % omkostningsstigning for at
kunne overholde vedtagne lovændringer.

7,7

EFRU

På

Ikke
relevant

Bemærkninger

(I
millioner
euro)

(I millioner euro)
Irland
6

Transport:
N17/18-motorvejen6

7

IKT:
National Broadband
Scheme7

5-7-års
projektaftale,
anlæggelse
færdig

8

IKT:
Metropolitan Area
Networks8

Op til 25 år fra
sidste MANcertificering

Frankrig
9

10

11

12

IKT:
Le numérique au
service des
Girondins9
IKT:
SPTHD
Communauté de
l’agglomération de
Pau Pyrénées10
IKT:
Proximit-ebredbånd i
Meurthe-etMoselle11
IKT:
Haute Pyrénées
numérique12
I alt

1
2

25 års
koncession
(indtil 2042),
anlæggelse i
gang

20-års
koncession
(indtil 2029),
anlæggelse
færdig
15-års
koncession
(indtil 2018),
opbygning i
gang
26-års
koncession
(indtil 2034),
opbygning
færdig
22-års
koncession
(indtil 2031),
anlæggelse
færdig

Ikke
relevant

946

Ikke relevant

0

223

169

Ikke relevant

jf. kommentar

Ikke
relevant

117

84

Ikke relevant

jf. kommentar

16

146

143

-4

EUstøtte

Anlæggelsen var stadig i gang, da revisionen
fandt sted.
Projektet genererede færre indtægter end
forventet sammenlignet med det originale
udbud, hvilket kan forklares med den betydeligt
lavere kundetilstrømning. Dette har også
påvirket de samlede driftsudgifter og fået den
oprindeligt estimerede projektfinansiering til at
falde
Projektets omfang blev reduceret, 4,2 %
stigning i den gennemsnitlige pris pr. dækket by.
Omkostningstallet omfatter ikke drift og
vedligeholdelse af infrastrukturen, hvortil der er
en separat kontrakt, og bidrag fra de lokale
myndigheder.

Ikke
relevant

18

31

13

73 %

2

148

148

0

0%

5,9

EFRU

På

Ja

0

107

106

-1

-1 %

0,9

EFRU

På

Ja

9 618

8 156

1 490

2 169

Projektet omfatter: a) udformning, finansiering, anlæggelse, drift, vedligeholdelse af en ny motorvej på 174 km og b) drift, vedligeholdelse og anvendelse af en strækning af motorvejen Athen-Thessaloniki mellem Skarfia og Raches
(57 km), anlagt af den græske stat (DBFMO - Design, build, finance, maintain, operate).
Projektet omfatter: a) udformning, anlæggelse, drift, vedligeholdelse og anvendelse af en ny motorvej på 283,7 km som forbinder de græske byer Korinthos and Tsakona, og b) drift, vedligeholdelse og anvendelse af to eksisterende
motorvejsstrækninger fra byen Elefsina, nær ved Athen, til Korinthos (63,2 km lang) og Patra-motorringvejsstrækningen (18,3 km lang) (DBFMO).

3
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12

Projektet omfatter: a) udformning, anlæggelse, drift, vedligeholdelse og anvendelse af en ny motorvej på 76 kilometer, som forbinder Tripoli og Kalamata og en anden ny motorvej på 47 kilometer, som ved Lefktro forbinder denne
motorvej med Sparta, samt b) forbedring, drift, vedligeholdelse og anvendelse af en strækning på 82 kilometer eksisterende motorvej mellem Korinth og Tripoli (DBFMO).
Projektet omfatter forbedringen af motorvejsstandarder og vedligeholdelse af A1-motorvejen (strækningen Santo Tomé del Puerto-Burgos) med en samlet længde på 150,12 km (DBFMO).
Projektet omfatter anlæggelse af dobbelt spor, opgradering til motorvejsstandarder og vedligeholdelse af vejen (DBFMO).
"Green-field" DBFMO på 53 km motorvej med midteradskillelse fra Gort til Tuam og en ringvej vest for Tuam + 4 km ikke motorringvej med midteradskillelse vest for Tuam (DBFMO).
Formålet med NBS er at tilskynde til og sikre ydelsen af ydelse af bredbåndstjenester til en overkommelig pris i identificerede målområder, hvor sådanne tjenester ikke er tilgængelige på nuværende tidspunkt (projektaftale).
Anden fase af et program, der omfattede lokale myndigheders traditionelle indkøb af et "mellemliggende", åbent lysledernet, der var uafhængigt af operatører, og efterfølgende koncession til en enkelt privat partner for så vidt angår
forvaltning, vedligeholdelse og engrossalg til kommunikationsudbydere (traditionelle udbud og koncession).
Dette projekt omfatter anlæggelse og anvendelse af en infrastruktur for højhastighedskommunikation i departementet Gironde. Projektet tager sigte på at levere internettjenester med meget høj hastighed (mere end 30 Mbps) (très
haut débit) til zoner med økonomisk aktivitet (ZAE) og offentlige enheder samt internettjenester med høj hastighed (mere end 2 Mbps) (haut débit) til befolkninger i de såkaldte hvide områder, hvor der er mangel på private initiativer fra
serviceoperatører på grund af lav rentabilitet (contrat de partenariat).
Dette projekt omfatter anvendelse og kommercialisering af en infrastruktur for kommunikation med meget høj hastighed i området ved Pau-Pyrénées. Projektet tog sigte på at levere internettjenester med høj hastighed (mere end 10
Mbits) (haut débit) til alle brugere i Communauté d'Agglomération de Pau-Pyrénées (délégation de service public).
Dette projekt omfatter anlæggelse og drift af et departementalt højhastighedsnetværk til telekommunikation i Meurthe-et-Moselle. Projektets målsætning var at levere fiberoptisk backbonenet og 100 % internetdækning med en
minimumshastighed på 2 Mbps, herunder 95 % med en hastighed over 6 Mbps ved hjælp af forskellige teknologier: fiberoptik, ADSL og WiFiMAX (contrat de partenariat).
Dette projekt omfatter anlæggelse og drift et departementalt højhastighedstelekommunikationsnetværk i departementet Hautes-Pyrénées. Projektets målsætning var at levere fiberoptisk backbonenet og 100 % internetdækning med en
minimumshastighed på 2 Mbps og over 20 Mbps til offentlige steder og virksomhedsområder ved hjælp af en blanding af forskellige teknologier: fiberoptik, ADSL og WiMAX og satellit (contrat de partenariat).
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BILAG IV
Offentlig-private partnerskabsprojekter - Overblik over potentielle fordele og risici sammenlignet med revisionsbemærkningerne
i relation til revisionens omfang
Teoretiske fordele ved OPP'er

Risici

Revisionsbemærkninger i relation til revisionens omfang: 12 EUmedfinansierede OPP'er (seks motorvejsprojekter og seks IKT-projekter) i fire
medlemsstater: Frankrig, Grækenland, Irland og Spanien
Positivt

Muliggør måske gennemførelse af
større projekter på én gang.

Mindre konkurrence på grund af
størrelsen af den infrastruktur, der
skal udbydes.
"Affordability illusion", dvs.
anvendelse af statens budget til
større projekter, end der normalt ville
være råd til.

At samle et projekts udformnings-,
finansierings- konstruktions-, driftsog vedligeholdelsesfaser i én kontrakt
kan sikre en livscyklustilgang med
langsigtede fordele.

At finansiere alle
konstruktionsomkostningerne
gennem den private partner kan
komplicere og forsinke den finansielle
afslutning, øge de finansielle
omkostninger og udsætte den private
partner for øgede finansielle risici.
Ved at kombinere forskellige faser i
én enkelt kontrakt knyttes der flere

Yderligere finansiering gjorde det
muligt for de offentlige myndigheder
at gennemføre større
infrastrukturplaner.

