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VÄGLEDANDE PRINCIPER OCH NYCKELOMRÅDEN FÖR FÖRENKLING AV 

SAMMANHÅLLNINGSPOLITIKEN EFTER 2020: EN SAMMANFATTNING 

I. Sammanhållningspolitiken är EU:s viktigaste investeringsverktyg och genomförs av 

kommissionen tillsammans med medlemsstaterna. Under årens lopp har genomförandet av 

politiken blivit mycket komplext. Som ett svar på detta har kommissionen föreslagit en rad 

förenklingsåtgärder för perioden 2014–2020. Dessa åtgärder har gett blandade resultat. 

Europaparlamentet, medlemsstaterna och kommissionen är eniga om att genomförandet av 

sammanhållningspolitiken behöver förenklas ytterligare efter 2020. 

II. Detta briefingdokument är ett bidrag till debatten om ett förenklat genomförande av 

sammanhållningspolitiken efter 2020. Det är ingen granskningsrapport utan en analys som 

bygger på allmänt tillgänglig information och vårt tidigare revisionsarbete på området. 

III. Vi konstaterade att det saknades enighet kring målen med förenklingen, det vill säga 

varför och hur förenklingen ska genomföras och vem som ska gynnas av den. Baserat på 

internationell erfarenhet, från exempelvis kommissionen, OECD och RegWatchEurope, 

kunde vi identifiera fyra vägledande principer för en ändamålsenlig förenkling som vi anser 

vara nödvändiga för att kunna förenkla sammanhållningspolitiken efter 2020:  

• Det behövs en väldefinierad strategi för administrativ förenkling. 

• Ett evidensbaserat och strukturerat tillvägagångssätt är avgörande för att få 

förståelse för komplexiteten och föreslå förenklingsåtgärder. 

• För att en ändamålsenlig förenkling ska uppnås måste kommissionen, 

Europaparlamentet, rådet och medlemsstaterna visa fast beslutsamhet. 

• Redovisningsskyldighet och resultat: förenkling är inte ett mål i sig och får inte 

äventyra redan gjorda förbättringar av internkontrollerna. 

IV. Genom vårt arbete kunde vi även identifiera fem nyckelområden för förenkling av 

sammanhållningspolitiken. Kommissionen, Europaparlamentet, rådet och medlemsstaterna 

bör ta särskild hänsyn till dessa. 
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• EU-lagstiftning och vägledning. Förenkling börjar med enkla, tydliga och stabila 

regler samt en bättre harmonisering av reglerna mellan olika fonder och program.  

• Förvaltningsstrukturen för operativa program. Det finns mer än 390 operativa 

program i medlemsstaterna som omkring 1 400 myndigheter förvaltar och 

kontrollerar. Detta är en utmaning för ett effektivt genomförande av 

sammanhållningspolitiken. En rationalisering av operativa program och ansvariga 

myndigheter ger stordriftsfördelar och möjlighet att minska de administrativa 

kostnaderna och bördan för stödmottagarna.  

• Administrativ ineffektivitet i urvalet och genomförandet av 

sammanhållningspolitiska projekt (inklusive nationell överreglering). Förenklingen 

bör även avse nationell överreglering och onödiga administrativa krav i fråga om 

projekturval och programövervakning. Det finns stora möjligheter till besparingar 

genom ett bättre utnyttjande av modern teknik. 

• Användning av förenklade kostnadsalternativ och andra villkorsbaserade åtgärder. 

Förenklade kostnadsalternativ kan minska den administrativa bördan för 

stödmottagare och bidra till lägre kostnader för genomförandet. Kommissionen och 

medlemsstaterna bör se till att förenklingsmöjligheten när betalningar görs mot att 

vissa villkor uppfylls åtföljs av ett ökat fokus på resultat.  

• Effektivare och mer ändamålsenliga kontroller. Vår revisionserfarenhet visar att 

kommissionen tydligt bör ange hur omfattande kontroller som förvaltande 

myndigheter/förmedlande organ och attesterande myndigheter ska utföra och hur 

ofta de ska göras. Medlemsstaterna bör åtgärda administrativa problem (som att 

samma dokument måste lämnas in flera gånger) och den administrativa börda som 

de innebär för stödmottagarna.  
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INLEDNING 

EU:s sammanhållningspolitik  

1. Sammanhållningspolitiken syftar till att minska skillnaderna i utvecklingsnivå 

mellan medlemsstater och regioner1. Den är EU:s viktigaste investeringsverktyg och 

genomförs via Sammanhållningsfonden, Europeiska regionala utvecklingsfonden (Eruf) 

och Europeiska socialfonden (ESF), med en total budget på 350 miljarder euro under 

perioden 2014–20202.  

EU:s åtgärder för att förenkla genomförandet av sammanhållningspolitiken 2014–

2020  

2. Under programperioden 2014–2020 vidtogs en rad åtgärder för att förenkla 

genomförandet av sammanhållningspolitiken. Det finns två typer av 

förenklingsåtgärder: obligatoriska och frivilliga. Obligatoriska åtgärder är bland annat 

harmonisering av regler, gemensamma indikatorer, proportionell kontroll och e-

sammanhållning3 samt obligatorisk användning av förenklade kostnadsalternativ för 

ESF-projekt med upp till 50 000 euro i offentligt stöd4. Optimala förenklingsåtgärder är 

                                                      

1 Artikel 3 i fördraget om Europeiska unionen (EUT C 326, 26.10.2012, s. 13) och artikel 174 
i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (EUT C 326, 26.10.2012, s. 47). 

2 http://ec.europa.eu/regional_policy/sv/policy/what/investment-policy/ 
3 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1303/2013 av den 17 december 2013 

om fastställande av gemensamma bestämmelser för Europeiska regionala 
utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden, Sammanhållningsfonden, Europeiska 
jordbruksfonden för landsbygdsutveckling och Europeiska havs- och fiskerifonden, om 
fastställande av allmänna bestämmelser för Europeiska regionala utvecklingsfonden, 
Europeiska socialfonden, Sammanhållningsfonden och Europeiska havs- och fiskerifonden 
samt om upphävande av rådets förordning (EG) nr 1083/2006 (EUT L 347, 20.12.2013, 
s. 320). 

