DA
Pressemeddelelse

ECA/14/46
Offentliggøres straks
Luxembourg, den 22. oktober 2014

Revision på området EU's eksterne foranstaltninger:
EU's revisorer påpeger farerne ved at blande lån og tilskud over for
den nye Kommission
"Blanding er den næste "store ting" inden for finansiering af EU's udviklingspolitik. Den nye
Kommission, som vil blive holdt i en budgetmæssig spændetrøje, vil være under stort pres for at
geare EU-midlerne mest muligt ved hjælp af lån," udtaler Karel Pinxten, det medlem af
Revisionsretten, der er ansvarligt for denne beretning. "Det er af afgørende betydning, at
blanding kun anvendes, når Kommissionen klart kan påvise dens merværdi. Revisionen viser, at
dette ikke altid har været tilfældet," fortsætter Karel Pinxten.
I forbindelse med næsten halvdelen af de projekter, revisorerne undersøgte, var der ikke
tilstrækkeligt bevis til at konkludere, at tilskuddene var berettigede. I flere af disse sager var der
tegn på, at investeringen også ville være foretaget uden EU-bidraget.
I en beretning, som offentliggøres i dag, giver Den Europæiske Revisionsret (Revisionsretten) en
positiv vurdering af udformningen af de regionale investeringsfaciliteter og af den generelle
effektivitet af at blande tilskud ydet under sådanne investeringsfaciliteter og lån fra finansielle
institutioner. Revisorerne henleder imidlertid opmærksomheden på en række centrale forhold,
som der hurtigt muligst bør rettes op på.
Karel Pinxten henviste til de risici, der opstår, når blanding ikke anvendes med tilstrækkelig
agtpågivenhed - "For det første kan det føre til spild af EU-udviklingsmidler, når der ydes tilskud til
programmer/projekter, som ville være blevet gennemført også uden EU-støtte. Når
Kommissionen anvender blandingsinstrumenter, skal den sikre sig, at den ikke bliver "sponsor" for
finansielle institutioner. For det andet kan blandingsmekanismer, hvis de ikke anvendes med stor
forsigtighed, føre til en gældsboble i visse tredjeverdenslande, som kun har begrænsede midler til
at afdrage på deres gæld."
Kommissionen har anført, at den ønsker at udvide anvendelsen af blanding, og at dette vil
omfatte en betragtelig del af udviklingsstøtten i de kommende år. Pr. 31. december 2013 havde
Kommissionen allerede indgået kontrakter om udbetaling af mere end 1,6 milliarder euro under
regionale investeringsfaciliteter.
Beretningen i sin helhed kan fås på www.eca.europa.eu.
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Bemærkninger til redaktører
Den Europæiske Revisionsrets særberetninger offentliggøres året igennem og præsenterer resultaterne af
udvalgte revisioner vedrørende specifikke EU-budgetområder eller forvaltningsspørgsmål.
I denne særberetning (nr. 16/2014), som har titlen "Effektiviteten af at blande tilskud, der ydes under
regionale investeringsfaciliteter, og lån fra finansielle institutioner til at støtte EU's eksterne politikker",
vurderer revisorerne udformningen og forvaltningen af investeringsfaciliteterne, og undersøger, i hvilket
omfang de tilsigtede fordele ved blanding er blevet opnået.
Siden 2007 har Kommissionen oprettet otte regionale investeringsfaciliteter, der dækker hele spektret af
Kommissionens eksterne samarbejde. De kombinerer tilskud, der finansieres over de europæiske
udviklingsfonde og EU's almindelige budget, med lån, hovedsageligt fra europæiske
udviklingsfinansieringsinstitutioner. I visse tilfælde yder EU-medlemsstaterne også direkte bidrag. Målet
med blandingsmekanismer er navnlig at tage fat på investeringsmuligheder, normalt store
infrastrukturprojekter, der kunne være levedygtige, men som ikke tiltrækker tilstrækkelig finansiering fra
markedets finansieringskilder.
Ved Rettens revision konstateredes det, at det generelt har været effektivt at blande tilskud ydet under
regionale investeringsfaciliteter og lån fra finansielle institutioner til at støtte EU's eksterne politikker.
Retten konkluderer, at faciliteterne var udformet hensigtsmæssigt, men at de potentielle fordele ved at
blande tilskud og lån ikke blev udnyttet fuldt ud på grund af mangler ved Kommissionens forvaltning.
Der fremsættes følgende anbefalinger i beretningen:
1. Kommissionen bør sikre, at EU's tilskud tildeles på basis af en dokumenteret vurdering af tilskuddenes
merværdi med hensyn til opnåelse af EU's mål for udvikling, naboskab og udvidelse. I den forbindelse bør
Kommissionen:
a) sikre, at der vedtages og gennemføres hensigtsmæssige retningslinjer med henblik på at styre
Kommissionens inddragelse på alle trin i godkendelses- og opfølgningsprocessen
b) indtage en mere proaktiv rolle, især på EU-delegationsniveau, med hensyn til at identificere og
udvælge projekter
c) sikre, at ansøgninger om tilskud, der forelægges for de udøvende organer til endelig godkendelse,
kun vedrører modne projekter og indeholder samtlige oplysninger. Mere specifikt skal
tilskudsansøgningerne præcisere behovet for tilskuddene og deres merværdi, og angive, hvordan
beløbene er blevet beregnet
d) afkorte den gennemsnitlige varighed af godkendelsesprocessen ved at undersøge, om der altid er
behov for foreløbige godkendelser.
2. Kommissionen bør kun udbetale støtte, når støttemodtageren reelt har brug for det.
3. Kommissionen bør forbedre sin overvågning af anvendelsen af EU-tilskud. I den forbindelse bør den:
a) gennemføre en ramme for resultatmåling, der omfatter indikatorer for opfølgning af virkningen af
EU-tilskud
b) give EU-delegationerne klare instrukser med hensyn til deres rolle i tilsynet med EU's støtte til
projekter, hvor der anvendes blanding
c) inkludere EU's trustfond for infrastrukturer i Afrika i processen vedrørende resultatorienteret
overvågning (ROM) og tilpasse ROM-metoden til de karakteristiske træk ved blanding.
4. Kommissionen bør øge sin indsats for at sikre, at EU-finansieringen bliver tilstrækkelig synlig ved at
opstille klare krav til synlighed for finansielle institutioner og kræve, at EU-delegationerne deltager i
synlighedsaktioner.
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