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Pressmeddelande 
Luxemburg den 29 april 2021 

Finansieringsinstrument inom EU:s 
sammanhållningspolitik: kontroller vid 
avslutandet visar på resultat 
Mer än 1 000 finansieringsinstrument användes i medlemsstaterna inom EU:s 
sammanhållningspolitik under perioden 2007–2013. En ny särskild rapport som Europeiska 
revisionsrätten offentliggör i dag visar att nödvändiga åtgärder har vidtagits för att utgifternas 
stödberättigande ska kunna kontrolleras vid avslutandet. Kontrollerna har gett konkreta 
resultat, även om vissa fel – varav ett stort – inte upptäcktes. Men på det hela taget 
konstaterar revisorerna att merparten av de problem som förekom under perioden 2007–2013 
har lösts. 

Finansieringsinstrument med delad förvaltning var en relativt ny men viktig metod för att 
finansiera sammanhållningspolitiken under programperioden 2007–2013. De bidrog med totalt 
16,4 miljarder euro, varav 11,3 miljarder bestod av EU:s medfinansiering genom Europeiska 
regionala utvecklingsfonden (Eruf) och Europeiska socialfonden (ESF). Kontroller av 
stödberättigandet vid avslutandet ska avhjälpa fel och brister som upptäckts under 
genomförandet. Men processen tar lång tid: sju år efter slutet av programperioden 2007–2013 
pågår fortfarande visst valideringsarbete.  

”Att vi i dag offentliggör en granskningsrapport i ett ämne som rör perioden 2007–2013 kan vid 
första påseendet verka inaktuellt”, sade Ladislav Balko, den ledamot av Europeiska 
revisionsrätten som ansvarar för rapporten. ”Men eftersom finansieringsinstrument spelar en allt 
större roll i EU:s sammanhållningspolitik, är våra slutsatser både aktuella och relevanta för den 
kommande avslutandeprocessen för perioden 2014–2020.” 

Europeiska kommissionens vägledning gavs vid läglig tidpunkt och var adekvat. Det var till stor 
hjälp med tanke på att lagbestämmelserna om finansieringsinstrument med delad förvaltning för 
perioden 2007–2013 inte var särskilt utförliga. Dessutom fungerade i regel 
revisionsmyndigheternas kontroller. Men begränsningar i deras mandat när det gällde 
instrument som förvaltades av EIB-gruppen innebar att de ofta måste förlita sig helt på de 
(begränsade) rapporterna från EIB-gruppens externa revisor. 

Över 80 % av de operativa programmen på sammanhållningsområdet med 
finansieringsinstrument med delad förvaltning hade avslutats helt vid utgången av 2020. 

https://www.eca.europa.eu/
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Kommissionen granskade dem i detalj. Dess avslutandearbete resulterade till sist i korrigeringar 
på över 270 miljoner euro. EU:s revisorer konstaterar dock att för det största felet som de 
upptäckte hade kommissionen inte tillämpat någon korrigering. Kommissionen bedömde att 
utgifter på 139 miljoner euro från ett finansieringsinstrument med delad förvaltning som gav 
stöd till små och medelstora företag i Spanien var stödberättigande, trots att 80 % av medlen gick 
till stora företag (vissa till och med börsnoterade). 

Merparten av de brister som identifierades under perioden 2007–2013 har åtgärdats till perioden 
2014–2020. Vägledningen utökades ytterligare och bestämmelserna i lagstiftningen om 
sammanhållningspolitiken har blivit tio gånger fler. Åtgärder har också vidtagits för att komma till 
rätta med restriktionerna när det gäller revisionsmyndigheternas mandat att granska EIB-
förvaltade instrument. Dessutom är det mindre sannolikt att stödberättigandeproblem med 
instrument för små och medelstora företag kommer att uppstå under programperioden 2014–
2020 eftersom särskilda fonder för finansiering av sådana företag har införts. 

Revisorerna varnar trots det för kvarstående problem och osäkerhetsfaktorer som kan göra att 
avslutandet av finansieringsinstrument som använts under perioden 2014–2020 period inte blir 
ändamålsenligt. De rekommenderar därför att Europeiska kommissionen ger råd om de 
vanligaste fel som upptäcks vid revisioner. De uppmanar också kommissionen att ge de nationella 
revisionsmyndigheterna tydlig vägledning om hur de ska uppnå säkerhet om stödberättigandet 
hos utgifter för finansieringsinstrument vid avslutandet. 

 

Bakgrundsinformation  

Finansieringsinstrument är ett alternativ till traditionella bidrag, eftersom de tillhandahåller 
återbetalningspliktiga former av finansiellt stöd. De är framför allt lån, garantier, eget kapital och 
investeringar i form av kapital likställt med eget kapital som ska vara revolverande: i slutet av den 
överenskomna återbetalningsperioden ska medlen återinvesteras för liknande ändamål för att 
maximera effekten av de offentliga investeringarna. I slutet av perioden 2007–2013 fanns det 
1 058 finansieringsinstrument med delad förvaltning i 25 medlemsstater. 

Särskild rapport 06/2021 Finansieringsinstrument inom sammanhållningspolitiken vid avslutandet 
av perioden 2007–2013: kontrollarbetet gav i huvudsak goda resultat, men vissa fel kvarstod 
finns på revisionsrättens webbplats (eca.europa.eu) på 23 EU-språk.  
De senaste åren har revisionsrätten offentliggjort flera granskningsrapporter om EU:s 
finansieringsinstrument, bland annat särskild rapport 19/2016 Att genomföra EU:s budget med 
hjälp av finansieringsinstrument – lärdomar av programperioden 2007–2013, särskild rapport 
36/2016 En bedömning av arrangemangen för avslutande av sammanhållnings- och 
landsbygdsutvecklingsprogrammen 2007–2013 och särskild rapport 17/2018 Kommissionens och 
medlemsstaternas åtgärder under de sista åren av programperioden 2007–2013 rådde bot på det 
låga anslagsutnyttjandet men var inte tillräckligt resultatinriktade. 
I sommar planerar vi att offentliggöra en granskningsrapport om kommissionens rapportering om 
lagligheten och korrektheten i sammanhållningsutgifterna.  

Revisionsrätten presenterar sina särskilda rapporter för Europaparlamentet och rådet samt för 
andra intressenter, såsom nationella parlament, berörda parter inom näringslivet och företrädare 
för det civila samhället. De allra flesta av rekommendationerna i rapporterna genomförs. 

http://www.eca.europa.eu/sv/Pages/ecadefault.aspx
https://www.eca.europa.eu/sv/Pages/DocItem.aspx?did=37071
https://www.eca.europa.eu/sv/Pages/DocItem.aspx?did=40598
https://www.eca.europa.eu/sv/Pages/DocItem.aspx?did=40598
https://www.eca.europa.eu/sv/Pages/DocItem.aspx?did=46360


3 

 SV 

Presskontakt 

Revisionsrättens presstjänst: press@eca.europa.eu  
- Vincent Bourgeais: vincent.bourgeais@eca.europa.eu – M: +352 691551502 
- Claudia Spiti: claudia.spiti@eca.europa.eu – M: +352 691553547 
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