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BILAG 

Nedenstående skemaer giver et overblik over de foreliggende oplysninger om hvert af de 12 litra i 

finansforordningens artikel 140, stk. 8, pr. 31. december 2014. Der findes yderligere oplysninger i 

arbejdsdokumentet. 

Det skal bemærkes, at finansforordningens artikel 140, stk. 8, litra k), kræver en sammenligning 

mellem den løftestangseffekt, der var sat som mål, og den opnåede løftestangseffekt, men at der for de 

fleste finansielle instrumenter under den flerårige finansielle ramme for årene 2007-2013 ikke var 

fastsat noget mål for løftestangseffekten. Oplysningerne er derfor begrænset til den opnåede 

løftestangseffekt, og beregningen heraf beskrives i det relevante afsnit i arbejdsdokumentet1. I denne 

fase er den opnåede løftestangseffekt i mange tilfælde endnu ikke endelig, da antallet af endelige 

modtagere stadig er stigende. For nye instrumenter, hvor implementeringen netop er blevet iværksat, 

angives den forventede løftestangseffekt baseret på støttebeløbet til støtteberettigede endelige 

modtagere, som forventes at resultere af transaktioner, som den bemyndigede enhed allerede har 

indgået med finansielle formidlere (eller endelige modtagere). 

  

                                                            
1  Den nuværende finansforordning og de nuværende gennemførelsesbestemmelser kræver, at der skal bruges 

en samlet tilgang, når der rapporteres om løftestangseffekten. Da bestemmelserne om finansielle instrumenter 

trådte i kraft i januar 2014, vil denne tilgang kun blive anvendt på de finansielle instrumenter for perioden 

2014-2020. 
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A - Egenkapitalinstrumenter 

 Faciliteten for hurtigtvoksende 

og innovative SMV'er under CIP 

– GIF 

 

(V.1.1 i arbejdsdokumentet) 

Ansvarlige GD'er: 

GROW og ECFIN 

Egenkapitalfaciliteten for vækst 

under Cosme – EFG 

 

 

(V.1.2 i arbejdsdokumentet) 

Ansvarligt GD: GROW 

a) Angivelse/basisretsakt Afgørelse nr. 1639/2006/EF Forordning (EU) nr. 1287/2013. 

b) Beskrivelse Egenkapitalinstrument, der skal 

øge udbuddet af egenkapital for 

innovative SMV'er i opstarts- og 

ekspansionsfasen 

Egenkapitalinstrument, der skal 

sikre venturekapital og 

mezzaninfinansiering til SMV'er i 

opstarts- og ekspansionsfasen 

c) Involverede finansielle 

institutioner 

EIF EIF 

d) Samlede 

budgetmæssige 

forpligtelser og 

betalinger 

625,2 mio. EUR 

358,0 mio. EUR 

51,7 mio. EUR 

32,5 mio. EUR 

e) Resultater Der er indgået aftaler med 43 

venturekapitalfonde om støtte til 

371 støtteberettigede SMV'er 

Ikke relevant (IR) 

f) Vurdering af 

anvendelsen af 

eventuelle beløb, der er 

tilbagebetalt til 

instrumentet 

Over 90 % IR 

g) Saldo på 

forvaltningskontoen 

81,6 mio. EUR 31,1 mio. EUR 

h) Indtægter og 

tilbagebetalinger 

Indtægter: 19,5 mio. EUR IR 

i) Værdien af 

egenkapitalinvesteringer 

241,5 mio. EUR IR 

j) Værdiforringelser/ 

indkaldte garantier 

2,8 mio. EUR IR 

k) Løftestangseffekt Opnået: 5,5 Mål: 4-6 

i) Bidrag til opfyldelsen Ved udgangen af 2014 var der via 

GIF-bidrag blevet ydet 

Værdien af 

venturekapitalinvesteringer 
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af de politiske mål 984 mio. EUR i støtte til 

innovative SMV'er 

mobiliseret via EU-bidrag vil 

ligge i størrelsesordenen 2,6-3,9 

mia. EUR 
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B - Garantiinstrumenter 

 SMV-

garantifaciliteten 

under CIP – 

SMEG07 

 

 

(V.2.1 i 

arbejdsdokument

et) 

Ansvarlige GD'er: 

GROW og ECFIN 

Den europæiske 

mikrofinansieringsgarantif

acilitet – EPMF-G 

 

 

 

(V.2.2 i 

arbejdsdokumentet) 

Ansvarlige GD'er: 

EMPL og ECFIN 

Pilotgarantifacilitet

en for forsknings- 

og 

innovationsdrevne 

SMV'er og små 

midcapselskaber – 

RSI 

(V.2.5 i 

arbejdsdokumentet) 

Ansvarligt GD: 

RTD 

a) 

Angivelse/basisretsakt 

Afgørelse nr. 

1639/2006/EF 

Afgørelse nr. 283/2010/EU Afgørelse nr. 