Negativt
Gennemførelse af større projekter
øgede både risikoen for lave
konkurrenceniveauer, hvilket satte
den offentlige myndighed i en
afhængighedssituation, og den
overordnede projektkompleksitet.
Dette var f.eks. tilfældet med en
motorvej i Grækenland, hvor fire
kandidater var blevet opfordret til at
afgive et tilbud, to af dem gjorde det,
men kun ét bud blev bedømt i
udbuddets sidste fase.
For så vidt angår et motorvejsprojekt i
Irland blev udbuddet forsinket tre år,
hvilket resulterede i en samlet
udbudsvarighed på fem år på grund af
vanskeligheder med at nå en finansiel
afslutning.
Alle tre motorvejsprojekter i
Grækenland blev indstillet, fordi
långiverne trak sig ud af projektet.

2
Teoretiske fordele ved OPP'er

Risici

Revisionsbemærkninger i relation til revisionens omfang: 12 EUmedfinansierede OPP'er (seks motorvejsprojekter og seks IKT-projekter) i fire
medlemsstater: Frankrig, Grækenland, Irland og Spanien
Positivt

krav og risici til udbudsprocessen, og
det kan føre til forsinkelser.
Længerevarende kontrakter passer
ikke til den hurtige teknologiske
udvikling.

Negativt
At kombinere OPP-udbud og IKTprojekter i et miljø med hurtig
teknologisk forandring førte til
yderligere omkostninger og potentielle
overlapninger med kommende
initiativer (f.eks. i Frankrig med tre ud
af fire bredbåndsprojekter).

Risikofordelingen kan påvirkes af de
involverede parters
forhandlingsfærdigheder, hvilket kan
Risikodeling og risikofordeling til den
give ufordelagtige resultater.
part, der bedst kan håndtere risiciene.
Risikofordelingen kan påvirkes af
overvejelser om projektets statistiske
behandling.

Risikofordelingen var enten
usammenhængende (f.eks.
forrentning på 14 % for den private
partners risikokapital på trods af lav
risikoeksponering) eller
uhensigtsmæssig, da
efterspørgselsrisisci blev overført til
den private partner (dvs. risiko for
hele trafikken).
Desuden udlignede bøder og bonusser
i ét tilfælde hinanden, hvilket
medførte, at den private partner ingen
risiko havde (= ineffektiv
risikofordeling).

Yderligere krav er tilbøjelige til at øge
udbuddets varighed, hvilket
undergraver effektiviteten under
konstruktionen.

Betydelige forsinkelser i udbuddet på
grund af brug af OPP-muligheden eller
faktorer, som det ikke har nogen
indvirkning på;
Desuden blev syv ud af ni projekter
forsinket i konstruktionsfasen (2 til 52

Omkostninger og tidseffektivitet.
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Teoretiske fordele ved OPP'er

Risici

Revisionsbemærkninger i relation til revisionens omfang: 12 EUmedfinansierede OPP'er (seks motorvejsprojekter og seks IKT-projekter) i fire
medlemsstater: Frankrig, Grækenland, Irland og Spanien
Positivt

En mere realistisk og solid vurdering
af de nødvendige infrastrukturbehov
og det fremtidige brug.

Negativt

Årsager til forsinkelser har ofte ikke
noget at gøre med, om projektet blev
udbudt traditionelt eller som OPP.
Manglers indvirkning på
projektplanlægning og gennemførelse forstærkes og kan
medføre betydelige omkostninger,
der bæres af den offentlige partner.

måneder), hvilket medførte
ekstraomkostninger på
1,5 milliarder euro (primært
Grækenland 1,2 og Spanien 0,3), båret
af den offentlige partner (EU
finansierede 30 %), der også primært
var ansvarlig for omstændighederne,
der forårsagede dette.

Den offentlige partner kan forlade sig
på vurderinger foretaget af private
partnere og långiver, hvis
målsætninger måske ikke er i
offentlighedens interesse.
At betale infrastrukturen i flere rater
og i nogle tilfælde uden at sætte
infrastrukturen på budgettet kan
mindske incitamentet til at passe
projekterne til kravene.

I de fleste af de reviderede projekter
blev OPP-muligheden valgt uden en
robust analyse (f.eks. public sector
comparator), det blev således ikke
påvist, at denne mulighed
maksimerede den værdi, man får for
pengene, og beskyttede den offentlige
interessere ved at sikre lige
konkurrencevilkår for forskellige
udbudsmetoder (f.eks. OPP'er og
traditionelt udbud).
Valget af OPP-muligheden forhindrede
ikke overoptimistiske scenarier for den
fremtidige efterspørgsel og den
planlagte infrastruktur (f.eks. i et IKTprojekt, hvor den faktiske
kundetilstrømning var 69 % lavere end
forventet).
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Teoretiske fordele ved OPP'er

Risici

Revisionsbemærkninger i relation til revisionens omfang: 12 EUmedfinansierede OPP'er (seks motorvejsprojekter og seks IKT-projekter) i fire
medlemsstater: Frankrig, Grækenland, Irland og Spanien
Positivt

Bedre standarder for vedligeholdelse
og service.

Mangel på automatiske
bødereguleringer, særligt i
forbindelse med længere kontrakter,
kan mindske den private partners
incitamentet til at sikre
vedligeholdelse af god kvalitet.

Under visse omstændigheder tillader
EU-regnskabsrammen, at offentlig
involvering i OPP'er opføres som
poster uden for balancen, hvilket
skaber incitament for bedre
overholdelse af
eurokonvergenskriterierne.

Den potentielle mangel på lige vilkår
for forskellige udbudsmuligheder kan
resultere i et partisk valg.
Mindre overvejelser om valuta for
pengene-aspekter, når OPPmuligheden vælges.
Bogføring af OPP-projekter uden for
balancen kan give ufuldstændige
oplysninger.

Omfattende retlige og institutionelle
rammer kan understøtte
gennemførelsen af OPP-projekter.

Mangel på passende strategier for
brugen af OPP'er som en del af en
overordnet investeringspolitik og af
hensigtsmæssige OPP-love og
standardkontrakter sammen med
manglen på passende administrativ
kapacitet kan føre til, at færre OPPprojekter gennemføres

Negativt

Langsigtet budgettering, særligt hvad
angår vedligeholdelse, har potentiale
til at bevare gode service- og
vedligeholdelsesniveauer i
kontraktens varighed.

Kun i én af de fire reviderede
medlemsstater (Frankrig) er OPPprojekter systematisk opført på
balancen.

Muligheden for at opføre OPP'erne
uden for balancen blev overvejet
grundigt i forbindelse med valg af
OPP-muligheden for så vidt angår fem
af de 12 reviderede projekter (med
samlede omkostninger på
7,9 milliarder euro). Dette øger
risikoen for negative bivirkninger, der
kan underminere den valuta, der gives
for pengene, ubalancerede
risikodelingsordninger og
gennemsigtighed.
Kommissionen og nationale
institutionelle og retlige rammer
bidrog til utilstrækkelige resultater på
projektniveau, f.eks. begrænset
ekspertise og kapacitet til at
gennemføre OPP'er i den offentlige
sektor og mangel på sammenhæng i
den strategiske tilgang til brug af
OPP'er.
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Teoretiske fordele ved OPP'er

Risici

Revisionsbemærkninger i relation til revisionens omfang: 12 EUmedfinansierede OPP'er (seks motorvejsprojekter og seks IKT-projekter) i fire
medlemsstater: Frankrig, Grækenland, Irland og Spanien
Positivt

Negativt
Derfor passer de ikke til EU's øgede
hensyntagen til en bredere og mere
intensiv løftestangseffekt af offentlige
midler på private midler og til den
rolle, OPP'er kan spille i denne
henseende.

