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Luxembourg, den 29. april 2021 

Finansielle instrumenter under EU's 
samhørighedspolitik: Kontrol ved afslutningen 
giver resultater 
Mere end 1 000 finansielle instrumenter blev anvendt i medlemsstaterne inden for rammerne 
af EU's samhørighedspolitik for 2007-2013. En ny særberetning, som Den Europæiske 
Revisionsret offentliggør i dag, viser, at de nødvendige skridt til kontrol af udgifternes 
støtteberettigelse ved afslutningen er truffet. Kontrollen har givet håndgribelige resultater, 
selv om visse fejl - bl.a. én stor - ikke blev opdaget. Men samlet set konstaterer revisorerne, at 
de fleste af de problemer, som forekom under perioden 2007-2013, er løst. 

Finansielle instrumenter under delt forvaltning var en relativt ny, men vigtig metode til 
finansiering under EU's samhørighedspolitik i programmeringsperioden 2007-2013. Deres bidrag 
beløb sig til 16,4 milliarder i alt, hvoraf EU's medfinansiering via Den Europæiske Fond for 
Regionaludvikling (EFRU) og Den Europæiske Socialfond tegnede sig for 11,3 milliarder euro. 
Støtteberettigelseskontroller ved afslutningen skal adressere fejl og svagheder, som konstateres 
under gennemførelsen. Processen tager dog lang tid: Syv år efter afslutningen af 
programmeringsperioden 2007-2013 er et vist valideringsarbejde stadig i gang.  

"Offentliggørelse i dag af en revisionsberetning om et emne, som vedrører perioden 2007-2013, 
kan ved første blik virke uaktuel," siger Ladislav Balko, det medlem af 
Den Europæiske Revisionsret, der er ansvarligt for beretningen. "Men da finansielle instrumenter 
spiller en stadig større rolle i EU's samhørighedspolitik, er vores konklusioner både rettidige og 
relevante for den kommende afslutningsproces for perioden 2014-2020". 

Den vejledning, Kommissionen ydede, var rettidig og relevant. Dette var særlig nyttigt i 
betragtning af, at lovgivningens bestemmelser vedrørende finansielle instrumenter under delt 
forvaltning for perioden 2007-2013 var kortfattede. Endvidere fungerede 
revisionsmyndighedernes kontroller generelt. Begrænsninger af deres mandat for så vidt angår 
instrumenter forvaltet af EIB-Gruppen betød, at de ofte måtte forlade sig fuldstændig på de 
(begrænsede) rapporter fra EIB-Gruppens eksterne revisor. 
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Over 80 % af de operationelle programmer med finansielle instrumenter under delt forvaltning 
var fuldstændig afsluttet ved udgangen af 2020. Kommissionen gennemgik dem i detaljer. Dens 
afslutningsarbejde kan i sidste ende betyde korrektioner på over 270 millioner euro. EU-
revisorerne konstaterer imidlertid, at der ikke blev anvendt korrektion for den største fejl, de 
fandt. Kommissionen vurderede, at udgifter på 139 millioner euro fra et finansielt instrument 
under delt forvaltning til støtte for SMV'er i Spanien var støtteberettigede, selv om 80 % af 
midlerne gik til store selskaber (hvoraf nogle endda var børsnoterede selskaber). 

De fleste af de mangler, der blev identificeret i perioden 2007-2013, er blevet adresseret for 
perioden 2014-2020. Retningslinjerne blev udvidet yderligere, og bestemmelserne i lovgivningen 
om samhørighedspolitikken er blevet tidoblet i omfang. Der er også truffet foranstaltninger med 
henblik på at tackle begrænsninger af revisionsmyndighedernes mandat for så vidt angår EIB-
forvaltede instrumenter. Det er mindre sandsynligt, at der opstår støtteberettigelsesproblemer i 
instrumenter for SMV'er i programmeringsperioden 2014-2020, eftersom der er indført særlige 
fonde. 

Revisorerne advarer ikke desto mindre om udestående problemer og vedvarende 
usikkerhedsfaktorer, som kan hæmme den effektive afslutning af finansielle instrumenter 
anvendt i perioden 2014-2020. De anbefaler derfor Europa-Kommissionen at rådgive om de mest 
hyppige af de fejl, som opdages gennem revisioner. De anmoder også Kommissionen om at give 
de nationale revisionsmyndigheder klare retningslinjer med henblik på at opnå sikkerhed for, at 
udgifter for finansielle instrumenter er støtteberettigede ved afslutningen. 

 

Baggrundsoplysninger  

Finansielle instrumenter er et alternativ til de traditionelle tilskud, idet de yder 
tilbagebetalingspligtige former for finansiel støtte. De består hovedsagelig i lån, garantier, 
egenkapital og kvasiegenkapitalinvestering, som er udformet til at have en revolverende 
karakter: Ved udgangen af den aftalte tilbagebetalingsperiode skal midlerne geninvesteres i 
lignende formål for at maksimere virkningen af de offentlige investeringer. Ved udgangen af 
perioden 2007-2013 var der 1 058 finansielle instrumenter under delt forvaltning i 
25 medlemsstater. 

Særberetning nr. 6/2021: "Finansielle instrumenter under samhørighedspolitikken ved 
afslutningen af perioden 2007-2013: Samlet set gav kontrolarbejdet gode resultater, men der var 
stadig fejl" kan fås på Revisionsrettens websted (eca.europa.eu) på 23 EU-sprog.  
I de seneste år har Revisionsretten offentliggjort flere beretninger om EU's finansielle 
instrumenter, bl.a. særberetning nr. 19/2016 "Gennemførelse af EU's budget gennem finansielle 
instrumenter - hvad man kan lære af programperioden 2007-2013", særberetning nr. 36/2016 
"En vurdering af ordningen for afslutning af samhørighedsprogrammerne og programmerne for 
udvikling af landdistrikter 2007-2013" og særberetning nr. 17/2018, "Kommissionens og 
medlemsstaternes foranstaltninger i de sidste år af programperioden 2007-2013 modvirkede lav 
absorption, men havde ikke tilstrækkeligt fokus på resultater". 
Vi har planer om at offentliggøre en revisionsberetning om Kommissionens rapportering om 
samhørighedsudgifternes lovlighed og formelle rigtighed til sommer.  

https://www.eca.europa.eu/da/Pages/ecadefault.aspx
https://www.eca.europa.eu/da/Pages/DocItem.aspx?did=37071
https://www.eca.europa.eu/da/Pages/DocItem.aspx?did=40598
https://www.eca.europa.eu/da/Pages/DocItem.aspx?did=46360
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Revisionsretten præsenterer sine særberetninger for Europa-Parlamentet og EU-Rådet samt for 
andre interessenter såsom de nationale parlamenter, aktører i erhvervslivet og repræsentanter 
for civilsamfundet. Langt hovedparten af de anbefalinger, den fremsætter i sine særberetninger, 
bliver gennemført i praksis. 
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Revisionsrettens pressekontor: press@eca.europa.eu  
- Vincent Bourgeais: vincent.bourgeais@eca.europa.eu - M: (+352) 691 551 502 
- Claudia Spiti: claudia.spiti@eca.europa.eu - M: (+352) 691 553 547 
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