1982/2006/EF 

b) Beskrivelse Garantiinstrument 

til forbedring af 

SMV'ers 

finansieringsmulig

heder  

Garantiinstrument til 

forbedring af enkeltpersoners 

og mikrovirksomheders 

adgang til mikrofinansiering  

Garantiinstrument til 

forbedring af 

finansieringsmulighe

derne for 

investeringer i 

forskning, udvikling 

og innovation 

c) Involverede 

finansielle institutioner 

EIF EIF EIF 

d) Samlede 

budgetmæssige 

forpligtelser og 

betalinger 

637,8 mio. EUR 

336,2 mio. EUR 

23,9 mio. EUR 

18,5 mio. EUR 

270 mio. EUR 

270 mio. EUR 

e) Resultater Der er indgået 73 

aftaler med 57 

finansielle 

formidlere om 

garantier for 

587,6 mio. EUR 

for 431 561 lån 

Der er indgået 35 aftaler med 

finansielle formidlere om 

ydelse af 14 973 mikrolån til 

21 939 arbejdstagere  

Der blev tilvejebragt 

garantier og 

modgarantier for 

1,59 mia. EUR til 37 

finansielle 

formidlere, forventet 

udlånsvolumen er 

3,3 mia. EUR 

f) Vurdering af 

anvendelsen af beløb, 

der er tilbagebetalt til 

instrumentet 

Over 60 %  Alle modtagne indtægter 

blev anvendt 

IR 
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g) Saldo på 

forvaltningskontoen 

150,8 mio. EUR 13,42 mio. EUR 81,13 mio. EUR 

h) Indtægter og 

tilbagebetalinger 

12,1 mio. EUR 273 348 EUR 1,32 mio. EUR 

i) Værdien af 

egenkapitalinvestering

er 

IR IR IR 

j) 

Værdiforringelser/ind

kaldte garantier 

181,7 mio. EUR 2,5 mio. EUR 1,7 mio. EUR 

k) Løftestangseffekt Opnået: 31,6 Mål: 6,67 

Opnået: 7,1 

Opnået: 12 

i) Bidrag til 

opfyldelsen af de 

politiske mål 

Støtte til ny 

finansiering på 

18,6 mia. EUR til 

356 589 SMV'er 

27,3 mia. EUR i 

investeringsstøtte 

24 omfattede 

lande 

356 589 

arbejdspladser 

skabt/bevaret 

Støtte til nye mikrolån på 

160,26 mio. EUR til 14 448 

støtteberettigede endelige 

modtagere 

18 omfattede medlemsstater 

21 939 arbejdspladser skabt 

Støtte til nye lån på 

831 mio. EUR til 

1 376 

støtteberettigede 

endelige modtagere 

18 omfattede lande 
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 EaSI – 

Mikrofinansiering 

og socialt 

iværksætteri 

– garantier – EaSI-

G 

 

(V.2.3 i 

arbejdsdokumentet

) 

Ansvarligt GD: 

EMPL 

Lånegarantifacilitete

n under Cosme – 

LGF 

 

 

 

(V.2.4 i 

arbejdsdokumentet) 

Ansvarligt GD: 

GROW 

F&I-lån til SMV'er 

og små 

midcapselskaber – 

InnovFin SMEG 

 

(V.2.6 i 

arbejdsdokumentet

) 

Ansvarligt GD: 

RTD 

a) Angivelse/basisretsakt Forordning (EU) 

nr. 1296/2013 

Forordning (EU) 

nr. 1287/2013 

Forordning (EU) 

nr. 1291/2013 

b) Beskrivelse Garantiinstrument til 

fremme af 

beskæftigelse og 

social integration 

ved at øge adgangen 

til mikrofinansiering 

Instrument, der 

tilvejebringer garantier 

og andre aftaler om 

risikodeling til 

forbedring af SMV'ers 

adgang til finansiering  

Garantiinstrument til 

fremme af adgangen 

til risikofinansiering 

for forsknings- og 

innovationsdrevne 

SMV'er og små 

midcapselskaber 

c) Involverede finansielle 

institutioner 

EIF EIF EIF 

d) Samlede budgetmæssige 

forpligtelser og betalinger 

28,4 mio. EUR2 89,1 mio. EUR 

41,7 mio. EUR 

168,6 mio. EUR 

168,6 mio. EUR 

e) Resultater Endnu ikke relevant Der er indgået 3 aftaler 

med finansielle 

formidlere om 

garantier for 

42,4 mio. EUR 

Der er indgået aftaler 

om 475 mio. EUR i 

ny finansiering til 

900 endelige 

modtagere.  

f) Vurdering af 

anvendelsen af eventuelle 

beløb, der er tilbagebetalt 

til instrumentet 

IR IR IR 

g) Saldo på 

forvaltningskontoen 

IR 39,3 mio. EUR 67,4 mio. EUR 

h) Indtægter og 

tilbagebetalinger 

IR 0 EUR. 61 000 EUR 

                                                            
2  Samlet forpligtelse (se også arbejdsdokumentet). 
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i) Værdien af 

egenkapitalinvesteringer 

IR IR IR 

j) 