KOMMISSIONENS SVAR PÅ DEN EUROPÆISKE REVISIONSRETS SÆRBERETNING
"EU-STØTTEDE OFFENTLIG-PRIVATE PARTNERSKABER: OMFATTENDE
MANGLER UNDERGRAVER I HØJ GRAD DE POTENTIELLE FORDELE"
RESUMÉ
III.
Første led: Kommissionen mener ikke, at et projekts store omfang og størrelse nødvendigvis
mindsker konkurrencen, da sådanne projekter udbydes på internationalt plan. Generelt er EU's og
EØS's markeder for bygge- og anlægsarbejder store nok til at sikre tilstrækkelig konkurrence.
Kommissionen bemærker, at store projekter oftest gennemføres af konsortier for at samle alle de
nødvendige tekniske, menneskelige og finansielle ressourcer, således at de udvalgte bydende kan
levere alle de produkter eller tjenester, der efterspørges.
Andet led: Kommissionen understreger, at forsinkelsen, der udelukkende kunne tilskrives valget af
OPP-muligheden for de fleste af de pågældende projekters vedkommende, kun vedrørte en brøkdel
af den samlede varighed af hele udbudsprocessen. Dette var nødvendiggjort af, at kontrakterne i
visse tilfælde (Grækenland) skulle ratificeres af de nationale parlamenter som fastsat i den nationale
lovgivning vedrørende sådanne store kontrakter.
Se også Kommissionens svar på punkt 30 og 31.
Tredje led: Kommissionen anerkender, at de reviderede projekter var præget af forsinkelser og
omkostningsoverskridelser. Den mener dog, at disse forsinkelser og omkostningsændringer i de
eksempler, der er nævnt i punkt 34, ikke nødvendigvis var knyttet til valget af udbudsmetoden. Den
minder også om virkningerne af statsgældskrisen og den recession, der ramte den europæiske
økonomi.
Kommissionen minder om, at valget af OPP-muligheden henhører under medlemsstaternes (delt
forvaltning) eller projektlederens ansvar. Et gennemgående træk ved infrastrukturprojekter,
herunder navnlig store projekter, er den betydelige iværksættelses- og udviklingstid, som de
medfører, uanset udbudsmodel.
Fjerde led: Kommissionen bemærker, at de afsluttede motorvejsprojekter i Grækenland, som
Revisionsretten har revideret, yder et betydeligt bidrag til færdiggørelsen af TEN-T-hovednettet til
trods for de yderst ugunstige økonomiske forhold, der har været fremherskende i Grækenland siden
2009. Den bemærker også, at de faktiske trafikdata for Moreasmotorvejen, der var til rådighed indtil
udgangen af 2017, viser en trafikmængde, som ligger meget tæt på prognosen for nulstillingen. Med
hensyn til Olympiamotorvejen mener Kommissionen af de grunde, der er anført i svaret på punkt
38, at det er rimeligt at forvente, at dataene vedrørende trafikmængden for 2018, der er det første
hele år, hvor det samlede projekt er i brug – vil blive forbedret.
Kommissionen understreger endvidere, at den finansielle krise, som Revisionsretten også henviser
til, for det første havde en alvorlig indvirkning på den oprindeligt forventede trafikmængde og de
oprindeligt forventede indtægter fra projekterne (der blev udarbejdet i perioden 2000-2006) og for
det andet førte til en likviditetsstramning og en alvorlig risikoaversion, som alle de deltagende
banker led under, hvilket efter Kommissionens opfattelse skabte de ekstraordinære
omstændigheder, hvorunder de reviderede græske motorveje blev anlagt. Kommissionen bemærker,
at der findes eksempler på OPP'er i Grækenland fra midten af 90'erne, som giver reelle fordele.
Femte led: Med hensyn til de græske motorvejsprojekter og de finansierede strækninger, der er
nævnt i punkt 45, minder Kommissionen om, at struktureringen af de græske motorvejs-OPP'er var
en beslutning, der helt og holdent blev truffet af de græske myndigheder. Disse projekter er
begrundet i de socioøkonomiske fordele, som de medfører.
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For så vidt angår projektet vedrørende den nationale bredbåndsordning (NBS) i Irland minder
Kommissionen om, at antallet af tilkoblinger ikke var angivet i NBS-kontrakten. Den forventede
anvendelsesgrad var i sidste ende den udvalgte bydendes markedsprognose.
Se Kommissionens svar på punkt 45, 46 og tekstboks 1.
Syvende led: Kommissionen bemærker, at ansvaret for at analysere OPP'ers potentiale til at give
mere valuta for pengene henhører under medlemsstaternes kompetence.
Med hensyn til store projekter, der finansieres over ESI-fondene som OPP'er, påpeger
Kommissionen, at der i henhold til forordningen om fælles bestemmelser skal foretages en
økonomisk og finansiel analyse af OPP'erne i 2014-2020 som led i cost-benefit-analysen. Se
Kommissionens svar på punkt 53.
Kommissionen understreger, at anvendelsen af PSC-redskabet (public sector comparator) er
betinget af opfyldelsen af en lang række betingelser. Se Kommissionens svar på punkt 50.
For så vidt angår nogle af de reviderede projekter er der blevet gennemført forskellige analyser i
løbet af udvælgelsesproceduren, som konkluderede, at den eneste realistiske mulighed var at
kombinere disponible EU-midler og nationale midler med private midler.
Se Kommissionens svar på punkt 50 og 52.
Ottende led: Risikofordelingen inden for en given kontrakt omfatter mange forskellige aspekter.
Kommissionen mener, at alle disse aspekter er vigtige ved vurderingen af elementer såsom de
respektive afkast, de private partnere opnår. Da der er store forskelle mellem OPP'erne, mener den,
at de enkelte spørgsmål bør vurderes fra sag til sag. Kommissionen anerkender, at visse former for
praksis kunne gøres mere ensartede, men bemærker samtidig, at den ikke har noget retsgrundlag for
at gribe ind i forhandlingerne mellem partnerne.
Valget af OPP-muligheden udelukker ikke nødvendigvis medtagelsen af bestemmelser, der sikrer
den nødvendige fleksibilitet til at tage hensyn til udviklingen som følge af teknologiske
forandringer. Med hensyn til bredbåndsprojektet i Frankrig henvises også til Kommissionens svar
på tekstboks 3.
IV. Kommissionen understreger, at medlemsstaterne allerede råder over forskellige kanaler for
ydelse af bistand såsom Jaspersinitiativet, EIB's Rådgivende Knudepunkt for
Investeringsrådgivning, Det Europæiske OPP-ekspertisecenter (EPEC) og Strukturreformtjenesten
