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Pressmeddelande 
Luxemburg den 12 maj 2020 

Europeiska centrumet för investeringsrådgivning 
har ännu inte nått sin fulla potential när det gäller 
att öka investeringarna, säger EU:s revisorer 
Europeiska centrumet för investeringsrådgivning (EIAH) inrättades 2015 som en del av 
investeringsplanen för Europa och erbjuder tekniskt bistånd till projektansvariga i EU. En ny rapport 
från Europeiska revisionsrätten visar att stödmottagarna är nöjda med EIAH:s rådgivningstjänster. 
Men centrumet har ännu inte nått sin fulla potential när det gäller att öka investeringarna i EU, vilket 
främst beror på att det saknats en tillräckligt tydlig strategi för att rikta stödet dit där det skulle kunna 
bidra mest.  

EIAH fungerar som ett partnerskap mellan kommissionen och Europeiska investeringsbanken och 
samarbetar med nationella utvecklingsbanker och utvecklingsinstitutioner och Europeiska banken för 
återuppbyggnad och utveckling (EBRD).  

Mellan 2015 och 2018 tog EIAH emot 1 091 stödförfrågningar, alltså i genomsnitt färre än en förfrågan 
per dag. Förfrågningarna kom direkt från projektansvariga via EIAH:s webbplats eller från andra 
institutioner (andra EIB-avdelningar, EBRD, nationella utvecklingsbanker och utvecklingsinstitutioner 
eller kommissionen). Endast 285 (26 %) av förfrågningarna ledde till stöd eller rådgivning från EIAH 
(”uppdrag”) till den offentliga och privata sektorn. Detta resulterade i att EIAH endast utnyttjade en dryg 
fjärdedel av de tillgängliga medlen från EU-budgeten under de första tre och ett halvt åren av sin 
verksamhet. Revisorerna konstaterade därför att stödmottagarna visserligen var nöjda med de tjänster 
de erhållit men att EIAH hade slutfört för få uppdrag för att det skulle leda till en betydande ökning av 
investeringar i EU-projekt. De konstaterade dessutom att EIAH saknade en tillräckligt tydlig strategi – 
liksom ändamålsenliga kriterier, prioriteringar och förfaranden – för att rikta stödet.  

”Europeiska centrumet för investeringsrådgivning var en av de viktigaste åtgärderna som vidtogs i syfte 
att öka investeringarna i EU efter den ekonomiska krisen, men det stötte på en del problem när det gällde 
strategi och genomförande”, sade Annemie Turtelboom, den ledamot av revisionsrätten som ansvarar 
för rapporten. ”Det nya rådgivningscentrumet som föreslagits inom ramen för InvestEU för 2021–2027 
bör inrikta sina resurser mot tydligt riktade och fastställda behov, nå ut bättre med sin verksamhet och 
säkerställa en lämplig övervakning”.  
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Revisorerna undersökte även hur samarbetet utvecklades med partner på lokal nivå, vilket var en 
avgörande faktor för att EIAH skulle kunna tillgodose särskilda rådgivningsbehov i olika medlemsstater. 
Det tog lång tid att etablera avtal med partnerinstitutioner på grund av komplex lagstiftning och en 
varierande grad av samarbetsförmåga på lokal nivå. Detta ledde till en ojämn geografisk täckning, både 
när det gällde efterfrågan på och tillhandahållandet av EIAH:s tjänster. 

Rapporten innehåller ett antal rekommendationer för den period som återstår för EIAH och inför 
övergången till det nya initiativet InvestEU. Den innehåller särskilt rekommendationer om att 

• vidareutveckla samarbetet med nationella utvecklingsbanker och utvecklingsinstitutioner för att 
förbättra tillgången till EIAH:s tjänster på lokal nivå, 

• fastställa prioriteringar och särskilda kriterier för att bedöma rådgivningsstödets värde, däribland 
additionalitet (dvs. att tillhandahålla tjänster som inte redan finns tillgängliga inom ramen för 
andra EU-program), typ av stöd, potentiell inverkan på investeringar och sektorer och 
geografiska områden, 

• förbättra urvalsförfarandena för att bedöma värdet av potentiella uppdrag och maximera EIAH:s 
bidrag, 

• ta tillvara erfarenheterna från perioden 2015–2020 för att bedöma behov och efterfrågan inför 
InvestEU och utveckla en lämplig ram för prestationsövervakning som omfattar kostnaderna och 
fördelarna med att tillhandahålla rådgivningstjänster.  

Meddelande till redaktörer  

Europeiska centrumet för investeringsrådgivning är EU:s tredje största källa till tekniskt bistånd i form av 
rådgivningstjänster. De två största är Jaspers (gemensamt stöd till projekt i de europeiska regionerna) 
och Elena (europeiskt lokalt energistöd). EU:s budget täcker 75 % av EIAH:s årliga budget upp till 
20 miljoner euro och EIB täcker återstående 25 % upp till 6,6 miljoner euro. I den här rapporten 
presenteras våra iakttagelser om EIAH:s verksamhet från det att det inrättades 2015 och fram till 
december 2018. 

Inom samma område har revisionsrätten tidigare offentliggjort sin särskilda rapport Europeiska fonden 
för strategiska investeringar: åtgärder krävs för att Efsi ska bli verkligt framgångsrik 2019 och sin 
särskilda rapport Gemensamt stöd till projekt i de europeiska regionerna (Jaspers) – dags att rikta stödet 
bättre 2018.  

Särskild rapport 12/2020 Europeiska centrumet för investeringsrådgivning inrättades för att öka 
investeringarna i EU men effekten är fortfarande begränsad finns på revisionsrättens webbplats på 23 
språk.  
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Revisionsrättens åtgärder med anledning av covid-19-pandemin 

Europeiska revisionsrätten har vidtagit nödvändiga åtgärder för att kunna fortsätta utföra ändamålsenlig offentlig revision i 
EU och leverera granskningsrapporter, yttranden och översikter i rätt tid under covid-19-pandemin, så långt det är möjligt 
under de rådande omständigheterna. Samtidigt vill vi uttrycka vår stora tacksamhet till dem som arbetar för att rädda liv och 
bekämpa pandemin, i Luxemburg, i EU och runt om i världen. Vi fortsätter också att göra vad vi kan för att stödja den 
luxemburgska regeringens strategi för att skydda folkhälsan. Vi dämpar effekterna av den pågående hälsokrisen för vår 
personal och har vidtagit förebyggande åtgärder för att i möjligaste mån minska risken för dem och deras familjer. 
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