Værdiforringelser/indkaldt

e garantier 

IR ingen ingen 

k) Løftestangseffekt 
Mål: 5,5 Mål: 20 til 30 

Forventet: 10 

Mål: 9 

Forventet: 2,82 

i) Bidrag til opfyldelsen af 

de politiske mål 

Forventet støtte på 

528 mio. EUR i ny 

finansiering, 

garantier for 

96 mio. EUR  

Forventet støtte på 

851 mio. EUR i ny 

finansiering til 13 000 

SMV'er 

Støtte til nye lån på 

11 mio. EUR til 21 

endelige modtagere 
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 Studielånsgarantifaciliteten 

(Erasmus+) – SLGF 

 

(V.2.8 i arbejdsdokumentet) 

 

Ansvarligt GD: EAC 

Instrumenter til 

privatfinansiering af 

energieffektivitet – PF4EE 

(V.2.9 i arbejdsdokumentet) 

 

Ansvarligt GD: KLIMA 

a) Angivelse/basisretsakt Forordning (EU) nr. 1288/2013 Forordning (EU) nr. 1293/2013 

b) Beskrivelse Garantiinstrument til fremme af 

mobilitet, lighed og høj 

studiekvalitet via lån til mobile 

studerende til kandidatstudier 

Garantiinstrument, der giver 

adgang til tilstrækkelig og 

økonomisk overkommelig 

kommerciel finansiering af 

støtteberettigede investeringer i 

energieffektivitet  

c) Involverede finansielle 

institutioner 

EIF EIB 

d) Samlede budgetmæssige 

forpligtelser og betalinger 

28,4 mio. EUR 30 mio. EUR 

6 mio. EUR 

e) Resultater Ikke relevant endnu Ikke relevant endnu 

f) Vurdering af anvendelsen 

af beløb, der er tilbagebetalt 

til instrumentet 

IR IR 

g) Saldo på 

forvaltningskontoen 

IR 6 mio. EUR 

h) Indtægter og 

tilbagebetalinger 

IR 0 

i) Værdien af 

egenkapitalinvesteringer 

IR IR 

j) 

Værdiforringelser/indkaldte 

garantier 

IR 
0 

k) Løftestangseffekt Mål: 5,7 Mål: 8 

i) Bidrag til opfyldelsen af de 

politiske mål 

Forventet støtte på 3 mia. EUR i 

ny finansiering til op til 200 000 

nye studerende. 

Mulighed for at afslutte en 

kandidatuddannelse i et andet 

land, der deltager i programmet 

Forventet støtte på 

540 mio. EUR i ny finansiering 

(lån til investeringer i 

energieffektivitet) 

Omfatter ligeledes pilotprojekt 

vedrørende mulig opgradering 
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C - Risikodelingsinstrumenter 

 Finansieringsfacilitet

en for risikodeling – 

RSFF 

(V.3.1 i 

arbejdsdokumentet) 

Ansvarligt GD: RTD 

F&I-lånefaciliteten 

under Horisont 

2020 – InnovFin 

(V.3.2 i 

arbejdsdokumentet) 

Ansvarligt GD: 

RTD 

Lånegarantiinstrume

nt – LGTT 

 

(V.3.3 i 

arbejdsdokumentet) 

Ansvarligt GD: 

MOVE 

a) Angivelse/basisretsakt Afgørelse nr. 

1982/2006/EF 

Forordning (EU) 

nr. 1291/2013 

Forordning (EF) nr. 

680/2007 og (EU) nr. 

670/2012 

b) Beskrivelse Gældsinstrument, der 

skal forbedre 

adgangen til 

risikofinansiering for 

endelige FUI-

modtagere 

Gældsinstrument, der 

skal forbedre 

adgangen til 

lånefinansiering for 

endelige modtagere, 

der investerer i F&I 

Risikodelingsinstrume

nt for 

indtægtsbaserede 

transportprojekter 

c) Involverede finansielle 

institutioner 

EIB EIB EIB, offentlige og 

private banker i 

medlemsstaterne 

d) Samlede 

budgetmæssige 

forpligtelser og betalinger 

960,73 mio. EUR 

960,73 mio. EUR 

483 mio. EUR 

483 mio. EUR 

257 mio. EUR 

212 mio. EUR 

e) Resultater Der er indgået 114 

transaktioner med 

støtteberettigede 

endelige modtagere 

vedrørende nye lån på 

11,3 mia. EUR. 

Der er indgået 30 

transaktioner med 

støtteberettigede 

endelige modtagere 

vedrørende nye lån 

på 2,5 mia. EUR. 