4 Artikel 14.4 i förordning (EU) nr 1304/2013 (EUT L 347, 20.12.2013, s. 470). 
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bland annat att slå samman förvaltande myndigheter och attesterande myndigheter 

samt att ge ett större utrymme för förenklade kostnadsalternativ5. 

3. I förordningen om gemensamma bestämmelser avseende perioden 2014–2020 

betonas kommissionens och medlemsstaternas ömsesidiga ansvar att förenkla 

genomförandet av sammanhållningspolitiken6. Medlemsstaterna uppmanades att i 

sina operativa program sammanfatta sin bedömning av den administrativa bördan för 

stödmottagarna och, vid behov, de åtgärder och den tidsplan som krävs för att minska 

denna7.  

Ytterligare förenklingsåtgärder som föreslogs 2016 

4. I september 2016 föreslog kommissionen en omfattande översyn av 

budgetförordningen om genomförandet av EU:s budget, liksom av förordningen om 

gemensamma bestämmelser och de sektoriella bestämmelserna för ESI-fonderna8 

(”omnibusförordningen”). Revisionsrätten avgav ett yttrande över kommissionens 

                                                      

5 Del II artiklarna 67–68 i förordning (EU) nr 1303/2013 av den 17 december 2013 
(EUT L 347, 20.12.2013, s. 320) och artikel 14 i förordning (EU) nr 1304/2013 (EUT L 347, 
20.12.2013, s. 470). 

6 Artikel 4.10 i förordning (EU) nr 1303/2013 av den 17 december 2013 (EUT L 347, 
20.12.2013, s. 320). 

7 Artikel 96.6 i förordning (EU) nr 1303/2013 av den 17 december 2013 (EUT L 347, 
20.12.2013, s. 320). 

8 Artikel 265 i förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om finansiella regler 
för unionens allmänna budget och om ändring av Europaparlamentets och rådets 
förordningar (EG) nr 2012/2002, (EU) nr 1296/2013, (EU) nr 1301/2013, 
(EU) nr 1303/2013, (EU) nr 1304/2013, (EU) nr 1305/2013, (EU) nr 1306/2013, 
(EU) nr 1307/2013, (EU) nr 1308/2013, (EU) nr 1309/2013, (EU) nr 1316/2013, 
(EU) nr 223/2014, (EU) nr 283/2014 och (EU) nr 652/2014 samt Europaparlamentets och 
rådets beslut nr 541/2014/EU, COM(2016) 605 final, Bryssel, den 14 september 2016. 
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utkast till lagstiftningsförslag 20179. De båda huvudmålen med översynen är förenkling 

och flexibilitet. Den slutliga texten till omnibusförordningen ska antas i mitten av 2018, 

det vill säga under den nuvarande programperiodens fjärde år. 

5. Under var och en av de tre programperioderna, 2000–2006, 2007–2013 och 

2014–2020, och nästan två år efter inledandet av respektive period, föreslog 

kommissionen en agenda för ad hoc-reform10 i förenklingssyfte. 

Uppmaningar om att ytterligare förenkla genomförandet av 

sammanhållningspolitiken efter 2020 

6. År 2015 inrättade kommissionen en högnivågrupp för att övervaka förenklingen 

för mottagare av stöd från ESI-fonderna under programperioden 2014–202011. År 2017 

presenterade högnivågruppen sina slutsatser och avgav rekommendationer om 

                                                      

9 Revisionsrätten, Yttrande nr 1/2017 (i enlighet med artikel 322 i EUF-fördraget) över 
förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om finansiella regler för unionens 
allmänna budget och om ändring av rådets förordning (EG) nr 2012/2002, 
Europaparlamentets och rådets förordningar (EU) nr 1296/2013, (EU) nr 1301/2013, (EU) 
nr 1303/2013, (EU) nr 1304/2013, (EU) nr 1305/2013, (EU) nr 1306/2013, (EU) 
nr 1307/2013, (EU) nr 1308/2013, (EU) nr 1309/2013, (EU) nr 1316/2013, (EU) 
nr 223/2014, (EU) nr 283/2014 och (EU) nr 652/2014 och Europaparlamentets och rådets 
beslut nr 541/2014/EU – Översyn av ”budgetförordningen” – Europaparlamentets och 
rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 av den 25 oktober 2012 om finansiella 
regler för unionens allmänna budget och om upphävande av rådets förordning (EG, 
Euratom) nr 1605/2002 (EUT L 298, 26.10.2012, s. 1). 

10 Kommissionens meddelande Agenda 2000 – En förstärkt och utvidgad union, ett 
dokument som upprättats på grundval av KOM(97) 2000 slutlig; Europeiska 
kommissionen, meddelande från kommissionen till Europeiska rådet – En ekonomisk 
återhämtningsplan för Europa, KOM(2008) 800 slutlig, den 26 november 2008, Bryssel; 
kommissionens beslut av den 10 juli 2015 om inrättande av högnivågruppen av 
oberoende experter för övervakning av förenklingen för mottagare av stöd från de 
europeiska struktur- och investeringsfonderna, C(2015) 4806 final, 10.7.2015, Bryssel. 

11 Commission Decision of 10 July 2015 setting up the High Level Group of Independent 
Experts on Monitoring Simplification for Beneficiaries of the European Structural and 
Investment Funds (kommissionens beslut av den 10 juli 2015 om att inrätta en 
högnivågrupp med oberoende experter för att övervaka förenklingen för mottagare av 
stöd från de europeiska struktur- och investeringsfonderna), C(2015) 4806 final. 
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sammanhållningspolitiken efter 2020. Dessa baserades framför allt på 

högnivågruppens erfarenhet av programgenomförandet före perioden 2014–2020. 

7. Europaparlamentet12 och rådet13 framförde också sina synpunkter om den 

framtida sammanhållningspolitiken och förenklingens omfattning. I juni 2017 lade 

kommissionen fram ett diskussionsunderlag med ett antal förslag till en förenklad 

sammanhållningspolitik14. År 2016 framförde Europeiska regionkommittén sina 

synpunkter15 om förenklingen av ESI-fonderna. År 201716 avgav den ett yttrande om 

den framtida sammanhållningspolitiken efter 2018 och 201817 om högnivågruppens 

slutsatser och rekommendationer.  

