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HVORFOR ER KOORDINERET INDSATS PÅ EUROPÆISK PLAN NØDVENDIG FOR AT VENDE
DEN NEDADGÅENDE TENDENS I INVESTERINGERNE I EUROPA?
Den globale økonomiske og finansielle krise har medført et kraftigt fald i investeringerne i hele Europa, hvilket
hæmmer centrale investeringer i infrastruktur, innovation og finansiering af SMV'er. Aktuelt ligger
investeringerne i Europa 15 % under niveauet før krisen.
Investeringsbehovene er betydelige og likviditeten er til rådighed, men mange potentielle investeringer bliver
ikke gennemført på grund af en række finansielle og ikke-finansielle barrierer. Investorernes tillid er lav på grund
af den økonomiske ustabilitet sammenholdt med lovgivningsmæssige og andre usikkerhedsmomenter.
Europa skal gøre noget ved dette investeringsunderskud for at komme ud af krisen og styrke sin globale
konkurrenceevne. Det er derfor, der er behov for kollektiv indsats på europæisk plan for at bringe Europa ind
på vejen mod økonomisk genrejsning. I den forbindelse har Kommissionen besluttet at tage fat om problemerne
med investeringsunderskuddet ved at lancere investeringsplanen for Europa.
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HVAD ER DEN EUROPÆISKE FOND FOR STRATEGISKE INVESTERINGER (EFSI)?
Den Europæiske Fond for Strategiske Investeringer (EFSI) er kernen af investeringsplanen for Europa.
Europa-Kommissionen og Den Europæiske Investeringsbank-Gruppe (EIB-Gruppen) lancerede EFSI for at hjælpe
med at rette op på det aktuelle investeringsunderskud i EU ved at rejse private midler til strategiske
investeringer.
Med støtte fra EFSI yder EIB-Gruppen finansiering til økonomisk og teknisk levedygtige projekter, herunder
projekter med en højere risikoprofil end almindelige EIB-aktiviteter. Fokus er på følgende nøglesektorer: i)
transport, energi og digital økonomi, ii) miljø og ressourceeffektivitet, iii) menneskelig kapital, kultur og sundhed,
iv) forskning, udvikling og innovation, v) støtte til små og mellemstore virksomheder samt midcapselskaber.
EFSI kan finansiere investeringsplatforme med henblik på at kanalisere finansielle bidrag til en række
investeringsprojekter med et tematisk eller geografisk fokus samt foranstaltninger med nationale
erhvervsfremmende banker).
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HVAD ER EUROPÆISKE STRUKTUR- OG INVESTERINGSFONDE?
Der findes fem europæiske struktur- og investeringsfonde (ESI-fonde):
••
••
••
••
••

Den Europæiske Fond for Regionaludvikling (EFRU)
Den Europæiske Socialfond (ESF)
Samhørighedsfonden
Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne (ELFUL)
Den Europæiske Hav- og Fiskerifond (EHFF)

Disse fonde deler en fælles retlig ramme (forordningen om fælles bestemmelser), men er også omfattet af visse
fondsspecifikke forordninger1. ESI-fondene er vigtige bidragsydere til EU-målene om intelligent, bæredygtig og inklusiv
vækst. I perioden 2014-2020 vil der blive investeret 454 mia. EUR i 500 programmer, der er målrettet strategiske, vækstgenererende områder, primært inden for forskning, udvikling og innovation, støtte til små og mellemstore virksomheder,
lavemissionsøkonomi samt informations- og kommunikationsteknologi.
ESI-fondene arbejder gennem nationalt medfinansierede flerårige programmer, der er godkendt af Kommissionen
og gennemføres af medlemsstaterne og deres regioner med delt forvaltning. Lokale myndigheder har ansvaret for at
udvælge, gennemføre og kontrollere projekter, der støttes af ESI-fonde.
Den reviderede ramme for ESI-fonde for 2014-2020 omfatter en forøget mulighed for at anvende finansielle instrumenter
i stedet for tilskud alene.

1 Se nærmere http://ec.europa.eu/contracts_grants/funds_da.htm
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HVAD ER DE VÆSENTLIGSTE FORSKELLE MELLEM DE EUROPÆISKE STRUKTUR- OG
INVESTERINGSFONDE OG DEN EUROPÆISKE FOND FOR STRATEGISKE INVESTERINGER
(EFSI)?
Risikoprofilen, kriterierne og den måde, de arbejder på, er forskellige.