(SRSS), der er oprettet inden for rammerne af støtteprogrammet for strukturreformer (SRSP).
Endvidere har Kommissionen med sin meddelelse af 3. november 2017 indført en helpdesk, en
anmeldelsesmekanisme og en ordning til udveksling af oplysninger med henblik på at hjælpe
medlemsstaterne og de ordregivende myndigheder med at udforme deres store
infrastrukturprojekter.
Se Kommissionens svar på punkt 85 og 87.
V. Kommissionen anerkender, at OPP'er er mere komplekse end rent offentlige projekter, der
kræver den nødvendige ekspertise hos de nationale myndigheder. Selv om beslutningen om at
vælge OPP-udbudsmodellen henhører under medlemsstaternes kompetence, stiller Kommissionen
efter anmodning støtte til rådighed (se eksemplerne i Kommissionens svar på punkt IV) for de
nationale myndigheder med henblik på udarbejdelse af projekter af høj kvalitet, herunder OPP'er.
Med hensyn til muligheden for at behandle OPP'er som poster uden for balancen har Eurostat i
samarbejde med EPEC allerede udarbejdet en vejledning om den statistiske behandling af OPP'er,
som er blevet godt modtaget af interessenterne. (Se Kommissionens svar på punkt 72). Ifølge
vejledningen skal OPP'er gennemføres på grundlag af princippet om mest valuta for pengene og en
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passende fordeling af risici og operationel effektivitet, navnlig med henblik på overkommelige
priser og langsigtet finanspolitisk ansvarlighed.
a) Kommissionen accepterer anbefalingen i det omfang, den er berørt heraf, jf. dens svar på
anbefaling 2-5. Se også Kommissionens svar på anbefaling 1.
b) Kommissionen bemærker, at denne anbefaling (anbefaling 2) er rettet til medlemsstaterne.
c) Kommissionen bemærker, at en del af den relevante anbefaling (anbefaling 3a) er rettet til
medlemsstaterne. Med hensyn til store projekter, der finansieres over ESI-fondene, henvises til
Kommissionens svar på punkt 53. Se også Kommissionens svar på anbefaling 3a.
Med hensyn til den del af anbefalingen, som Kommissionen accepterer, og som vedrører sikring af
Revisionsrettens adgang til ønskede oplysninger (anbefaling 3 b), mener Kommissionen, at den
allerede er gennemført. Se Kommissionens svar på anbefaling 3b.
d) Kommissionen bemærker, at en del af den relevante anbefaling (anbefaling 4a) er rettet til
medlemsstaterne.
Kommissionen accepterer ikke den del af anbefalingen, hvori den anmodes om at foreslå
lovgivningsmæssige ændringer med henblik på at i fremtiden kun at yde finansiel støtte til OPP'er i
sektorer, som efter dens opfattelse er af stor strategisk betydning og forenelige med OPP'ernes
langsigtede forpligtelser, såsom TEN-T-hovednettet (anbefaling 4b), af de grunde, der er redegjort
for i dens svar på anbefaling 4b.
e) Af de grunde, der er redegjort for i Kommissionens svar på anbefaling 5a, kan den ikke acceptere
den del af anbefaling 5, hvori den opfordres til at forbinde EU-støtten til OPP-projekter med
sikkerhed for, at valget af OPP-muligheden var begrundet i overvejelser om, hvad der gav mest
valuta for pengene (henstilling 5a), og dermed ikke i for høj grad var påvirket af overvejelser om
budgetmæssige begrænsninger eller deres statistiske behandling.
Kommissionen bemærker, at den del af anbefaling 5, hvori medlemsstaterne opfordres til at
forbedre gennemsigtigheden ved regelmæssigt at offentliggøre lister over OPP-projekter, herunder
tilstrækkelige og meningsfulde data om finansierede aktiver, deres fremtidige forpligtelser og deres
behandling af balancen, samtidig med at beskyttelsen af fortrolige og kommercielt følsomme data
opretholdes (anbefaling 5b), er rettet til medlemsstaterne.
Som Kommissionen har redegjort for i sit svar på anbefaling 5c, accepterer den den del af
anbefalingen, hvori den opfordres til at vurdere blandede EU-OPP-projekters yderligere
kompleksitet med henblik på yderligere foranstaltninger med det formål at forenkle de relevante
regler og procedurer (anbefaling 5c).
INDLEDNING
6. Mens ENS 2010 muliggør registrering af OPP'er uden for statens balance, hvis den private
partner tegner sig for hovedparten af risiciene og afkastene, er der ingen klar sammenhæng mellem
incitamenterne. I nogle få lande er OPP'er altid opført på statens balance.
10. Under hele gennemførelsen af Europa 2020-strategien vurderes de nationale rammer for OPP'er
regelmæssigt, og der udarbejdes anbefalinger med henblik på at gøre dem mere effektive.
BEMÆRKNINGER
27. Kommissionen er af den opfattelse, at de græske myndigheders holdning, nemlig at de
disponible offentlige nationale midler og EU-midler ikke var tilstrækkelige til at fuldføre det
transeuropæiske motorvejsnet i Grækenland inden for en rimelig frist, er relevant. Endvidere
begrundede de store forsinkelser, der tidligere systematisk har været i forbindelse med opførelsen af
andre strækninger af det centrale motorvejsnet, der har været udbudt af de græske myndigheder som
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offentlige anlægsarbejder, valget af OPP-muligheden. Således er de fem motorvejskoncessioner
blevet medtaget i den nationale strategiske referenceramme for Grækenland i
programmeringsperioden 2007-2013 for EFRU og Samhørighedsfonden.
Den efterfølgende reduktion af omfanget af de to motorvejskoncessioner var begrundet i den
økonomiske krise.
28. Kommissionen mener ikke, at et projekts store omfang og størrelse nødvendigvis mindsker
konkurrencen, da sådanne projekter udbydes på internationalt plan. Generelt er EU's og EØS's
markeder for bygge- og anlægsarbejder store nok til at sikre tilstrækkelig konkurrence.
Kommissionen bemærker endvidere, at sådanne store projekter oftest gennemføres af konsortier
netop for at samle alle de nødvendige tekniske, menneskelige og finansielle ressourcer, således at de
udvalgte bydende kan levere alle de produkter eller tjenester, der efterspørges.
29. Kommissionen anerkender den særlige situation, der gør sig gældende vedrørende den centrale
motorvej i Grækenland.
I Grækenland tiltrak de omfattende OPP'er, der
motorvejsprojekterne, faktisk bydende fra hele Europa.