Der er indgået seks 

transaktioner i vej-, 

havne- og 

jernbanesektoren 

vedrørende 

udestående garantier 

på 497 mio. EUR. 

f) Vurdering af 

anvendelsen af eventuelle 

beløb, der er tilbagebetalt 

til instrumentet 

IR Ingen Beløb inkluderet i 

porteføljen med den 

mest risikovillige 

tilgang (Portfolio First 

Loss Piece) 

g) Saldo på 

forvaltningskontoen 

108,63 mio. EUR 61,57 mio. EUR 28,4 mio. EUR 

h) Indtægter og 

tilbagebetalinger 

136,11 mio. EUR 0 35,4 mio. EUR 

i) Værdien af 

egenkapitalinvesteringer 

IR IR IR 

j) 

Værdiforringelser/indkal

5,02 mio. EUR IR IR 
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dte garantier 

k) Løftestangseffekt Mål: 5 til 6,5 

Opnået: 12 

Mål: 12,5 

Opnået: 2,4 

(Forventet: 5,1) 

Opnået: 57,1 

i) Bidrag til opfyldelsen af 

de politiske mål 

9,6 mia. EUR i ny 

risikofinansieringsstøtt

e til 98 

støtteberettigede 

endelige modtagere 

19 mia. EUR i 

investeringsstøtte 

25 omfattede lande 

1,2 mia. EUR i ny 

risikofinansieringsstø

tte til 15 

støtteberettigede 

endelige modtagere 

3,2 mia. EUR i 

investeringsstøtte 

12,1 mia. EUR i ny 

finansieringsstøtte 

(projektomkostninger) 

til seks 

støtteberettigede 

endelige modtagere 

5 omfattede lande 

 

 Projektobligationsi

nitiativet – PBI 

(V.3.4 i 

arbejdsdokumente

t) 

Ansvarlige GD'er: 

MOVE, 

ENER, CNECT 

Finansieringsfacilitete

n for naturkapital – 

NCFF 

(V.3.6 i 

arbejdsdokumentet) 

Ansvarlige GD'er: 

ENV/KLIMA 

SMV-initiativ 

 

 

(V.3.7 i 

arbejdsdokumentet) 

Ansvarlige GD'er: 

ECFIN, RTD, GROW, 

REGIO 

a) 

Angivelse/basisretsa

kt 

Forordning (EU) nr. 

670/2012. 

Forordning (EU) 

nr. 1293/2013 

 Forordning (EF) nr. 

1287/2013, (EU) nr. 

1291/2013 og (EU) nr. 

1303/2013. 

b) Beskrivelse Risikodelingsinstru

menter, der skal 

stimulere 

kapitalmarkedsfinan

siering til 

infrastrukturprojekt

er (transport, energi 

og bredbånd) 

Risikodelingsinstrument

, der skal finansiere 

indtægtsskabende 

investeringer i 

naturkapital 

 Risikodelingsinstrument, 

der skal komplementere 

og udnytte 

synergieffekter mellem 

eksisterende nationale og 

europæiske SMV-

støtteprogrammer  

c) Involverede 

finansielle 

institutioner 

EIB EIB  EIB, EIF 
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d) Samlede 

budgetmæssige 

forpligtelser og 

betalinger 

230 mio. EUR 

146 mio. EUR3 

10 mio. EUR 

3.25 mio. EUR 

 IR 

e) Resultater Der er indgået fem 

transaktioner (to i 

transportsektoren, 

to i energisektoren 

og en i 

telekommunikations

sektoren) 

Der er indgået 

aftaler om fem 

transaktioner 

vedrørende 

kreditforbedring for 

projektobligationer 

493 mio. EUR 

Ikke relevant endnu  Ikke 

relevant 

endnu 

 

f) Vurdering af 

anvendelsen af 

eventuelle beløb, der 

er tilbagebetalt til 

instrumentet 

IR IR  IR  

g) Saldo på 

forvaltningskontoen 

15,15 mio. EUR 0 EUR4  IR  

h) Indtægter og 

tilbagebetalinger 

7,04 mio. EUR IR  IR  

i) Værdien af 

egenkapitalinvesteri

nger 

IR IR  IR  

j) 

Værdiforringelser/in

dkaldte garantier 

IR IR  IR  

k) Løftestangseffekt Opnået: 9 Mål: 2-4  Mål: 7  

i) Bidrag til 

opfyldelsen af de 

politiske mål 

Støtte til ny 

finansiering 

(kapitalomkostning

er) på 2,1 mia. EUR 

til fire projekter 

med en 

kreditforbedring på 

493 mio. EUR 

Forventet støtte på 100-

200 mio. EUR i ny 

finansiering til fremme 

af økosystemtjenester, 

grøn infrastruktur og 

biodiversitet 

 Forventede nye lån for 

5 723 mio. EUR, der skal 

genereres for alle spanske 

regioner 

                                                            
3  Der skulle udbetales 84 mio. EUR i 2014, men beløbet blev først udbetalt i starten af 2015. 

4  Der blev udbetalt 3,25 mio. EUR den 29. december 2014, som blev indført i forvaltningskontoen den 6. 

januar 2015. 
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D - Særlige investeringsmekanismer 

 Den europæiske 

mikrofinansieringsgarantif

acilitet Progress – EPMF-

G 

(V.4.1 i 

arbejdsdokumentet) 

Ansvarlige GD'er: EMPL 

og ECFIN 

Den Europæiske 

2020-fond – 

Marguerite 

(V.4.2 i 

arbejdsdokumentet) 