8. Dessutom framförde vissa medlemsstater sina synpunkter och förväntningar när 

det gäller det förenklade genomförandet av sammanhållningspolitiken efter 2020. Vi 

                                                      

12 Europaparlamentets resolution av den 13 juni 2017 om byggstenar för EU:s 
sammanhållningspolitik efter 2020 (2016/2326(INI) och Europaparlamentets resolution av 
den 26 november 2015 om en förenklad och mer resultatinriktad sammanhållningspolitik 
2014–2020 (P8_TA(2015)0419). 

13 Rådets slutsatser nr 657/17 av den 15 november 2017 om synergier och förenkling av 
sammanhållningspolitiken efter 2020. 

14 Europeiska kommissionens diskussionsunderlag om framtiden för EU:s finanser av den 
28 juni 2017, COM(2017) 358 final. 

15 Yttrande från Europeiska regionkommittén nr 8/2016 av den 11 oktober 2015 om 
förenkling av de europeiska struktur- och investeringsfonderna ur de lokala och regionala 
myndigheternas perspektiv. 

16 Yttrande från Europeiska regionkommittén nr 1814/2016 av den 11 maj 2017 om 
Sammanhållningspolitiken efter 2020. 

17 Yttrande från Europeiska regionkommittén av den 31 januari–1 februari 2018 Slutsatser 
och rekommendationer från högnivågruppen för förenkling för tiden efter 2020, COTER-
VI/035. 
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har fått in offentliggjorda ståndpunktsdokument från Tyskland18, Österrike19, 

Tjeckien20 och Polen21. Vi har också fört diskussioner med det nederländska ministeriet 

för ekonomiska frågor och danska Erhvervsstyrelsen. 

9. Synpunkterna från dessa EU-institutioner och andra organ är desamma på de 

områden där behovet av förenkling är som störst (se bilaga I). De delar som oftast tas 

upp är följande:  

- Regler och bestämmelser (en successiv ökning av antalet regler, komplexitet, 

dröjsmål, bristande överensstämmelse och osäkerhet om rättsläget). 

- Förvaltning och kontroll (överlappande, oproportionerliga och olika tolkningar av 

regler). 

- Ett stort antal operativa program och komplexa institutionella arrangemang. 

Vårt briefingdokument  

10. Vårt syfte med detta briefingdokument är att bidra till utarbetandet av 

lagstiftningspaketet för sammanhållningspolitiken efter 2020 och till debatten om det 

förenklade genomförandet av sammanhållningspolitiken efter 2020. Det är ingen 

granskningsrapport utan en analys som bygger på allmänt tillgänglig information och 

vårt tidigare revisionsarbete på detta område. Så snart kommissionen har lagt fram sitt 

förslag för lagstiftningsramen efter 2020 avser vi att avge ett yttrande över 

                                                      

18 Gemeinsame Stellungnahme der Bundesregierung und der Länder zur Kohäsionspolitik der 
EU nach 2020, Berlin, den 20 juni 2017. 

19 EU Cohesion Policy post-2020, Simplification and Differentiation, Based on the discussion 
of the Bund-Länder Expert Group (EU:s sammanhållningspolitik efter 2020, förenkling och 
differentiering, baserat på samtalen med de tyska delstaternas expertgrupper), januari 
2018. 

20 Presentation of the Czech Perspective on Future of Cohesion Policy after 2020 
(presentation av Tjeckiens syn på sammanhållningspolitiken efter 2020), Bryssel, 
Tjeckiens ständiga representation vid EU, den 25 januari 2018. 

21 Wstępne stanowisko Rządu RP ws. polityki spójności po 2020 r. przyjęte przez Komitet do 
Spraw Europejski w dniu, den 17 juli 2017. 
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lagstiftningsförslaget som bland annat kommer att handla om vilka åtgärder som ska 

vidtas för att förenkla de sammanhållningspolitiska reglerna.  

11. Briefingdokumentets första del bygger på internationell erfarenhet, däribland från 

kommissionen, OECD och RegWatchEurope. Här redogör vi för de allmänna 

principerna, som vi anser vara nödvändiga för att styra förenklingsprocessen. I den 

andra delen analyserar vi vissa särskilda förslag från EU-institutioner och experter. Vi 

lägger fokus på fem områden, som vi anser är av central vikt för en ändamålsenlig 

förenkling.  

12. Vi baserar våra synpunkter på följande: 

- Vårt tidigare arbete (se bilaga II). 

- Intervjuer med kommissionstjänstemän från generaldirektoratet för regional- och 

stadspolitik, generaldirektoratet för sysselsättning, socialpolitik och inkludering 

och kommissionens tjänst för internrevision (IAS), samråd med företrädare för 

medlemsstaternas revisionsmyndigheter samt intervjuer med externa enheter 

(OECD och andra organ som arbetar med att minska den administrativa bördan).  

- En genomgång av rapporter om administrativ förenkling i allmänhet och när det 

gäller sammanhållningspolitiken i synnerhet. 

- En genomgång av de administrativa förfarandena för urval och genomförande av 

operativa program i tolv medlemsstater (se bilaga III) för ekonomiskt stöd till små 

och medelstora företag. 

- En genomgång av de förenklingsförslag gällande sammanhållningspolitiken som 

har lagts fram av kommissionen, Europaparlamentet, rådet och Europeiska 

regionkommittén samt utvalda medlemsstaters synpunkter (se punkterna 6–8). 

13. Kommissionen fick möjlighet att kommentera utkastet till briefingdokument. 

Kommissionen lämnade några sakliga förtydliganden, som vi ansåg vara lämpliga att ta 

med i briefingdokumentet. 
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VÄGLEDANDE PRINCIPER FÖR ATT FÖRENKLA GENOMFÖRANDET AV 

SAMMANHÅLLNINGSPOLITIKEN 

14. Förenklingen av sammanhållningspolitiken kräver principer som strukturerar 

debatten och vägleder berörda parter när de beslutar om varför och hur förenklingen 

ska genomföras under nästa programperiod och vem som ska gynnas av den. Vi har 

därför fastställt fyra vägledande principer: 

VÄGLEDANDE PRINCIP I: Det behövs en väldefinierad strategi för administrativ 

förenkling.  

VÄGLEDANDE PRINCIP II: Ett evidensbaserat och strukturerat tillvägagångssätt är 

avgörande för att få förståelse för komplexiteten och föreslå förenklingsåtgärder.  