blev

udbudt

i

forbindelse

med

30. Kommissionen mener, at de problemer, der opstod på markederne som følge af presset fra
krisen i 2008, på grund af krisens uventede karakter og omfang ikke kunne kædes sammen med
OPP-mekanismerne eller det hermed forbundne behov for en samlet tilgang til projektets
gennemførelse, finansiering, drift og vedligeholdelse. Endvidere kan overvejelser om mere
langsigtede projektspørgsmål i mange tilfælde betragtes som god praksis.
31. Kommissionen anerkender, at kun 3,5 måneder af de i alt 6,5 år, der var nødvendige for at
tilvejebringe græske motorveje ved udbud, udelukkende kunne tilskrives OPP-muligheden. Det
græske parlaments ratificering af kontrakterne er fastsat i den nationale lovgivning for alle
individuelle OPP'er og koncessionsprojekter, hvis samlede udgifter overstiger 500 mio. EUR. Den
skyldes ikke en manglende retlig EU-ramme for koncessioner, men er snarere knyttet til behovet for
på nationalt niveau at regulere spørgsmål såsom opkrævning af vejafgifter, lufthavnsafgifter osv.
34. Kommissionen er af den opfattelse, at de omkostningsændringer og forsinkelser, der er nævnt i
dette eksempel, ikke nødvendigvis er knyttet til udbudsmetoden.
For Frankrigs vedkommende blev de sporadiske stigninger i de budgetmæssige behov båret af den
private modpart under fuld overholdelse af kontraktvilkårene for OPP'erne.
a) Med hensyn til C-25-motorvejsprojektet i Spanien var den finansielle afslutning ifølge
oplysninger fra EIB virkelig ramt af betydelige forsinkelser, hvilket dog var resultatet af den
verdensomspændende finansielle krise. Genforhandlingen af koncessionsaftalen afspejlede krisens
indvirkning på projektets finansieringsomkostninger og trafikmængderne. Infrastrukturen blev
stillet til rådighed for offentligheden i januar 2013, dvs. syv måneder tidligere end august 2013, der
var den frist, som var planlagt efter genforhandlingen.
b) Kommissionen bemærker, at Pau Pyrénées IKT-projektet var særligt innovativt på dette
tidspunkt, idet ingen andre franske lokale myndigheder havde iværksat et sådant projekt.
Udbudsbetingelserne var fastlagt, men ingen privat aktør kunne opfylde kravene, og der var ingen
standardkontrakt til rådighed for denne projekttype hverken på regionalt eller nationalt plan.
Finansieringsordningen blev forelagt for den franske regionale revisionsmyndighed. Projektet havde
følgende positive resultater: Målet om at opbygge en digital infrastruktur i et indlandsområde blev
gennemført fuldt ud, prisen for hver tilkobling til de individuelle forbrugere svarer til prisen i
forbindelse med senere projekter, de seneste år har gjort det muligt at opnå positive finansielle
resultater samlet set, og det specifikke mål om at nå op på 55 000 tilslutninger blev endda overgået.
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c) Kommissionen er bekendt med, at de irske myndigheder foretog en grundig gennemgang med
henblik på at genoverveje de 95 byer, der er udvalgt til MAN-projektet, efter at der var sket store
ændringer i telemarkederne og tilgængeligheden af bredbånd i Irland. Resultatet af denne
gennemgang var, at der blev etableret MAN'er i 66 byer i stedet for 95. Denne gennemgang blev
nødvendig, efter at anskaffelsen og etableringen af nogle MAN'er allerede var blevet iværksat.
De højere omkostninger pr. MAN skyldtes beslutningen om at etablere mere effektive fibernet i
stedet for trådløse løsninger i en række MAN-byer. Beslutningen om at gøre dette var af strategisk
karakter, idet der hermed blev stillet kritisk moderne infrastruktur til rådighed, som lever op til
tidens krav.
35. Disse tre reviderede koncessionskontrakter, der blev undertegnet i 2007, tegner sig for samlede
planlagte projektomkostninger på 6,743 mia. EUR, dvs. ca. 25 % af de samlede omkostninger for
alle OPP-projekter, som Revisionsretten har undersøgt i forbindelse med denne revision. Imidlertid
var de pågældende kontrakter baseret på analyser af data og prognoser for trafik og indtægter i
perioden 2000-2006, hvor det græske bruttonationalprodukt (BNP) steg med ca. 3 % i gennemsnit
om året. Disse prognoser blev naturligvis berørt af krisen i Grækenland i 2009, for det første på
grund af et hidtil uset fald i trafikken og indtægterne for motorveje i deres anlægsfase og for det
andet på grund af en likviditetsstramning og en alvorlig risikoaversion, som alle deltagende banker
led under. Der bør erindres om, at den græske statsgældskrise, der brød ud i 2009, fremkaldte den
historisk set dybeste og længste recession, der nogensinde er blevet registreret i et enkelt land i
løbet af de sidste to hundrede år. Af disse grunde mener Kommissionen, at de omstændigheder,
hvorunder de reviderede græske motorveje blev anlagt, var usædvanlige. Kommissionen bemærker,
at der findes eksempler på OPP'er i Grækenland fra midten af 90'erne, som giver reelle fordele.
38. Kommissionen mener, at de supplerende beløb, der blev stillet til rådighed af EU og den
nationale offentlige sektor i Grækenland, var berettigede med henblik på at nulstille
motorvejsprojekter, som var gået i stå. Denne "nulstilling" gjorde det muligt i marts 2017 at
færdiggøre de reviderede motorvejskoncessioner, der blev hårdt ramt i årene 2009-2013 som følge
af den økonomiske krise i Grækenland.
Kommissionen bemærker, at de afsluttede projekter yder et væsentligt bidrag til færdiggørelsen af
TEN-T-hovednettet til trods for de yderst ugunstige økonomiske forhold, der har været
fremherskende i Grækenland siden 2009.
Den bemærker også, at de faktiske trafikdata for Moreasmotorvejen, der var til rådighed indtil
udgangen af 2017, viser en trafikmængde, som ligger meget tæt på prognosen for nulstillingen,
hvilket åbner op for langt mere optimistiske perspektiver for den fremtidige trafikmængde. Med
hensyn til Olympia Odos-motorvejen, der først var helt færdig og først blev stillet til rådighed for
brugerne i sin helhed i august 2017, er den registrerede trafikmængde for 2017 15 % lavere end de
prognoser, der blev udarbejdet i forbindelse med "nulstillingen" for den årlige trafikmængde, der
forventes med et helt afsluttet projekt. Det er rimeligt at forvente, at dataene vedrørende
trafikmængden for 2018, der er det første hele år, hvor det samlede projekt vil være i brug, vil blive
forbedret.
Med hensyn til koncession på driften af Moreasmotorvejen måles de årlige trafikmængder og
indtægter i sidste ende for den samlede koncession og ikke for de enkelte strækninger som f.eks.
Lefktron-Sparti-strækningen.
Den centrale motorvejsstrækning blev afleveret den 22. december 2017, og der foreligger ingen
trafikdata.
39.
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Tredje afsnit: Kommissionen bemærker, at koncessionsaftalerne indeholder klare bestemmelser om
risikoen for forsinkelser på grund af tilladelser i forbindelse med arkæologiske udgravninger,
miljøtilladelser og ekspropriationer.
40.
Med hensyn til Olympia-motorvejskoncessionerne i Grækenland bemærker Kommissionen, at
kapitaludgifterne til anlæggelsen af motorvejen ved nulstillingen blev reduceret fra 2 220 mio. EUR
til 1 238 mio. EUR, da projektets fysiske omfang blev reduceret betydeligt.
45. Kommissionen bemærker, at struktureringen af de græske motorvejs-OPP'er var en beslutning,
der udelukkende blev truffet af de græske myndigheder. Disse projekter er endvidere begrundet i de
socioøkonomiske fordele, som de medfører. To OPP-motorvejsprojekter drager også fordel af
indtægter fra mere rentable strækninger, og denne ordning bidrager til at nå de regionale
udviklingsmål.
Tekstboks 1 – Eksempel på en motorvej i Grækenland, der risikerer at blive stærkt
underudnyttet
Kommissionen bemærker, at færdiggørelsen af E65 er blevet udskudt. Beslutningen om at anlægge
de resterende strækninger ligger hos Grækenland. Medfinansieringen af den sydlige strækning fra
Lamia til Xyniada er fastsat i programmeringsperioden 2014-2020 for EFRU og
Samhørighedsfonden. Kommissionen vil vurdere projekterne ud fra de relevante bestemmelser i
forordningen om ESI-fondene, der er i kraft på det tidspunkt, hvor ansøgningen om EU-finansiering
vil blive forelagt for Kommissionen.
