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Pressemeddelelse 

Luxembourg, den 12. april 2018 
 
 

EU's støtte til produktive investeringer i virksomheder bør 
fokusere mere på holdbare resultater, siger EU-
revisorerne 
Ifølge en ny beretning fra Den Europæiske Revisionsret blev der mellem 2000 og 2013 ikke lagt 
tilstrækkelig vægt på resultatholdbarhed i forvaltningen af EU's regionaludviklingsstøtte til 
produktive investeringer i europæiske virksomheder. Revisorerne konkluderer, at resultaterne 
i ca. en femtedel af projekterne ikke varede ved efter afslutningen, og at de i yderligere en 
fjerdedel kun delvis varede ved. Dette skyldtes hovedsagelig, at der i forvaltningen af støtten 
ikke blev lagt tilstrækkelig vægt på holdbarhed. 

Den Europæiske Fond for Regionaludvikling støtter investeringer i anlægsaktiver eller immaterielle aktiver 
med henblik på at skabe og bevare langsigtede beskæftigelsesmuligheder gennem foranstaltninger, der 
også tilskynder til lokal og regional udvikling. Over 75 milliarder euro var øremærket til dette formål 
mellem 2000 og 2013, og det er planen at afsætte mere end 68 milliarder euro i perioden 2014-2020. 

Revisorerne vurderede, om støtten var blevet forvaltet på en måde, der sikrede holdbare output og 
resultater, og undersøgte, hvilke faktorer der havde størst betydning for holdbarheden. De undersøgte 41 
afsluttede projekter vedrørende produktive investeringer, der blev medfinansieret i Østrig, Den Tjekkiske 
Republik, Tyskland, Italien og Polen mellem 2000 og 2013.  

Revisorerne konstaterede, at holdbarhedskravene i EU-lovgivningen var opfyldt i alle de reviderede 
regioner. Endvidere havde de reviderede projekter generelt leveret deres output som planlagt, og 
revisorerne konstaterede i de fleste tilfælde, at de erhvervede aktiver og andre output stadig fandtes og 
var i brug. I mange tilfælde blev der imidlertid ikke opnået nogen langvarige resultater.  

"De fleste af de undersøgte projekter havde genereret de forventede direkte resultater, som hovedsagelig 
vedrørte jobskabelse, bedre adgang til finansiering og lån samt øget produktion og produktivitet. Men i en 
femtedel af dem varede de resultater, der var opnået ved afslutningen, ikke ved," siger Ladislav Balko, det 
medlem af Den Europæiske Revisionsret, der er ansvarligt for beretningen. 

http://www.eca.europa.eu/


DA 

 
 
 

 

2 

Hertil kommer, at det i næsten halvdelen af de reviderede projekter ikke var muligt at foretage en 
vurdering af holdbarheden ved den lovbestemte holdbarhedsperiodes udgang, eftersom der ikke altid var 
blevet indsamlet oplysninger under projektgennemførelsen, og/eller fordi relevante dokumenter ikke 
længere forelå, da revisionen fandt sted. 

I nogle få tilfælde skyldtes manglen på varige resultater forhold, der klart lå uden for myndighedernes og 
støttemodtagernes kontrol, f.eks. eksterne faktorer såsom den økonomiske krise efter 2007/2008 eller 
ændringer i den nationale lovgivning. Ofte skyldtes den imidlertid svagheder i forvaltningen, f.eks. at der 
var utilstrækkeligt fokus på holdbarhed i den strategiske planlægning, at procedurerne for 
projektudvælgelse, -overvågning og -rapportering var dårlige, og at myndighedernes anvendelse af 
korrigerende foranstaltninger i forbindelse med manglende opfyldelse af de forventede mål ikke var 
konsekvent. 

Revisorerne bemærker, at den retlige ramme er blevet forbedret med henblik på perioden 2014-2020. 
Men der er behov for yderligere foranstaltninger til at sikre holdbare resultater i den nuværende 
programperiode og forbedre programudformningen efter 2020.  

Revisorerne anbefaler, at medlemsstaterne: 

• fremmer opnåelsen af holdbare resultater ved at sætte mere fokus på identificering og modvirkning af risici og ved 
at sørge for en bedre analyse af de forskellige virksomhedstypers behov 

• forbedrer deres udvælgelsesprocedurer og -kriterier samt deres overvågnings- og rapporteringsordninger 

• fastlægger klare korrigerende foranstaltninger, som er knyttet til opfyldelsen af eventuelle mål på projektniveau, og 
anvender dem konsekvent. 

Kommissionen bør:  

• i forbindelse med godkendelsen af operationelle programmer være særlig opmærksom på, hvordan 
medlemsstaterne adresserer holdbarheden af projektresultater 

• sikre, at medlemsstaterne konsekvent anvender klare korrigerende foranstaltninger, herunder 
inddrivelsesordninger, når projekter ikke opfylder EU's lovbestemte holdbarhedskrav. 

Endvidere bør Kommissionen og medlemsstaterne sikre, at evalueringer på en mere systematisk måde 
dækker holdbarheden af projektresultater, så de kan forbedre udformningen af EU's fremtidige 
erhvervsstøtteordninger. 

Bemærkninger til redaktører 

Den Europæiske Fond for Regionaludviklings støtte til produktive investeringer er nu begrænset til SMV'er. 
Store virksomheder kan imidlertid også modtage støtte, hvis investeringerne vedrører et samarbejde med 
SMV'er og bidrager til at styrke forskning, teknologisk udvikling og innovation eller støtte overgangen til en 
lavemissionsøkonomi. 

Særberetning nr. 8/2018: "EU's støtte til produktive investeringer i virksomheder - der er behov for mere 
fokus på holdbare resultater" foreligger på Revisionsrettens websted (eca.europa.eu) på 23 EU-sprog. 

 