VÄGLEDANDE PRINCIP III: För att en ändamålsenlig förenkling ska uppnås måste 

kommissionen, Europaparlamentet, rådet och medlemsstaterna visa fast 

beslutsamhet. 

Vägledande princip IV: Redovisningsskyldighet och resultat: förenkling är inte ett 

mål i sig och får inte äventyra redan gjorda förbättringar av internkontrollerna. 

 

Det behövs en väldefinierad strategi för administrativ förenkling  

Administrativ förenkling: kontext 

15. Enligt OECD syftar strategierna för administrativ förenkling till att effektivisera 

transaktioner med medborgare och företag utan att äventyra fördelarna med 

lagstiftningen22 och att minska lagstiftningens komplexitet och osäkerhet om rättsläget 

samt avskaffa byråkrati genom att minska onödiga administrativa bördor till följd av 

                                                      

22 OECD (2006), Cutting Red Tape, National Strategies for Administrative Simplification 
(mindre byråkrati – nationella strategier för administrativ förenkling), s. 21. 
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byråkrati och pappersarbete23. Strategierna bör vara tydligt utformade och inkludera 

välgenomtänkta mätbara mål, resurser, tidsfrister, output och resultat samt 

övervaknings- och utvärderingsmekanismer. 

16. OECD rekommenderar att hänsyn inte bara bör tas till kostnaderna utan även till 

de fördelar som ett lagstiftningsinitiativ innebär när man beslutar om 

förenklingsåtgärder24. Kommissionen delar denna uppfattning och anser att det hela 

kan leda till omotiverad avreglering. Kommissionen tillämpar därför en ”utvärdera 

först”-metod och uppskattar lagstiftningens kostnader, fördelar och besparingar i de 

fall där sådana uppgifter finns innan den lägger fram ett förslag25.  

17. När det gäller sammanhållningspolitiken har kommissionen sedan 2017 gjort 

åtskillnad mellan administrativa kostnader på medlemsstats- och EU-nivå och den 

administrativa börda som stödmottagare får bära när de fullgör sina skyldigheter26.  

Vår ståndpunkt  

18. Vår analys av ståndpunkterna för perioden efter 2020 (se bilaga I) visar att det 

saknas en allmän samsyn kring målen med förenklingen, det vill säga varför förenkling 

behövs och vem som ska gynnas av den. Vi anser att ett av de viktigaste målen med 

administrativ förenkling är att avskaffa onödiga kostnader. Huvudfokus i 

förenklingsarbetet bör vara att minska den administrativa bördan för stödmottagarna 

                                                      

23 OECD (2009), Overcoming Barriers to Administrative Simplification Strategies. Guidance 
for Policy makers (att övervinna hinder för strategier för administrativ förenkling, 
vägledning för beslutsfattare), s. 5. 

24 OECD (2014), OECD Regulatory Compliance Cost Assessment Guidance (OECD:s 
vägledning om kostnadsbedömning av regelefterlevnad), s. 8, OECD Publishing, Paris. 

25 Arbetsdokument från kommissionens avdelningar (2017), Overview of the Union’s Efforts 
to Simplify and to Reduce Regulatory Burdens (översikt över unionens ansträngningar för 
att förenkla och minska regelbördor), SWD(2017) 675 final, s. 3 och 44. 

26 Europeiska kommissionens studie från 2017 Use of new provisions on simplification 
during the early implementation phase of the European Structural and Investment (ESI) 
Funds (tillämpning av nya bestämmelser om förenkling under det tidiga skedet av ESI-
fondernas genomförande), Sweco, t33 och Spatial Foresight. 
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och de administrativa kostnaderna för medlemsstaternas myndigheter. Vi anser 

dessutom att förenklingen bör gå hand i hand med ett ökat fokus på resultat, 

kostnadseffektivitet samt en kvalitativ lagstiftning och kvalitativa administrativa 

formaliteter. 

Vägledande princip I: Det behövs en väldefinierad strategi för administrativ 

förenkling 

En väldefinierad förenklingsåtgärd bör syfta till att minska den administrativa bördan 

för stödmottagarna och kostnaderna för medlemsstaternas myndigheter, samtidigt 

som hänsyn tas till fördelarna med lagstiftningen. Den bör inte leda till omotiverad 

avreglering. Sådana åtgärder bör mynna ut i väldefinierade strategier med 

fastställda och välgenomtänkta mätbara mål, resurser, tidsfrister, output och 

resultat samt övervaknings- och utvärderingsmekanismer27. 

Ett evidensbaserat och strukturerat tillvägagångssätt är avgörande för att få 

förståelse för komplexiteten och föreslå förenklingsåtgärder 

Evidensbaserad metod: kontext 

19. Alla förslag om administrativ förenkling bör baseras på en solid faktagrund. Det 

finns en risk för att administrativ förenkling inriktas på verksamhet som stör reglerad 

verksamhet och inte nödvändigtvis på sådan verksamhet som medför mest börda28. 

Kommissionen framhöll i detta avseende att administrativ förenkling utan en ingående 

                                                      

27 OECD (2009), Overcoming Barriers to Administrative Simplification Strategies, Guidance 
for Policy makers (att övervinna hinder för strategier för administrativ förenkling, 
vägledning för beslutsfattare), s. 16. 

28 OECD (2010), Cutting Red Tape; Why is Administrative Simplification so complicated? 
(Mindre byråkrati – Varför är det så svårt att förenkla administrationen?) Looking beyond 
2010 (läget efter 2010), OECD Publishing, Paris, s. 35. 
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bottom-up-bedömning kan påverka de politiska målen29. Både kommissionen30 och 

OECD31 föreslår därför att kvantitativa metoder används, såsom 

standardkostnadsmodellen för att uppskatta administrativa kostnader och återge dem 

i ekonomiska termer32. Dessa kvantitativa sakuppgifter bör dessutom kompletteras 

med kvalitativa metoder för att bedöma den administrativa bördan för 

stödmottagarna (t.ex. Burden Hunters Project i Danmark33). 

20. I överensstämmelse med sina riktlinjer för bättre lagstiftning (”Better Regulation 

Guidelines”)34 har kommissionen gjort två studier för att bedöma hur de föreslagna 

ändringarna inom den sammanhållningspolitiska lagstiftningsramen påverkar 

medlemsstaternas administrativa kostnader och stödmottagarnas administrativa 

börda. Studierna visar att den administrativa arbetsbördan är som störst för de 

nationella förvaltningarna vid programförvaltningen: 78 % inom 

Eruf/Sammanhållningsfonden och 85 % inom ESF (se tabell 1).  