46. Med hensyn til det franske projekt blev taksterne og indtægterne anslået på grundlag af
gennemførlighedsundersøgelser og vurderinger, inden projektet blev iværksat. Indtægterne er blevet
tilpasset, så de afspejler det aktuelle afkast og ikke længere fiktive indtægter. Disse tal er blevet
evalueret i over 10 år og vil blive det indtil 2020, men de er fortsat lavere end først forventet.
Den nationale bredbåndsordning (NBS), der blev lanceret i januar 2009, nåede de kontraktlige mål
om at gøre bredbånd tilgængeligt senest i efteråret 2010 i alle de udpegede områder i NBS's
dækningsområde. Det er sandt, at anvendelsesgraden var mindre end forventet, men antallet af
tilkoblinger var ikke angivet i NBS-kontrakten. Den forventede anvendelsesgrad var i sidste ende
den udvalgte bydendes markedsprognoser. Med hensyn til den generelle indførelse af bredbånd
reagerede andre operatører på NBS. I 2011 udgjorde de samlede bredbåndsabonnementer i NBS's
områder (både NBS og kommercielle ordninger) to tredjedele af det oprindelige mål.
50. Inden de græske motorveje blev sendt i udbud, havde konsulenter, som var udvalgt efter en åben
og konkurrencepræget udvælgelsesprøve, foretaget en trafikanalyse, finansiel analyse, teknisk
analyse og en juridisk analyse. Alle disse analyser konkluderede, at den eneste realistiske mulighed
for at fuldføre TEN-motorvejsprojekterne i Grækenland i løbet af de næste 10 år var at kombinere
disponible EU-midler og nationale midler med private midler. Anvendelse af PSC-redskabet (public
sector comparator) er betinget af opfyldelsen af en lang en række betingelser, da dets metode
bygger på hypotetiske antagelser om den mest sandsynlige og effektive form for levering af
offentlige tjenester, der kan anvendes til at opfylde alle elementer af outputspecifikationen.
Under alle omstændigheder ville PSC i lyset af de kroniske fejl ved traditionelle offentlige udbud
ikke have tilført beslutningen om at strukturere motorvejskoncessionsaftalerne i Grækenland nogen
merværdi. Både de forsinkelser, der blev konstateret i forbindelse med de traditionelle offentlige
bygge- og anlægskontrakter, og manglen på tilstrækkelige finansielle ressourcer talte for OPPløsningen.
Med hensyn til Revisionsrettens adgang til dokumentation henviser Kommissionen til sit svar på
punkt 51.
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51. Dokumentationen for de midler, som Kommissionen investerer, indeholder allerede
bestemmelser om Revisionsrettens adgang til dokumentationen for midlerne. Kommissionen
forbeholder sig endvidere ret til at anmode medlemsstaten om oplysninger, der er relevante med
henblik på at kontrollere lovligheden, den formelle rigtighed og forvaltningen af udgifter inden for
rammerne af de revisioner, som den kan foretage i overensstemmelse med de gældende
lovgivningsmæssige og kontraktmæssige ordninger. De oplysninger, der måtte blive indsamlet i den
forbindelse, kunne om nødvendigt stilles til rådighed for Revisionsretten.
Kommissionen er af den opfattelse, at aktindsigt i de dokumenter, som Revisionsretten henviser til
vedrørende identifikation, planlægning og udbud, bør gives af den pågældende medlemsstat, da
denne skal sikre kriterierne vedrørende lovlighed, formel rigtighed og forvaltning i
udbudsproceduren i overensstemmelse med sine nationale regler.
52. Selv om en formel cost-benefit-analyse i forbindelse med det irske projekt ikke var juridisk
påkrævet og faktisk heller ikke blev foretaget, var udførelsen af fase II af MAN-projekterne "på en
omkostningseffektiv måde" et af kriterierne i den gennemgang, der førte til en reduktion af antallet
af etablerede MAN'er. Denne gennemgang blev nødvendig, efter at anskaffelsen og etableringen af
nogle MAN'er allerede var blevet iværksat.
Kommissionen henviser til sit svar på punkt 34c).
53. Med hensyn til store projekter under ESI-fondene er der allerede fastsat en fuldstændig
økonomisk og finansiel analyse for OPP'er som led i cost-benefit-analysen for store projekter i
artikel 101 i forordningen om fælles bestemmelser for den nuværende programmeringsperiode
2014-2020 (som nærmere præciseret i Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2015/207).
56. Kommissionen understreger, at risikofordelingen inden for en given kontrakt omfatter mange
forskellige aspekter. Den mener, at alle disse aspekter er vigtige ved vurderingen af elementer som
f.eks. de respektive afkast, som private partnere opnår.
b) Risikofordelingen inden for en given kontrakt omfatter mange forskellige aspekter.
Kommissionen anerkender, at visse former for praksis kunne gøres mere ensartede, men bemærker
samtidig, at den ikke har noget retsgrundlag for at gribe ind i forhandlingerne mellem
aftalepartnerne.
c) Omfanget og varigheden af den økonomiske krise berørte alle offentlige bygge- og
anlægsprojekter i Grækenland. I Grækenlands tilfælde var der blevet foretaget en vurdering af
efterspørgselsrisikoen både i forbindelse med E65-motorvejen og Moreasmotorvejen. Der var
planlagt et statstilskud i driftsfasen af disse projekter.
58. Med hensyn til teknologisk forældelse havde NBS-infrastrukturen til formål at bistå med
efterfølgende implementering af 4G-teknologi i de pågældende områder.
59. Valget af OPP-muligheden udelukker ikke medtagelsen af bestemmelser, der sikrer den
nødvendige fleksibilitet til at tage hensyn til udviklingen som følge af teknologiske forandringer.
Se også Kommissionens svar på tekstboks 3.
Tekstboks 3 – OPP'er over for hurtig teknologisk forandring – projektet i Meurthe-et-Moselle
Meurthe-et-Moselle-projektet inkluderer og tager hensyn til den teknologiske udvikling. Generelt
skal alle telenet opgradere deres udstyr regelmæssigt. Derfor er det med hensyn til forvaltning og
planlægning nødvendigt at afsætte et næsten lige så stort beløb til investering i udvikling som til
den oprindelige investering. Det optiske fibernet var lige fra begyndelsen udformet, så det kunne
fungere som "rygrad", men også som transmissionsnet for det fremtidige FTTH-net, hvilket vil
begrænse investeringer i fremtidige anlægs overholdelse af reglerne.
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62.
b) Kommissionen bemærker, at den græske nationale lovgivning vedrørende store
infrastrukturprojekter til over 500 mio. EUR, inkl. moms, som f.eks. de fem græske motorveje, først
skal godkendes af et tværministerielt udvalg for OPP'er og koncessioner på grundlag af et forslag
fra det kompetente ministerium. Efter en positiv udtalelse fra det tværministerielle udvalg skal det
nationale parlament behandle og endeligt ratificere OPP-kontrakterne og koncessionsaftalerne ved
lov. Det er grunden til, at OPP'er og koncessioner på over 500 mio. EUR er udelukket fra
anvendelsesområdet for OPP-lovgivningsrammen i lov 3389/2005.
Det tværministerielle udvalg og det særlige sekretariat for OPP'er i økonomiministeriet koordinerer
udarbejdelsen og gennemførelsen af OPP'er og koncessioner på under 500 mio. EUR i Grækenland.
Tre OPP-projekter er omfattet af lov 3389/2005. Sådanne OPP-projekter og koncessioner støttes af
det særlige sekretariat både i forberedelsesfasen og gennemførelsesfasen. Tre af de pågældende
projekter fik for nylig tildelt internationale udmærkelser og priser: a) OPP-projekterne vedrørende
24 skoler fik af tidsskriftet World Finance tildelt prisen "Education deal of the Year 2014", b) OPPprojektet vedrørende affaldshåndering i Vestmakedonien fik af samme tidsskrift tildelt prisen
"Waste deal for the year 2014", og c) OPP-projektet vedrørende bredbånd i landdistrikter fik af EUKommissionen tildelt "den europæiske bredbåndspris 2017" i kategorien "territorial samhørighed i
landdistrikter og fjerntliggende områder".
66. De retsakter, der regulerer gennemførelsen af EU-midler og EU-budgettet, udgør altid et
konkret interventionsområde for EU-instrumenter, og disse særlige betingelser gælder også for
anvendelsen af OPP'er. Sådanne retsakter fastsætter dog ikke yderligere krav, der udelukkende er
knyttet til OPP'er, som f.eks. begrænsning af anvendelsen af OPP'er til projekter, som falder inden
for det højt prioriterede TEN-T-hovednet.