Strukturfondene

EFSI

Strukturfondene kan finansiere projekter gennem tilskud
og finansielle instrumenter og er en del af de programmer,
der gennemføres af de administrerende myndigheder i
medlemsstaterne.

EFSI tilbyder risikofinansieringsinstrumenter (ingen tilskud) gennem
Den Europæiske Investeringsbank uden geografisk eller sektorspecifik
kvotering, men baseret på markedets efterspørgsel efter finansiering
af investeringer.
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HVILKEN FORDEL ER DER VED AT KOMBINERE EFSI OG ESI-FONDENE?
ESI-fondene og EFSI kan bidrage til den samlede, koordinerede indsats for at modvirke faldet i investeringer
i Europa eller i en bestemt region.
ESI-fondene og EFSI kan mobilisere yderligere investeringer ved at supplere hinanden og ved at mobilisere
et maksimum af private midler. Disse fonde er blevet udformet på forskellig vis, men supplerer hinanden med
hensyn til rationale, udformning og lovgivningsmæssige rammer. De forstærker hinanden.
Afhængigt af, hvilken investering der er tale om, kan de kombineres på forskellige måder. Kombinationen
af ESI-fondene og EFSI kan være særlig interessant i visse lande eller sektorer, hvor strukturfondene tilbyder
en bred vifte af muligheder, og hvor ESI i sig selv endnu ikke er blevet mobiliseret fuldt ud.
Ethvert projekt, der er økonomisk og teknisk levedygtigt, som har potentiale til at skabe vækst og beskæftigelse
i EU, og som er i tråd med EU's prioriteringer for investeringer, kan være berettiget til støtte fra både EFSI
og ESI-fondene.
Regionale myndigheder vil have mulighed til at opnå supplerende gennemslagskraft gennem EFSImedinvesteringer (EFSI-bidrag og andre medinvestorer tiltrukket af EFSI). De regionale tildelinger sikrer ikke
kun investeringer fra europæiske struktur- og investeringsfonde, men giver også hver region (i henhold til dens
regionale program) muligheden for at tiltrække EFSI-investeringer til regionen.
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HVILKE FORSKELLIGE MÅDER KAN ESI-FONDE KOMBINERES MED EFSI?
ESI-fondene kan kombineres med EFSI på forskellige måder:
1.

En kombination af ESI-fondene med EFSI direkte på projektniveau:
Et støtteberettiget projekt modtager støtte fra EFSI-programmet (i form af et tilskud eller
gennem et finansielt instrument) fra EFSI og muligvis også fra andre investorer, der tiltrækkes
af ESI-fondene og EFSI.

Øvrig
investor

EFSI-støtte

ESIfondsprogram
tilskud

PROJEKT
Øvrig
investor

EFSI-støtte

ESIfondsprogram

Finansielt instrument
(nationalt, regionalt,
tværnationalt, grænseoverskridende)

PROJEKT

lån/garanti/egenkapital
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2.

En kombination af ESI-fondene med EFSI på investeringsplatformsniveau:
Den administrerende myndighed ønsker måske at oprette en ny investeringsplatform (der betragtes
som et finansielt instrument), på hvilken EFSI og andre investorer vil investere deres ressourcer,
herunder i form af en lagdelt fond.
En anden mulighed er, at den administrerende myndighed yder en ESI-fonds programbidrag til en
eksisterende investeringsplatform (der betragtes som et finansielt instrument), som er blevet
oprettet med EFSI-midler på nationalt, regionalt, tværnationalt eller grænseoverskridende niveau.
Investeringsplatformen vil derefter investere bidrag fra EFSI og særskilte ESI-programmidler i
projekter (andre investorer vil kunne deltage).

Øvrig
investor

EFSI-støtte

ESIfondsprogram

Finansielt instrument
(nationalt, regionalt, tværnationalt, grænseoverskridende/på EU-niveau)
INVESTERINGSPLATFORM

PROJEKT
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3.