                                                      

29 Arbetsdokument från kommissionens avdelningar (2017), Overview of the Union’s Efforts 
to Simplify and to Reduce Regulatory Burdens, (översikt över unionens ansträngningar för 
att förenkla och minska regelbördor), SWD(2017) 675 final, s. 44. 

30 Europeiska kommissionen, Better regulation toolbox, Tool No 60, ”The standard cost 
model for estimating administrative costs” (verktygslådan för bättre lagstiftning, verktyg 
nr 60 – standardkostnadsmodellen för uppskattning av administrativa kostnader). 

31 OECD (2010), Cutting Red Tape; Why is Administrative Simplification so complicated? 
(Mindre byråkrati – Varför är det så svårt att förenkla administrationen?) Looking beyond 
2010 (läget efter 2010), OECD Publishing, Paris, s. 45. 

32 http://ec.europa.eu/eurostat/documents/64157/4374310/11-STANDARD-COST-MODEL-
DK-SE-NO-BE-UK-NL-2004-EN-1.pdf/e703a6d8-42b8-48c8-bdd9-572ab4484dd3  

33 OECD (2010), Cutting Red Tape (mindre byråkrati). Why is Administrative Simplification so 
complicated? (Varför är det så svårt att förenkla administrationen?) Looking beyond 2010 
(läget efter 2010), Paris, s. 49. 

34 Europeiska kommissionen, Better Regulation package (paket för bättre lagstiftning), s. 39. 
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Tabell 1 – Uppskattning av medlemsstaternas administrativa arbetsbörda per 

område inom Eruf/Sammanhållningsfonden och ESF 

Område Eruf/Sammanhållningsfonden ESF 
Nationell samordning 6 % 3 % 
Programförberedelse 3 % 5 % 
Programförvaltning 78 % 85 % 
Attestering 5 % 2 % 
Revision 8 % 5 % 

Källa: Kommissionens studier: Study Measuring Current and Future Requirements on 
Administrative Cost and Burden of Managing the ESF (en bedömning av hur befintliga och 
framtida krav påverkar den administrativa kostnaden och bördan som förvaltningen av ESF 
innebär), juni 2012, och Regional governance in the context of globalisation: reviewing 
governance mechanisms & administrative costs Administrative workload and costs for Member 
State public authorities of the implementation of ERDF and Cohesion Fund (regional förvaltning 
vid globalisering: översyn av förvaltningsmekanismer och administrativa kostnader – 
administrativ arbetsbörda och kostnad för medlemsstaternas offentliga myndigheter för 
genomförandet av Eruf och Sammanhållningsfonden), 2010. 

21. Den bedömning som gjordes av förenklingsåtgärdernas effekt under perioden 

2014–2020 visar att de aspekter som rör programhantering och projektgenomförande 

(se bilaga IV) förväntas ge de största effektivitetsvinsterna. De mest tidskrävande 

aspekterna inom projekthanteringen är generellt sett projekturval och resultatkontroll.  

22. Det finns betydande stordriftsfördelar när det gäller medlemsstaternas 

administrativa kostnader: I Eruf- och Sammanhållningsfondprogram som har en 

relativt stor finansieringsvolym går en mindre del av budgetarna till administrativa 

uppgifter. En liknande iakttagelse har gjorts när det gäller ESF-program. ESF-

programmens administrativa kostnader (som en del av den totala budgeten för 

operativa program) är också större än för Eruf-programmen35. Skälet till detta är att 

                                                      

35 Sweco (2010): Regional governance in the context of globalisation: reviewing governance 
mechanisms & administrative costs Administrative workload and costs for Member State 
public authorities of the implementation of ERDF and Cohesion Fund, study Commissioned 
by DG Regional and Urban Policy (regional förvaltning vid globalisering: översyn av 
förvaltningsmekanismer och administrativa kostnader – administrativ arbetsbörda och 
kostnad för medlemsstaternas offentliga myndigheter för genomförandet av Eruf och 
Sammanhållningsfonden), en studie som gjorts på uppdrag av generaldirektoratet för 
regional- och stadspolitik, s. 8. 
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obligatoriska skyldigheter, däribland skyldigheten att upprätta årliga 

genomföranderapporter, gäller oberoende av anslag. 

23. När det gäller stödmottagarnas administrativa börda orsakas komplexitet i stor 

utsträckning av nationell överreglering (dvs. att krav som införs på nationell nivå går 

utöver de som anges i bestämmelserna). Kommissionens efterhandsutvärdering för 

perioden 2017–2013 och en studie som gjorts på uppdrag av Europaparlamentet visar 

att nästan en tredjedel av den onödiga bördan orsakas av ett ineffektivt nationellt 

genomförande och av nationell överreglering36. Det sistnämnda kan bero på osäkerhet 

om rättsläget och nationella förvaltningars oro att en mindre strikt tolkning av EU-

reglerna i slutändan kan leda till att kommissionen inför finansiell korrigering. 

En strukturerad metod för administrativ förenkling – kontext 

24. Internationell erfarenhet, framför allt hos medlemsstaterna och OECD, visar att en 

framgångsrik administrativ förenkling kräver en strukturerad metod. Detta innefattar 

1) identifiering och uppskattning av bördan, 2) en förhandsutvärdering och en 

oberoende granskning av denna samt 3) fastställande av mål för att minska bördan och 

övervaka framstegen37. 

Vår ståndpunkt  

25. En evidensbaserad politik är av avgörande vikt för en bättre lagstiftning och enkla 

regler. Vi anser att kommissionen och medlemsstaterna framför allt bör fokusera på de 

                                                      

36 Ex post evaluation of Cohesion Policy programmes 2007–2013, focusing on the European 
Regional Development Fund (ERDF), the European Social Fund (ESF) and the Cohesion 
Fund (CF) (efterhandsutvärdering av sammanhållningsprogrammen 2007–2013, med 
inriktning på Europeiska regionala utvecklingsfonden (Eruf), Europeiska socialfonden (ESF) 
och Sammanhållningsfonden), från augusti 2016, s. 17–106 och Europaparlamentets 
studie Research for REGI Committee – Gold-plating in the European Structural and 
Investment Funds, (forskning för utskottet för regional utveckling – nationell överreglering 
inom de europeiska struktur- och investeringsfonderna), 2017, s. 61.  