Ansvarligt GD: 

MOVE 

Den europæiske fond 

for energieffektivitet – 

EEEF 

(V.4.3 i 

arbejdsdokumentet) 

Ansvarligt GD: ENER 

a) 

Angivelse/basisretsakt 

Afgørelse nr. 283/2010/EU Forordning (EF) 

nr. 680/2007 
Forordning (EU) 

nr. 1233/2010 

b) Beskrivelse Medejerskabsinstrument 

uden status som juridisk 

person, der ejer 

værdipapirer og andre 

investerbare aktiver, der 

skal øge adgangen til 

mikrofinansiering 

En paneuropæisk 

equityfond til støtte 

for langsigtede 

infrastrukturinvester

inger i transport- og 

energisektoren samt 

sektoren for 

vedvarende energi i 

Europa 

Specialiseret 

investeringsfond 

(SICAV), der 

investerer i 

energieffektivitet, 

vedvarende 

energiprojekter og ren 

bytransport 

c) Involverede 

finansielle institutioner 

EIF 

(administrationsselskab) 

EIB (medinvestor) 

Medinvestorer: 

Frankrig (CDC), 

Italien (CdP), 

Tyskland (KfW), 

Spanien (ICO), 

Polen (PKO) og EIB 

EIB (bemyndiget 

enhed), Deutsche 

Bank 

(investeringsadministr

ator), DCP (investor) 

d) Samlede 

budgetmæssige 

forpligtelser og 

betalinger 

80 mio. EUR 

63,4 mio. EUR 

80 mio. EUR 

31,3 mio. EUR 

146,3 mio. EUR 

98,6 mio. EUR 

e) Resultater Der er indgået 41 aftaler 

med finansielle formidlere 

om nye lån på 

292,1 mio. EUR til 41 060 

endelige modtagere 

Tilsagn om tilførsel 

af egenkapital på 

295 mio. EUR til 10 

projekter (tre 

projekter inden for 

TEN-T transport og 

syv projekter inden 

for sektoren for 

vedvarende energi) 

Forventet tilførsel af 

egenkapital på 

265 mio. EUR fra 

fonden (med et EU-

bidrag på 

125 mio. EUR) til 

støtte for investeringer 

på 441 mio. EUR 

f) Vurdering af 

anvendelsen af beløb, 

der er tilbagebetalt til 

instrumentet 

IR IR IR 

g) Saldo på IR IR 26,8 mio. EUR5 

                                                            
5  Der er oprettet to forvaltningskonti (trust accounts), men det er ikke forvaltningskonti (fiduciary accounts) som defineret i 

bilag 5: Retningslinjer om artikel 140, stk. 8 (http://myintracomm.ec.testa.eu/budgweb/EN/imp/financial-

instruments/Pages/financial-instruments-2015.aspx):  

 Fondens forvaltningskonto krediteres med den del af EU-bidraget, der anvendes til fonden, plus påløbne renter, og 

debiteres med betalingerne af EU-bidrag til fonden. Pr. 31. december 2014 var saldoen 24,9 mio. EUR. 

 Forvaltningskontoen for teknisk bistand krediteres med den del af EU-bidraget, der anvendes til teknisk bistand, 

påløbne renter og tilbageførte midler fra teknisk bistand, og kontoen debiteres med EU-bidrag til støtteberettigede 

omkostninger til teknisk bistand, omkostninger til ekstern revision, midler, der tilbageføres til Kommissionen, og 

gebyret for forvaltning af teknisk bistand. Pr. 31. december 2014 var saldoen 1,9 mio. EUR. 

http://myintracomm.ec.testa.eu/budgweb/EN/imp/financial-instruments/Pages/financial-instruments-2015.aspx
http://myintracomm.ec.testa.eu/budgweb/EN/imp/financial-instruments/Pages/financial-instruments-2015.aspx
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forvaltningskontoen 

h) Indtægter og 

tilbagebetalinger 

8,7 mio. EUR 

13,4 mio. EUR 

IR 6,1 mio. EUR 

i) Værdien af 

egenkapitalinvestering

er 

NAV: 59,9 mio. EUR NAV: 

36,6 mio. EUR 

NAV: 

64,29 mio. EUR 

j) 

Værdiforringelser/ind

kaldte garantier 

Ikke tilgængelig Ingen IR 

k) Løftestangseffekt Mål: 2,33 

Opnået: 1,8 

Forventet: 4,6 

Mål: 125 

Opnået: 157 

Mål: 5,6 

Opnået: 2,12 

i) Bidrag til 

opfyldelsen af de 

politiske mål 

Støtte til ny finansiering på 

114 mio. EUR til 16 025 

endelige modtagere 

14 omfattede 

medlemsstater 

4,9 mia. EUR til 

finansiering af 10 

projekter mobiliseret 

via fonden 

(295 mio. EUR) 

Tildeling af 

185 mio. EUR til 

finansiering af 12 

projekter, hvor der er 

indgået aftaler om en 

samlet investering på 

216 mio. EUR fordelt 

på ni projekter 
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E - Finansielle instrumenter i udvidelseslandene 

 Garantifacilitete

n under WB 

EDIF
6
 – GF WB 

(V.5.1 i 

arbejdsdokumen

tet) 

 

Ansvarligt GD: 

NEAR 

Virksomhedsudvidelses

fond – ENEF
7
 

 

(V.5.2 i 

arbejdsdokumentet) 

 

Ansvarligt GD: NEAR 

Virksomhedsudvidelses

fond – ENIF
8
 

 

(V.5.3 i 

arbejdsdokumentet) 

 

Ansvarligt GD: NEAR 

a) 

Angivelse/basisretsakt 

Rådets forordning 

(EF) nr. 