69. Kommissionen anerkender, at OPP'er helt sikkert er mere komplekse end rent offentlige
projekter og kræver den nødvendige ekspertise hos de nationale myndigheder til at udarbejde og
gennemføre dem. Kommissionen yder efter anmodning støtte til de nationale myndigheder med
henblik på at udarbejde projekter af høj kvalitet, herunder OPP'er, eventuelt kombineret med tilskud
fra ESI-fondene, hvor det er relevant. Jaspersinitiativet og Det Europæiske Knudepunkt for
Investeringsrådgivning (se Kommissionens svar på punkt 85) er for eksempel vigtige instrumenter
med henblik på at hjælpe medlemsstaterne i den henseende.
70. Kommissionen bemærker, at den i programmeringsperioden for strukturfondene 2007-2013
godkendte 28 større OPP-projekter, der blev medfinansieret af EFRU og Samhørighedsfonden.
71. Kommissionen understreger, at man i flere medlemsstater for øjeblikket er ved at udarbejde en
række OPP-projekter, der skal medfinansieres enten af tilskud eller finansielle instrumenter under
ESI-fondene i programmeringsperioden 2014-2020.
72. Kommissionen understreger, at OPP'er i nogle få lande systematisk er opført på statens balance.
Med henblik på at forbedre den statistiske ramme har Eurostat i samarbejde med EPEC udarbejdet
en vejledning om den statistiske behandling af OPP'er, som har fået en meget positiv modtagelse
hos alle offentlige og private interessenter, herunder Økofinrådet, og det er i færd med at promovere
denne vejledning i medlemsstaterne.
http://ec.europa.eu/eurostat/documents/1015035/7204121/epec-eurostat-statistical-guide-en.pdf
Kommissionens fælles svar på punkt 73-75:
Selv om det er korrekt, at "ved ikke at have OPP'er på balancen overføres de fleste risici og fordele
til den private partner", vil Kommissionen gerne understrege, at det fremgår af ovennævnte
vejledning om den statistiske behandling af OPP'er, at OPP'er bør gennemføres på grundlag af
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princippet om mest valuta for pengene og en passende fordeling af risici og operationel effektivitet,
navnlig med henblik på overkommelige priser og langsigtet finanspolitisk ansvarlighed.
74. Beslutningen om at gå efter et OPP-projekt henhører under medlemsstaternes kompetence.
Kommissionen er derfor ikke i stand til at besvare Revisionsrettens bemærkninger.
b) Kommissionen bemærker, at de gældende ENS-regler blev anvendt selv i et stærkt gældstynget
land som Grækenland, og at de efter nulstillingen af de reviderede OPP-motorvejskontrakter er
blevet omklassificeret som balanceførte poster.
76. Kommissionen mener, at bestemmelsen om OPP-forpligtelser og deres associerede forpligtelser
henhører under medlemsstaternes kompetence.
Eurostat gav oplysninger om indvirkningen på gælds- og underskudsniveauerne af
eventualforpligtelser i medlemsstaterne, herunder OPP'er, på grundlag af oplysninger fra de
nationale statistiske kontorer.
Konklusioner og anbefalinger
77. Kommissionen anerkender, at de reviderede projekter var præget af forsinkelser og
omkostningsoverskridelser. Den mener dog, at dette ikke nødvendigvis er knyttet til OPPprojekternes art. Den minder om virkningerne af statsgældskrisen og den recession, der ramte den
europæiske økonomi. Se også Kommissionens svar på punkt 34a.
78. Kommissionen bemærker, at ansvaret for at analysere OPP'ers potentiale til at give mere valuta
for pengene henhører under medlemsstaternes kompetence.
Anbefaling 1 – Ikke at advokere for en mere intensiv og udbredt brug af OPP'er før de
identificerede problemer er adresseret, og følgende anbefalinger er gennemført med succes
Kommissionen accepterer anbefalingen i det omfang, den er berørt heraf, jf. Kommissionens svar
på anbefaling 2-5.
De nationale rammer for OPP'er vurderes regelmæssigt som led i den politiske koordinationsproces,
og hvis der identificeres problemer, opfordres de enkelte medlemsstater til at adressere dem. Inden
for rammerne af det europæiske semester kan landespecifikke henstillinger vedrøre aspekter af
OPP'er. Med hensyn til det europæiske semester og Europa 2020-strategien tilskyndes der ikke
specifikt til mere intensiv brug af OPP'er. I denne forbindelse anerkendes de mål, der er opstillet i
anbefalingen, allerede i Kommissionens landespecifikke analyser.
Med hensyn til sektorspecifikke instrumenter er OPP'er et af de redskaber, der stilles til rådighed for
medlemsstaterne og de projektansvarlige som et potentielt instrument til politikgennemførelse.
Kommissionen har ikke noget retsgrundlag for at anmode medlemsstaterne om at gøre mere eller
mindre brug af OPP'er sammenlignet med traditionelle offentlige kontrakter.
Ved delt forvaltning af ESI-fondene overlades det helt til medlemsstaternes skøn, om de vil
anvende OPP'er eller ej.
79. Se Kommissionens svar på punkt 10 og 28.
80. Kommissionen anerkender, at de reviderede projekter var præget af forsinkelser og
omkostningsoverskridelser. Den mener dog, at dette ikke nødvendigvis er knyttet til valget af OPPudbudsmodellen. Den minder om virkningerne af statsgældskrisen og den recession, der ramte den
europæiske økonomi.
Kommissionen minder om, at valget af OPP-muligheden henhører under medlemsstaternes (delt
forvaltning) eller projektlederens ansvar. Et gennemgående træk ved infrastrukturprojekter er den
betydelige iværksættelses- og udviklingstid, de medfører, uanset udbudsmodel.
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81. Se Kommissionens svar på punkt 22 og 46.
Anbefaling 2 – Afbøde den finansielle virkning, som forsinkelser og genforhandlinger har på
OPP'ernes omkostninger, som bæres af den offentlige partner
Kommissionen bemærker, at denne anbefaling er rettet til medlemsstaterne.
82. Med hensyn til levering af store projekter, der finansieres med støtte fra ESI-fondene som
OPP'er, henvises til Kommissionens svar på punkt 53.
Med hensyn til anvendelsen af PSC-redskabet (public sector comparator) henvises til
Kommissionens svar på punkt 50.
83. Se Kommissionens svar på punkt 51.
84. Risikofordelingen inden for en given kontrakt omfatter mange forskellige aspekter.
Kommissionen mener, at alle disse aspekter er vigtige ved vurderingen af elementer såsom de
respektive afkast, de private partnere opnår. I betragtning af de store forskelle, der er mellem de
enkelte OPP'er, mener den endvidere, at de individuelle spørgsmål bør vurderes fra sag til sag.
Kommissionen anerkender, at visse former for praksis kunne gøres mere ensartede, men bemærker
samtidig, at den ikke har noget retsgrundlag for at gribe ind i forhandlingerne mellem partnerne.
Anbefaling 3 – Basere udvælgelsen af OPP-muligheden på grundige komparative analyser for
at finde den bedste udbudsmulighed
Kommissionen bemærker, at denne del af anbefalingen er rettet til medlemsstaterne.
Med hensyn til store projekter, der finansieres over ESI-fondene, henvises til Kommissionens svar
på punkt 53.
Kommissionen accepterer delvist anbefalingen som forklaret nedenfor. I det omfang, anbefalingen
accepteres, mener Kommissionen, at den allerede er gennemført.
Dokumentationen for de midler, som Kommissionen investerer, indeholder allerede bestemmelser
om Revisionsrettens adgang til dokumentationen for midlerne. Kommissionen forbeholder sig
endvidere ret til at anmode medlemsstaten om oplysninger, der er relevante med henblik på at
kontrollere lovligheden, den formelle rigtighed og forvaltningen af udgifter inden for rammerne af
de revisioner, som den kan foretage i overensstemmelse med de gældende lovgivningsmæssige og
kontraktmæssige ordninger. De oplysninger, der måtte blive indsamlet i den forbindelse, kunne om
nødvendigt stilles til rådighed for Revisionsretten.
Kommissionen er af den opfattelse, at aktindsigt i de dokumenter, som Revisionsretten henviser til
vedrørende identifikation, planlægning og udbud, bør gives af den pågældende medlemsstat, da
denne skal sikre kriterierne vedrørende lovlighed, formel rigtighed og forvaltning i
udbudsproceduren i overensstemmelse med sine nationale regler.
Kommissionens fælles svar på punkt 85-87:
Kommissionen understreger, at medlemsstaterne allerede råder over forskellige kanaler for ydelse