37 RegWatchEurope (2014): A Smart Agenda for the New European Commission (en smart 
agenda för den nya Europeiska kommissionen). 
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områden där den administrativa arbetsbelastningen är som störst och de delar som 

mest bidrar till komplexitet (se punkt 21). Utgångspunkten bör därför vara att förstå 

orsakerna till komplexiteten och fördelarna med dessa, genom att identifiera 

omotiverat mödosamma och kostsamma delar och deras ursprung, oavsett om de 

finns på EU-nivå eller nationell nivå. Bedömningarna bör i möjliga fall innehålla en 

kvantitativ analys och verktyg som undersökningar/återkoppling från berörda parter 

och resultat av efterhandsutvärderingar. I en sådan analys bör lämpliga 

förenklingsåtgärder identifieras. 

26. Vi kunde dock konstatera brister i tillgången till relevanta uppgifter. År 2012 

gjorde kommissionen en kvantitativ analys av de administrativa kostnader och den 

börda som sammanhållningspolitiken medför på EU-nivå38, det vill säga före 

inledandet av programperioden 2014–2020. Vår bedömning av tolv operativa program 

från tolv medlemsstater (se listan över operativa program i bilaga III) visar dock att 

medlemsstaterna har gjort begränsade analyser, som i allmänhet var kvalitativa 

snarare än kvantitativa.  

27. Sedan 2015 har konsekvensbedömningar varit en viktig del i kommissionens 

agenda för bättre lagstiftning. Detta innebär också att man bedömer lagstiftningens 

effekter för särskilda berörda parter i såväl kvalitativt som kvantitativt hänseende där 

så är möjligt. En oberoende nämnd för lagstiftningskontroll som inrättades inom 

kommissionen 2015 kontrollerar konsekvensbedömningarnas kvalitet. Rådet och 

parlamentet ska göra konsekvensbedömningar av alla betydande ändringar som de gör 

                                                      

38 t33, (2012) Study Measuring the impact of changing regulatory requirements to 
administrative cost and administrative burden of managing EU Structural Funds (ERDF 
and Cohesion Funds) (en bedömning av hur befintliga och framtida krav påverkar den 
administrativa kostnaden och bördan avseende förvaltningen av ESF [Eruf och 
Sammanhållningsfonden]), en studie som gjorts på uppdrag av generaldirektoratet för 
regional- och stadspolitik. 
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av föreslagen lagstiftning39. Dessutom har kommissionen infört ett program om 

lagstiftningens ändamålsenlighet och resultat (Refitprogrammet) för att analysera 

befintlig lagstiftning i syfte att säkerställa att fördelarna med EU-rätten nås till lägsta 

möjliga kostnad. I sina årsrapporter 2016 och 2017 påpekade nämnden för 

lagstiftningskontroll att det fanns brister i beräkningen av lagstiftningens kostnader 

och fördelar40  

28. Redan i förslaget till förordning om gemensamma bestämmelser41 för perioden 

2014–2020 föreslog kommissionen att målen bör användas för att minska 

administrativa kostnader och bördor. Målen övergavs dock vid förhandlingarna om 

förordningen. Följaktligen fastställdes det inte några mål i medlemsstaternas 

partnerskapsavtal och operativa program för att minska den administrativa börda för 

stödmottagare och de kostnader för deras förvaltningar som genomförandet av 

sammanhållningspolitiken medför. 

29. I modellen för de årliga genomföranderapporterna för de operativa programmen 

2014–2020 finns det dessutom inga bestämmelser om rapportering av de framsteg 

som gjorts för att minska den administrativa bördan42. Det saknas indikatorer för att 

övervaka framstegen när det gäller att minska de administrativa kostnaderna och 

bördorna i samband med genomförandet av sammanhållningspolitiken, och därför är 

det svårt att bedöma huruvida kommissionen och medlemsstaterna minskar den 

administrativa bördan på ett ändamålsenligt sätt. 

                                                      

39 Interinstitutionellt avtal mellan Europaparlamentet, Europeiska unionens råd och 
Europeiska kommissionen av den 13 april 2016 om bättre lagstiftning (EUT L 123, 
12.5.2016, s. 1). 

40 Europeiska kommissionen (2017): Regulatory Scrutiny Board – Annual Report 2017 
(Nämnden för lagstiftningskontrolls årsrapport för 2017), punkt 2.3. 

41 Artikel 14 e ii) i förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning, KOM(2011) 615 
final/2, Bryssel, den 14 mars 2012. 

42 Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2015/207 av den 20 januari 2015 
(EUT L 38, 13.2.2015, s. 1). 
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Vägledande princip II: Ett evidensbaserat och strukturerat tillvägagångssätt är 

avgörande för att få förståelse för komplexiteten och föreslå förenklingsåtgärder 

Utgångspunkten för en ändamålsenlig förenkling är att få en omfattande översikt 

över bördans ursprung i de operativa programmen och att identifiera omotiverad 

komplexitet och onödiga kostnader. På så sätt bör kommissionen och 

medlemsstaterna kunna fastställa förenklingsåtgärder som är lämpliga för att på ett 

ändamålsenligt sätt minska de nationella myndigheternas administrativa kostnader 

och stödmottagarnas administrativa börda. Medlemsstaterna bör bedöma sina 

förenklingsförslag, och kommissionen bör granska dessa innan de operativa 

programmen inleds för att säkerställa en ändamålsenlig förenkling och förebygga 

behovet av ad hoc-justeringar under genomförandeprocessen. 

Avslutningsvis måste man fastställa mål och övervaka de framsteg som görs när det 

gäller att minska de administrativa kostnaderna och bördan, för att säkerställa en 

ständig förenkling på detta område. 

För att en ändamålsenlig förenkling ska uppnås måste kommissionen, 

Europaparlamentet, rådet och medlemsstaterna visa fast beslutsamhet 

Beslutsamhet: kontext  

30. Kommissionen, Europaparlamentet, rådet och medlemsstaterna har ett 

gemensamt ansvar att förenkla genomförandet av sammanhållningspolitiken och 

måste aktivt arbeta43 för uppfyllandet av detta mål. Kommissionen föreslår den 

rättsliga ramen för förvaltningen och genomförandet av fonderna, och därefter 

behandlas och antas den av Europaparlamentet och rådet. Medlemsstaterna ansvarar 

sedan för att fastställa regler för stödmottagare, till exempel när det gäller val av 

                                                      

43 Yttrande från Europeiska regionkommittén nr 8/2016 av den 11 oktober 2015 om 
förenkling av de europeiska struktur- och investeringsfonderna ur de lokala och regionala 
myndigheternas perspektiv. 