Kombination af ESI-fonde med EFSI-støtte (kanaliseret gennem en investeringsplatform) på
niveau som finansielt instrument eller på projektniveau:
I dette tilfælde opretter den administrerende myndighed et finansielt instrument, i hvilket den investeringsplatform, der er oprettet med EFSI-støtte, deltager som investor. Andre investorer kan også deltage.
Det finansielle instrument vil derefter investere bidrag fra EFSI og særskilte ESI-programmidler i projekter (andre investorer vil kunne deltage).
En anden mulighed ville være en intervention fra en investeringsplatform, der er oprettet med
EFSI-støtte, direkte på projektniveau fra aftale til aftale.

Øvrig
investor

ESIfondsprogram

Finansielt instrument
(nationalt, regionalt, tværnationalt, grænseoverskridende)

PROJEKT

EFSI-støtte

Investeringsplatform
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KAN ESI-FONDENE BIDRAGE TIL EFSI?
Finansieringen af programmer støttet af ESI-fondene kan ikke overføres direkte til EFSI.

KAN EFSI ANVENDES SOM NATIONAL MEDFINANSIERING I ET PROGRAM STØTTET AF
ESI-FONDENE?
EFSI-støtte til et projekt kan – på grund af dens art og struktur – ikke betragtes som national medfinansiering
af et program støttet af ESI-fondene.
National medfinansiering af program støttet af ESI-fondene kan dog stadig ydes gennem et andet
EIB/EIF-finansielt produkt, enten gennem et lån i forbindelse med strukturprogrammer eller gennem intervention
på projektniveau.
Under visse omstændigheder er det også muligt, at yderligere ressourcer, der er fremskaffet og udløst
af kombinationen af ESI-fondene og EFSI-interventioner kan betragtes som national medfinansiering
af et program støttet af ESI-fondene.

HVORDAN GÆLDER STATSSTØTTEREGLERNE, NÅR MAN KOMBINERER ESI-FONDENE
MED EFSI?
EFSI udgør ikke statsstøtte og er ikke omfattet af EU-statsstøttereglerne. Finansiering fra ESI-fondene, der
gives til virksomheder, kan udgøre statsstøtte, som dermed er omfattet af EU-statsstøttereglerne, medmindre
finansieringen ydes på markedsvilkår.
Kommissionen vil vurdere om ESI-fondene indebærer statsstøtte med udgangspunkt i de nye statsstøtteregler.
For at lette adgangen til EFSI-finansiering vil Kommissionen prioritere hurtig behandling af vurderingen af, om
støtte fra ESI-fondene overholder statsstøttereglerne. (inden for seks uger efter modtagelse af fuldstændige
oplysninger).
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HVOR KAN PROJEKTLEDERE FÅ HJÆLP TIL AT UDFORME DERES FORSLAG?
Projektlederne bør gøre fuld brug af Det Europæiske Centrum for Investeringsrådgivning, hvor der kan findes
teknisk og administrativ investeringsrådgivning og -støtte. Det er udviklet i fællesskab af Europa-Kommissionen
og Den Europæiske Investeringsbank og har til formål at hjælpe offentlige myndigheder og projektledere med
at finde, prioritere, forberede, strukturere og gennemføre strategiske projekter og gøre mere effektivt brug af
EU-midler ved at mobilisere privat kapital. En del af denne "one-stop-shop" er det såkaldte "fi-compass", som
er en rådgivningstjeneste vedrørende finansielle instrumenter til ESI-fondene.
Desuden er Den Europæiske Portal for Investeringsprojekter (EIPP) en helt ny webportal, der gør det muligt for
såvel offentlige som private projektledere i EU at nå ud til potentielle investorer i hele verden. Portalen er hostet
af Europa-Kommissionen og er designet som svar på investorernes ønske om at kunne se flere
EU-investeringsmuligheder på en central platform.

Se flere oplysninger på
De europæiske struktur- og investeringsfonde (ESI) og Den Europæiske Fond for Strategiske Investeringer (EFSI)
Investeringsplanen for Europa / ESI Funds Open Data Platform
@jyrkikatainen @CorinaCretuEU @EIBtheEUbank #InvestEU
Støtte fra de europæiske struktur- og investeringsfonde til job og vækst, investeringsplanen og Kommissionens prioriteter