af bistand.
Jaspersinitiativet, der medfinansieres med faglig bistand fra EFRU og Samhørighedsfonden på
Kommissionens initiativ, kan efter anmodning bistå medlemsstaterne og regionerne med
udarbejdelsen og gennemførelsen af OPP-projekter af god kvalitet.
Det Europæiske Knudepunkt for Investeringsrådgivning, der drives i EIB-regi, kan yde bistand til
medlemsstater og projektledere for OPP'er, igen på deres anmodning.
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Det europæiske OPP-ekspertisecenter (EPEC) blev oprettet i 2008 for at støtte EU-medlemsstater,
EU-kandidatlande og andre i deres arbejde med OPP'er. Det har base i Den Europæiske
Investeringsbanks (EIB) afdeling for rådgivningstjenester og betjener 41 EPECmedlemsorganisationer, nemlig de nationale eller regionale OPP-enheder og andre offentlige
enheder med ansvar for OPP'er samt Europa-Kommissionen. EPEC dækker mange aspekter af
udviklingen af OPP-vejledning og -redskaber, udveksling af oplysninger om OPP'er samt erfaring
og god praksis med henblik på at hjælpe den offentlige sektor med at levere sunde OPP'er, samtidig
med at det skal være neutralt med hensyn til valget af OPP-løsningen. Et eksempel på et sådant
redskab er statusredskabet vedrørende projektudarbejdelse, der har til formål at hjælpe de
ordregivende myndigheder med at udarbejde sunde OPP-projekter ved a) at opstille passende
opgavelister og b) gøre opmærksom på potentielle og faktiske mangler i processen.
Kommissionen har med sin meddelelse "Fremme af investeringer gennem en frivillig forudgående
vurdering af udbudsaspekterne af store infrastrukturaspekter" af 3. november 2017 indført a) en
helpdesk, b) en anmeldelsesmekanisme og c) en mekanisme til udveksling af oplysninger med
henblik på at hjælpe medlemsstaterne og de ordregivende myndigheder med at udforme deres store
infrastrukturprojekter, også i form af OPP'er i overensstemmelse med EU's udbudsregler.
Inden for rammerne af støtteprogrammet for strukturreformer (SRSP) kan Kommissionens
Strukturreformtjeneste (SRSS) efter anmodning yde teknisk støtte til medlemsstaterne med henblik
på at styrke den administrative kapacitet, bl.a. i relation til OPP'er, i det omfang denne støtte
understøtter en strukturreform i en medlemsstat.
89. EU-fondene og de retsakter, der regulerer gennemførelsen af EU-budgettet, herunder, hvor det
er relevant, bidrag til OPP-projekter, opstiller kriterier for anvendelsen som fastsat i den specifikke
retsakt.
Valget af OPP-muligheden udelukker ikke nødvendigvis medtagelsen af bestemmelser, der sikrer
den nødvendige fleksibilitet til at tage hensyn til udviklingen som følge af teknologiske
forandringer.
Anbefaling 4 – Fastlæggelse af klare OPP-politikker og -strategier
a) Kommissionen bemærker, at denne anbefaling er rettet til medlemsstaterne.
Selv om Kommissionen mener, at det er vigtigt at udvikle OPP'er som et instrument og hjælpe
medlemsstaterne med at fjerne hindringerne for en vellykket gennemførelse heraf, finder
Kommissionen det ikke gavnligt at udtænke strategier med konkrete angivelser af sektorer eller
situationer, hvor OPP'erne fortrinsvis skal anvendes. Kommissionen har i denne forbindelse ingen
beføjelse til at gribe ind på dette område, der henhører under de ordregivende myndigheders ansvar
på medlemsstatsplan.
Kommissionen bemærker endvidere, at omfattende vejledning om udbuds- og
gennemførelsesspørgsmål i OPP'er i EU hidtil er blevet ydet af EPEC, der er det europæiske
ekspertisecenter, som støtter de offentlige sektorer i hele Europa med at levere bedre OPP'er.
b) Kommissionen kan ikke acceptere anbefalingen.
EU-midlerne og de retsakter, der regulerer deres gennemførelse og gennemførelsen af EUbudgettet, udgør altid et konkret interventionsområde for EU-instrumenter og, hvor det er relevant,
for anvendelsen af OPP'er. Kommissionen har ingen planer om at foreslå retlige bestemmelser, der
gør de muligt at indføre yderligere politiske begrænsninger og kriterier, der udelukkende er knyttet
til projekter, der gennemføres som OPP'er.
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91. OPP'er er komplekse ordninger, der primært er oprettet af private aktører, og definitionen af
risici bør være helt entydig, selv når projekterne skal klassificeres som opført "uden for statens
balance".
Allerede i ovennævnte vejledning om den statistiske behandling af OPP'er er det anført, at OPP'er
bør gennemføres på grundlag af princippet om mest valuta for pengene, en passende fordeling af
risici og operationel effektivitet, navnlig med henblik på overkommelige priser og langsigtet
finanspolitisk ansvarlighed.
92. Se Kommissionens svar på punkt 69.
Anbefaling 5 – Forbedring af EU-rammen for bedre effektivitet i OPP-projekter
a) Kommissionen kan ikke acceptere anbefalingen.
Selv om Kommissionen anerkender, at medlemsstatens valg af OPP-muligheden skal være
begrundet i hensynet til, hvad der giver mest valuta for pengene, anser den det ikke for muligt at
gøre EU-støtten til et OPP-projekt betinget af modtagelsen af bekræftelse fra medlemsstaten om, at
sådanne overvejelser i forbindelse med valget af udbudsmodellen (dvs. overvejelser om
budgetmæssige begrænsninger eller den statistiske behandling) ikke sker på bekostning af
princippet om mest valuta for pengene. Den statistiske behandling kan generelt kun bekræftes på
det tidspunkt, hvor der er opnået finansiel afslutning, hvilket ikke nødvendigvis falder sammen med
tidspunktet for beslutningen om at finansiere støtten til et OPP-projekt over EU-budgettet. Ved delt
forvaltning af ESI-fondene i indeværende periode, dvs. 2014-2020, godkender Kommissionen
programmerne og orienteres om deres gennemførelse gennem årlige gennemførelsesrapporter fra
medlemsstaterne. Kommissionen er ikke orienteret om og godkender ikke medfinansiering af
individuelle projekter med midler fra ESI-fondene bortset fra store projekter, som indgår i
programmerne. Kommissionen underrettes om og godkender (eller afviser) bidrag fra ESI-fondene
til store projekter, der allerede er udvalgt af forvaltningsmyndighederne.
b) Kommissionen bemærker, at denne anbefaling er rettet til medlemsstaterne.
c) Kommissionen accepterer anbefalingen som forklaret nedenfor.
Kommissionen er begyndt at overveje, hvordan reglerne i gennemførelses- og
forvaltningsordningerne for den næste flerårige finansielle ramme kan forenkles generelt.
Forenkling af samtlige udgiftsinstrumenter, herunder tilskud og finansielle instrumenter, er en
vigtig målsætning.
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Offentlig-private partnerskaber (OPP’er) inddrager både
den offentlige og private sektor i at levere varer og
tjenesteydelser, der konventionelt leveres af den offentlige
sektor, samtidig med at de stringente budgetkrav til de
offentlige udgifter lempes. Vi konstaterede, at selv om
OPP’erne har potentiale til at opnå hurtigere
politikgennemførelse og sikre gode
vedligeholdelsesstandarder, blev de reviderede projekter
ikke altid forvaltet effektivt og gav ikke tilstrækkelig
valuta for pengene. Potentielle fordele ved OPP’er blev
ofte ikke opnået, da de oplevede forsinkelser,
omkostningsstigninger og underudnyttelse, hvilket
medførte, at 1,5 milliarder euro, hvoraf 0,4 milliarder euro
var EU-midler, blev brugt ineffektivt. Dette skyldtes også
manglen på hensigtsmæssige analyser, strategiske
tilgange til anvendelsen af OPP’er og institutionelle og
retlige rammer. Idet kun få medlemsstater har
konsoliderede erfaringer med og ekspertise i
gennemførelse af vellykkede OPP-projekter, er der en stor
risiko for, at OPP’er ikke i det forventede omfang vil
bidrage til at opfylde målet om at implementere en større
del af EU-midlerne via blandede projekter, herunder
OPP’er.

DEN EUROPÆISKE REVISIONSRET
12, rue Alcide De Gasperi
1615 Luxembourg
LUXEMBOURG
Tlf. +352 4398-1
Kontakt: eca.europa.eu/da/Pages/ContactForm.aspx
Websted: eca.europa.eu
Twitter: @EUAuditors

©Den Europæiske Union, 2018.
Tilladelse til at anvende eller gengive fotos eller andet materiale, hvortil Den Europæiske Union ikke har
ophavsretten, skal indhentes direkte hos indehaveren af ophavsretten.