22 

insatser, övervakning och rapportering. Dessa regler påverkar stödmottagarna direkt 

och bidrar till den verkliga och/eller upplevda administrativa bördan.  

Vår ståndpunkt 

31. Internationell erfarenhet, framför allt från medlemsstaternas sida, visar att en 

framgångsrik administrativ förenkling kräver en fast politisk beslutsamhet samt 

lämpliga förvaltningsformer, metoder och resurser44. Så är också fallet med 

sammanhållningspolitiken. En ändamålsenlig förenkling kräver att kommissionen, 

Europaparlamentet, rådet och medlemsstaterna visar på fast beslutsamhet och 

ansvarstagande i sina respektive roller.  

32. Kommissionen kan bidra till administrativ förenkling genom att föreslå 

ändamålsenliga regler, harmonisera dessa och rationalisera modellen för operativa 

program. När förslagen behandlas under lagstiftningsprocessen måste 

Europaparlamentet och rådet visa på fast beslutsamhet att uppnå förenkling utan att 

för den delen äventyra förverkligandet av de fastställda politiska målen. 

33. När lagstiftningen har antagits måste den genomföras av medlemsstaterna på ett 

sätt som faktiskt leder till förenkling för stödmottagarna. Kommissionen har 

konstaterat att ansökningsprocessen, tillsammans med rapporteringen och lagringen 

av dokument, utgör en större del av stödmottagarnas administrativa 

arbetsbelastning45. Det är först och främst medlemsstaternas uppgift att vidta åtgärder 

för att minska stödmottagarnas börda på dessa områden.  

34. I förordningen om gemensamma bestämmelser uppmanades medlemsstaternas 

myndigheter och operativa program att rapportera om ”planerade åtgärder för att 

minska den administrativa bördan för stödmottagarna”. Det fanns dock ingen 

                                                      

44 CEPS (2017) study, Introducing EU reduction Targets on regulatory Costs, a feasibility 
study (införandet av EU-mål för minskade lagstiftningkostnader, en 
genomförbarhetsstudie), A. Renda, s. 39. 

45 Arbetsdokument från kommissionens avdelningar Impact Assessment 
(konsekvensbedömning) (2011), av den oktober 2011, SEC(2011) 1141 final, s. 17. 
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gemensam metod för att bedöma dessa åtgärder i förhandsbedömningen av 

partnerskapsöverenskommelserna och de operativa programmen. Denna del av de 

operativa programmen blev inte föremål för något kommissionsbeslut. Erfarenheten 

av 2014–2020 års program (se punkt 26) visar att kommissionen bör spela en mer aktiv 

roll.  

Vägledande princip III: För att en ändamålsenlig förenkling ska uppnås måste 

kommissionen, Europaparlamentet, rådet och medlemsstaterna visa fast 

beslutsamhet 

En ändamålsenlig förenkling kräver att kommissionen, Europaparlamentet, rådet 

och medlemsstaterna visar på fast beslutsamhet och ansvarstagande i enlighet med 

sina roller. Kommissionen kan bidra till administrativ förenkling genom att föreslå 

ändamålsenliga regler. Europaparlamentet och rådet bör visa på fast beslutsamhet 

att uppnå förenkling i lagstiftningsprocessen utan att äventyra förverkligandet av de 

politiska målen. Därefter är det först och främst medlemsstaternas uppgift att vidta 

åtgärder för att minska stödmottagarnas administrativa börda. Kommissionen bör 

övervaka processen för att bättre stödja medlemsstaterna med att åstadkomma 

förenkling på detta område. 

Redovisningsskyldighet och resultat: förenkling är inte ett mål i sig och får inte 

äventyra redan gjorda förbättringar av internkontrollerna 

Bestyrkande, offentlig redovisningsskyldighet och ändamålsenlighet: kontext 

35. Kommissionen har det yttersta ansvaret för genomförandet av EU-budgeten. 

Detta innebär att kommissionen måste uppnå säkerhet om att medlemsstaterna 

använder finansieringen på ett ansvarigt och ändamålsenligt sätt46. Med detta avser vi 

följande:  

                                                      

46 Skäl 10 i förordning (EU) nr 1303/2013 (EUT L 347, 20.12.2013, s. 320). 
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a) Bestyrkande och offentlig ansvarsskyldighet. Myndigheterna ska spendera sina 

medel enligt gällande regler. Detta medför tydligt fastställda roller och ansvar när 

det gäller förvaltning och kontroll, vilka såväl medlemsstaterna som 

kommissionen är väl medvetna om, samt rapportering om hur utgifterna har 

använts, utgifternas stödberättigande och en oberoende revision av dessa47. 

b) Ändamålsenlighet – förverkligande av lagstiftarnas politiska mål. Detta innebär för 

det första att man måste fastställa investeringsbehov, finansieringsprioriteringar, 

mål och resultatindikatorer. För det andra måste man välja ut projekt som bäst 

motsvarar målen och ger resultat, genom att resultatuppgifter samlas in och 

framsteg övervakas. 

36. Under de två föregående programperioderna stärktes redovisningsskyldigheten, 

framför allt genom att myndigheter formellt utsågs och genom att kommissionen och 

revisionsmyndigheter gjorde obligatoriska kontroller av hur förvaltningen och 

kontrollsystemen för varje operativt program fungerade48  

37. Målet är att nå de sammanhållningspolitiska mål som lagstiftarna enats om, men 

man måste samtidigt fokusera på ändamålsenlig användning av finansieringen. I sin 

budgetöversyn framhöll kommissionen att man måste göra sammanhållningspolitiken 

mer ändamålsenlig genom resultatinriktning49. Genom lagstiftningspaketet för 

programperioden 2014–2020, framför allt förordningen om gemensamma 

bestämmelser, gjordes stora förändringar för att större fokus skulle läggas på 

ändamålsenliga resultat, inbegripet en interventionslogik, förhandsvillkor och en 

resultatram. 