1085/2006 

Rådets forordning (EF) 

nr. 1085/2006 

Rådets forordning (EF) 

nr. 1085/2006 

b) Beskrivelse Garantiinstrument

, der skal skabe de 

nødvendige 

forudsætninger 

for oprettelse af 

og vækst i 

innovative 

virksomheder 

med stort 

potentiale 

Egenkapitalinstrument, 

der finansierer kapital til 

udvikling og ekspansion 

af etablerede SMV'er i 

Vestbalkan 

Egenkapitalinstrument, 

der finansierer nye 

innovative SMV'er, som 

er etableret i Vestbalkan 

c) Involverede 

finansielle institutioner 

EIF EIF (forvalter), 

EBRD, DEG 

EIF (forvalter), 

EBRD, KfW 

d) Samlede 

budgetmæssige 

forpligtelser og 

betalinger 

21,9 mio. EUR 

21,9 mio. EUR 

11 mio. EUR 

10,4 mio. EUR 

21,2 mio. EUR 

21,2 mio. EUR 

e) Resultater Der er indgået 

fem aftaler om 

nye lån på 

98 mio. EUR til 

endelige 

modtagere 

Fonden blev tildelt 

9,5 mio. EUR 

ENIF forventes at få 

status som juridisk 

person i 2015 

f) Vurdering af 

anvendelsen af beløb, 

der er tilbagebetalt til 

IR IR IR 

                                                            
6  Virksomhedsudviklings- og innovationsfaciliteten for Vestbalkan (WB EDIF). 

7  Under WB EDIF. 

8  Idem. 
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instrumentet 

g) Saldo på 

forvaltningskontoen 

20,57 mio. EUR 9,97 mio. EUR 21,25 mio. EUR 

h) Indtægter og 

tilbagebetalinger 

IR IR IR 

i) Værdien af 

egenkapitalinvesteringe

r 

IR 24 004 EUR IR 

j) 

Værdiforringelser/indk

aldte garantier 

IR IR IR 

k) Løftestangseffekt Mål: 5,5 

Opnået: 1,5 

(Forventet: 4,5) 

Mål: 10 

Opnået: 7 

Mål: 2 

i) Bidrag til opfyldelsen 

af de politiske mål 

Støtte til ny 

finansiering på 

32,5 mio. EUR til 

532 endelige 

modtagere 

Forventet 

støttefinansiering på 

77 mio. EUR til 10-14 

endelige modtagere 

Forventet støtte på 

40 mio. EUR i 

egenkapitalfinansiering 

 

 Den Europæiske Fond 

for Sydøsteuropa – 

EFSE 

(V.4.3 i 

arbejdsdokumentet) 

Ansvarligt GD: NEAR 

Den Grønne Vækstfond 

– GGF 

(V.5.5 i 

arbejdsdokumentet) 

Ansvarligt GD: NEAR 

Genopretningslån til 

SMV'er i Tyrkiet – 

RSL (V.5.6 i 

arbejdsdokumentet) 

Ansvarligt 

GD: NEAR 

a) 

Angivelse/basisretsa

kt 

Rådets forordning (EF) 

nr. 1085/2006 

Rådets forordning (EF) 

nr. 1085/2006 

Rådets forordning 

(EF) nr. 1085/2006 

b) Beskrivelse Offentlig-privat 

partnerskab, der skal 

støtte udviklingen af den 

private sektor i 

udvidelsesområdet 

Innovativ fond, der skal 

levere finansiering til 

energieffektivitet og 

vedvarende 

energiprojekter i 

Sydøsteuropa og Tyrkiet 

Medfinansieringsinstr

ument, der skal afbøde 

virkningerne af krisen 

og støtte SMV'er for 

at fremme den 

tyrkiske økonomi 
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c) Involverede 

finansielle 

institutioner 

EIF (forvalter) 

Andre investorer 

(f.eks. EBRD, KfW, 

EIB) 

EIF (forvalter) 

Medinvestorer (f.eks. 

