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EU-stöd till produktiva investeringar i företag måste 
vara mer fokuserat på varaktiga resultat, säger 
revisorerna 
EU lade inte tillräcklig vikt vid resultatens varaktighet i förvaltningen av det regionala 
utvecklingsstödet till produktiva investeringar i europeiska företag mellan 2000 och 2013, 
enligt en ny rapport från Europeiska revisionsrätten. Revisorerna kom fram till att resultaten av 
cirka ett av fem projekt inte bestod efter slutförandet och att de för ytterligare en fjärdedel 
bestod endast delvis. Detta berodde huvudsakligen på bristande fokus på varaktighet i 
förvaltningen av stödet. 

Europeiska regionala utvecklingsfonden hjälper till att finansiera investeringar i kapital eller tillgångar för 
att skapa och bevara varaktig sysselsättning genom åtgärder som också främjar lokal och regional 
utveckling. Över 75 miljarder euro öronmärktes för detta syfte mellan 2000 och 2013, och mer än 
68 miljarder euro planeras för 2014–2020. 

Revisorerna bedömde om den här finansieringen förvaltades på ett sätt som säkerställde varaktiga utfall 
och resultat och vilka huvudfaktorer som påverkade varaktigheten. De undersökte 41 slutförda produktiva 
investeringsprojekt som medfinansierades mellan 2000 och 2013 i Österrike, Tjeckien, Tyskland, Italien och 
Polen.  

Revisorerna fann att varaktighetskraven i EU-lagstiftningen uppfylldes i alla regioner som granskades. 
Vidare hade de granskade projekten i allmänhet levererat utfall som planerat och, i de flesta fall, fanns och 
användes de inköpta tillgångarna och andra utfall fortfarande. I många fall uppnåddes dock inga långvariga 
resultat.  

”Majoriteten av de undersökta projekten hade genererat de förväntade direkta resultaten, främst avseende 
sysselsättning, ökad tillgång till finansiering och lån samt ökad produktion och produktivitet. Men i en 
femtedel av dem bestod inte de resultat som hade uppnåtts vid slutförandet,” sade Ladislav Balko, den 
ledamot av Europeiska revisionsrätten som ansvarar för rapporten. 

Dessutom var det i nästan hälften av de granskade projekten inte möjligt att bedöma varaktigheten i slutet 
av den lagstadgade varaktighetsperioden eftersom information inte alltid hade samlats in under 
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projektgenomförandet och därefter och/eller eftersom relevanta dokument inte längre var tillgängliga när 
revisionen gjordes. 

I ett fåtal fall berodde bristen på varaktiga resultat på faktorer som tydligt låg bortom myndigheternas och 
mottagarnas kontroll, såsom den ekonomiska krisen efter 2007/2008 eller förändringar i nationell 
lagstiftning. Ofta berodde det dock på svagheter i förvaltningen såsom ett otillräckligt fokus på varaktighet 
på strategisk planeringsnivå, svaga förfaranden för projekturval, övervakning och rapportering samt 
inkonsekvent tillämpning av korrigerande åtgärder från myndigheternas sida vid bristande uppfyllelse av 
förväntade mål. 

Revisorerna noterar att regelverket har medfört förbättringar för perioden 2014–2020. Men det krävs 
ytterligare åtgärder för att uppnå varaktiga resultat under innevarande programperiod och förbättra 
programmens utformningen efter 2020.  

Revisorerna rekommenderar medlemsstaterna att  

• främja uppnåendet av varaktiga resultat genom att lägga mer fokus på att identifiera och begränsa riskerna och 
bättre analysera behoven hos olika typer av företag, 

• förbättra urvalsförfaranden och urvalskriterier liksom rutinerna för övervakning och rapportering, 

• fastställa tydliga korrigerande åtgärder kopplade till uppnåendet av mål på projektnivå (när sådana finns) och 
tillämpa dem konsekvent. 

Kommissionen bör  

• lägga särskild vikt vid hur medlemsstaterna hanterar varaktigheten hos projektresultat under förfarandet för 
godkännande av operativa program, 

• säkerställa att medlemsstaterna konsekvent tillämpar tydliga korrigerande åtgärder, inbegripet 
återkravsförfaranden, i de fall där projekt inte uppfyller EU:s lagstadgade varaktighetskrav. 

Vidare bör kommissionen och medlemsstaterna säkerställa att utvärderingar mer systematiskt omfattar 
varaktigheten hos projektresultat för att bättre förbereda framtida EU-stödprogram för företag. 

Meddelande till redaktörerna 

Stödet till produktiva investeringar från Europeiska regionala utvecklingsfonden är nu begränsat till små 
och medelstora företag. Större företag kan dock också få stöd under förutsättning att investeringen 
inbegriper samarbete med små och medelstora företag och bidrar till att stärka forskning, teknisk 
utveckling och innovation eller ger stöd åt övergången till en koldioxidsnål ekonomi. 

Särskild rapport nr 8/2018 EU-stöd till produktiva investeringar i företag –  
större fokus på varaktiga resultat krävs finns på revisionsrättens webbplats (eca.europa.eu) på 23 EU-
språk. 

 