EIB, EBRD, KfW) 

EIB 

(risikodelingspartner) 

Halkbank, Akbank 

d) Samlede 

budgetmæssige 

forpligtelser og 

betalinger 

26,2 mio. EUR 

26,0 mio. EUR 

38,6 mio. EUR 

38,6 mio. EUR 

30 mio. EUR 

30 mio. EUR 

e) Resultater EU's andel af den 

forventede samlede 

finansiering til endelige 

modtagere på 

1 mia. EUR er 

112,6 mio. EUR 

EU's andel af den samlede 

finansiering til endelige 

modtagere på 

281 mio. EUR er 

38,6 mio. EUR 

256 lån udbetalt til 

endelige modtagere 

med henblik på 

skabelse af 5 000 nye 

arbejdspladser 

f) Vurdering af 

anvendelsen af 

eventuelle beløb, 

der er tilbagebetalt 

til instrumentet 

IR IR IR 

g) Saldo på 

forvaltningskontoen 

IR IR 52 840 EUR 

h) Indtægter og 

tilbagebetalinger 

IR IR IR 

i) Værdien af 

egenkapitalinvesteri

nger 

112,6 mio. EUR (på 

EFSE-niveau) 

39,3 mio. EUR 

(på GGF-niveau) 

IR 

j) 

Værdiforringelser/i

ndkaldte garantier 

IR IR IR 

k) Løftestangseffekt Opnået: 36 Mål: 7,2 

Opnået: 4,8 

Mål: 10 

Opnået: 10 

i) Bidrag til 

opfyldelsen af de 

politiske mål 

EFSE har mobiliseret 

3,2 mia. EUR i 

finansiering til 

støtteberettigede 

endelige modtagere 

(mikrovirksomheder 

og husholdninger) 

EFSE har været en 

Støtte til ny finansiering 

på 185,1 mio. EUR til 

11 375 endelige 

modtagere 

Årlige energibesparelser 

på 1 049 745 MWh/yr 

CO2-reduktion på 428 447 

Støtte til ny 

finansiering på 

299,64 mio. EUR til 

265 endelige 

modtagere 
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international 

rollemodel for 

mikrofinansiering (se 

arbejdsdokumentet) 

t/år. 
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F - Finansielle instrumenter i naboskabslande og lande, der er omfattet af instrumentet for 

udviklingssamarbejde 

 Naboskabsinvesterings

faciliteten – NIF  

 

 

 

 

(V.6.1 i 

arbejdsdokumentet) 

 

Ansvarligt GD: NEAR 

Investeringsfaciliteten 

for Centralasien og 

Den Asiatiske 

Investeringsfacilitet – 

IFCA 

 

(V.6.2 i 

arbejdsdokumentet) 

Ansvarligt GD: 

DEVCO 

Den Asiatiske 

Investeringsfacilitet – 

AIF 

 

 

 

(V.6.2 i 

arbejdsdokumentet) 

Ansvarligt GD: 

DEVCO 

a) 

Angivelse/basisretsak

t 

Forordning (EF) 

nr. 1638/2006 

Forordning (EF) 

nr. 1905/2006 

Forordning (EF) 

nr. 1905/2006 

b) Beskrivelse Instrument til 

mobilisering af 

investeringer til støtte 

for godt naboskab og 

velstand 

Instrument til fremme 

af investeringer og 

nøgleinfrastrukturer 

med fokus på energi og 

miljø 

Instrument til fremme 

af investeringer og 

nøgleinfrastrukturer 

med fokus på 

klimaændringer, 

grønne investeringer og 

SMV'er 

c) Involverede 

finansielle 

institutioner 

EIB, EBRD, CEB, NIB, 

AFD, KfW, AECID, 

SIMEST 

EIB, EBRD, NIB, 

KfW, AFD, SIMEST, 

AECID 

EIB, EBRD, NIB, 

KfW, AFD, SIMEST, 

AECID 

d) Samlede 

budgetmæssige 

forpligtelser og 

betalinger 

1 159 mio. EUR 

448,9 mio. EUR 

(SANAD: 

10,2 mio. EUR, EFSE: 

5 mio. EUR, GGF: 

13,4 mio. EUR) 

85,6 mio. EUR 

27,5 mio. EUR 

86 mio. EUR 

17,95 mio. EUR 

e) Resultater 101 projekter blev 

godkendt, hvilket vidner 

om en øget 

mobiliseringskapacitet  

15 projekter blev 

finansieret med et EU-

bidrag på 82 mio. EUR 

og mobilisering af et 

yderligere beløb på 

342 mio. EUR fra 

europæiske finansielle 

institutioner 

13 projekter blev 

godkendt med et EU-

bidrag på 62 mio. EUR 

og mobilisering af et 

yderligere beløb på 

1 mia. EUR fra 

europæiske finansielle 

institutioner 

f) Vurdering af 

anvendelsen af beløb, 

IR IR IR 
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der er tilbagebetalt 

til instrumentet 

g) Saldo på 

forvaltningskontoen 

SANAD: 1,0 mio. EUR 

GGF: 2,7 mio. EUR 

"Gældsfonden" MIFA:                              

20,0 mio. EUR 

Som for IFCA 

h) Indtægter og 

tilbagebetalinger 

IR IR IR 

i) Værdien af 

egenkapitalinvesterin

ger 

23,0 mio. EUR 9,4 mio. USD Som for IFCA 

j) 

Værdiforringelser/in

dkaldte garantier 

Ingen IR IR 

k) Løftestangseffekt Mål: 4-5 

Forventet9: 21 

Mål: 4-5 

Opnået: 5,6 

Mål: 4-5 

Opnået: 32,98 

i) Bidrag til 

opfyldelsen af de 

politiske mål 

Støtte til samlede 

projektomkostninger 

på 26 mia. EUR 

Støtte til en samlet 

investeringsvolumen på 

465 mio. EUR 

Støtte til en samlet 

investeringsvolumen på 

2,1 mia. EUR 

 

  

                                                            
9  Kan sidestilles med en opnået løftestangseffekt, se arbejdsdokumentet. 
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 Den latinamerikanske 

investeringsfacilitet – 

LAIF 

(V.6.3 i 

arbejdsdokumentet) 

Ansvarligt GD: DEVCO 

Støtte til EMIP-

faciliteten
10

 

(V.6.4 i 

arbejdsdokumentet) 

 

Ansvarligt GD: NEAR 

GEEREF 

 

 

 

 

Ansvarligt GD: 

DEVCO 

a) 

Angivelse/basisret

sakt 

Forordning (EF) 

nr. 1905/2006 

Forordning (EF) 

nr. 1638/2006 

Forordning (EF) 

nr. 1905/2006 

b) Beskrivelse Instrument til fremme af 

investeringer og 

infrastrukturer i sektorer 

som transport, energi og 

miljø og den sociale 

sektor i Latinamerika 

Instrument, der 

tilvejebringer kapital til 

den private sektor på 

vilkår, der ikke kan 

opnås lokalt 

Innovativt 

finansieringsinstrument 

til fremme af 

energieffektivitet og 

vedvarende 

energiprojekter gennem 

regionale 

privatkapitalfonde 

c) Involverede 

finansielle 

institutioner 

EIB, AFD, AECID, KfW 

og SIMEST 

EIB EIF (forvalter) 

EIB, Tyskland, Norge 

osv. (medinvestorer) 

d) Samlede 

budgetmæssige 

forpligtelser og 

betalinger 

210,4 mio. EUR 

104,8 mio. EUR 

Klimaændringskompon

enten: 17,3 mio. EUR 

15,8 mio. EUR 

224 mio. EUR 

224 mio. EUR 

81,1 mio. EUR 

79,5 mio. EUR 

e) Resultater 27 projekter blev 

godkendt med et EU-

bidrag på 204 mio. EUR 

og mobilisering af et 

yderligere beløb på 

2,9 mia. EUR fra 

europæiske finansielle 

institutioner 

Der blev tildelt 

33 mio. EUR til 20 

tekniske 

bistandsoperationer. 

Der blev tildelt 

180,2 mio. EUR til 28 

risikokapitaloperationer. 

Der blev tildelt 

4 mio. EUR til to 

mikrofinansieringsopera

tioner. 

Der blev foretaget otte 

investeringer i regionale 

kapitalfonde med et 

samlet GEEREF-bidrag 

på 61,9 mio. EUR 

27 mio. EUR er allerede 

blevet udbetalt 

f) Vurdering af 

anvendelsen af 

IR Beløb anvendt til IR 

                                                            
10  Euro-Middelhavs-faciliteten for Investeringer og Partnerskab. 
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beløb, der er 

tilbagebetalt til 

instrumentet 

instrumentet 

g) Saldo på 

forvaltningskonto

en 

IR 102,8 mio. EUR 1,7 mio. EUR 

h) Indtægter og 

tilbagebetalinger 

IR 6,8 mio. EUR IR 

i) Værdien af 

egenkapitalinveste

ringer 

IR 7,2 mio. EUR 

Venturekapitalfonde: 

46,2 mio. EUR 

70,3 mio. EUR 

j) 

Værdiforringelser

/indkaldte 

garantier 

IR 7,7 mio. EUR Ingen 

k) 

Løftestangseffekt 

Mål: 4-5 

Opnået: 28,2 

Opnået: 20 Mål: 2-2,5 

Opnået: 2,311 

i) Bidrag til 

opfyldelsen af de 

politiske mål 

6.6 mia. EUR i støtte til 

samlede 

investeringsomkostninger 

for 27 projekter 

Støtte til en samlet 

investeringsvolumen på 

6,7 mia. EUR  

EIB-medfinansiering på 

2,3 mia. EUR 

Støtte til nye 

investeringer på 

1 mia. EUR, der skal 

sikre 3 mio. mennesker 

bæredygtige 

energitjenester 

 

 

                                                            
11  Den nuværende løftestangseffekt med hensyn til endelige modtagere er 42. 


	BILAG
	A - Egenkapitalinstrumenter
	B -  Garantiinstrumenter
	C -  Risikodelingsinstrumenter
	D -  Særlige investeringsmekanismer
	E -  Finansielle instrumenter i udvidelseslandene
	F -  Finansielle instrumenter i naboskabslande og lande, der er omfattet af instrumentet for udviklingssamarbejde