                                                      

47 Europeiska revisionsrättens briefingdokument (2018), Framtiden för EU:s finanser: reform 
av hur EU-budgeten fungerar, februari 2018. 

48 Artiklarna 14 och 71 i rådets förordning (EG) nr 1083/2006 (EUT L 210, 31.7.2006, s. 25). 
49 Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska 

och sociala kommittén, Regionkommittén och de nationella parlamenten, Översyn av 
EU:s budget COM(2010) 700, av den 19 oktober 2010. 
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Vår ståndpunkt  

38. Det huvudsakliga syftet med sammanhållningspolitiken är att förverkliga de 

politiska målen, det vill säga att främja EU:s allmänna utveckling genom att minska 

skillnaderna i utvecklingsnivå mellan medlemsstater och regioner. Vi anser att 

förenklingen av sammanhållningspolitiken inte får ske på bekostnad av de politiska 

målen och den redovisningsskyldighet som användning av statliga medel medför.  

39. Lagstiftarna beslutade att stärka redovisningsskyldigheten inom ramen för 

sammanhållningspolitiken för programperioden 2007–2013. Vårt revisionsarbete visar 

att detta har lett till betydligt färre oriktigheter50. De felprocentsatser som 

revisionsrätten har rapporterat sedan 2007 för utgifterna mellan 2007 och 2013 är 

betydligt lägre än under föregående programperiod och var genomgående lägre 

mellan 2011 och 2016 (se figur 1)51. Detta innebär att miljarder euro har spenderats 

utan oriktigheter, till exempel på icke stödberättigande projekt eller 

kostnadskategorier, på olagligt statligt stöd eller på projekt som strider mot EU:s och 

medlemsstaternas upphandlingsregler. Dessa positiva resultat hade inte kunnat nås 

utan stärkta internkontrollsystem. Detta är förbättringar som inte får äventyras.  

                                                      

50 Handbook on Cohesion Policy in the EU (handbok om EU:s sammanhållningspolitik), 
kapitel 11 The European Court of Auditors and Cohesion Policy (Europeiska revisionsrätten 
och sammanhållningspolitiken), George Karakatsanis och Martin Weber (2016). 

51 Särskild rapport nr 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, punkterna 80 och 81. 
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Figur 1 – Uppskattade felprocentsatser inom sammanhållningspolitiken 2007–2016 

 

Källa: Revisionsrättens årsrapporter för 2007–2016. 

40. Under 2018 föreslog rådet ett system för att genomföra 

sammanhållningspolitiken efter 2020 som baserar sig helt på kommissionens tillit till 

nationella regler och det arbete som medlemsstaternas myndigheter utför och där 

kommissionens möjligheter att ingripa är begränsade52. Ett sådant system kommer, 

om det börjar tillämpas, att innebära en stor förändring av de nuvarande förvaltnings- 

och kontrollsystemen. Som vi redan har konstaterat stärktes redovisningsskyldigheten 

under de senaste två programperioderna genom att exempelvis kommissionen uppnår 

säkerhet om att utgifterna för sammanhållningspolitiken är korrekta med hjälp av 

kontroller som medlemsstaternas revisionsmyndigheter utför i enlighet med principen 

om samordnad granskning. Förutsättningen för detta tillvägagångssätt är att 

revisionsmyndigheternas arbete håller en hög standard53. Om kommissionen inte 

längre har någon möjlighet att övervaka revisionsmyndigheternas arbete kommer det 

emellertid att äventyra den befintliga redovisningsskyldigheten och graden av säkerhet 

                                                      

52 Rådets slutsatser av den 12 april 2018 om genomförandet av sammanhållningspolitiken 
efter 2020, pressmeddelande nr 178/18. 

53 Artikel 73 i rådets förordning (EG) nr 1083/2006 av den 11 juli 2006 (EUT L 210, 
31.7.2006, s. 25). 
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som uppnåtts avsevärt. Enligt fördraget54 ansvarar kommissionen för att genomföra 

budgeten i överensstämmelse med principerna för en sund ekonomisk förvaltning. 

41. Revisionsrätten har tidigare kommit fram till att den bristande inriktningen på 

resultat var ett grundläggande problem vid förvaltningen av EU-medlen55. Även om 

detta delvis har åtgärdats i förordningen om gemensamma bestämmelser, visade vårt 

revisionsarbete på blandade framsteg när det gäller de tre förändringar som vi tagit 

upp ovan. Vi konstaterade att kommissionen och medlemsstaterna hade lyckats 

utarbeta operativa program med en stabilare interventionslogik, men att detta 

samtidigt hade lett till större komplexitet, bland annat ett mycket stort antal 

indikatorer och svårigheter att fastställa resultat56. Vi konstaterade också att 

förhandsvillkoren bildade en enhetlig ram för att göra en bedömning av 

förutsättningarna för en ändamålsenlig användning av medlen. Det är dock oklart i 

vilken utsträckning detta har lett till förändringar ute på fältet. Dessutom kom vi fram 

till att resultatramen med en resultatreserv, som borde ha fungerat som ett incitament 

för bättre resultat, inte var mer resultatinriktad än liknande arrangemang under 

tidigare programperioder57. 

42. Trots dessa blandade resultat anser vi att förenklingen kan och bör gå hand i hand 

med en starkare inriktning på resultat. Vi sluter också upp bakom den åsikt som 

uttrycks i 2016 års interinstitutionella avtal om bättre lagstiftning om att man bör 

                                                      

54 Artikel 317 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (EUF-fördraget). 

55 Kapitel 10 punkt 10.57 i revisionsrättens årsrapport för budgetåret 2013. 
56 Punkterna 143, 146 och 150 i revisionsrättens särskilda rapport nr 02/2017 

Kommissionens förhandlingar om partnerskapsöverenskommelser och program inom 
sammanhållningspolitiken 2014–2020: utgifterna riktas mer mot Europa 2020-
prioriteringar, men arrangemangen för resultatmätning är allt mer komplexa. 

57 Punkterna 25–65 och 72 i revisionsrättens särskilda rapport nr 15/2017 Förhandsvillkor 
och resultatreserv inom sammanhållningspolitiken. 
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eftersträva att förenkla EU-lagstiftningen och minska regelbördan utan att det 

påverkar förverkligandet av unionens politiska mål58. 

Vägledande princip IV: Redovisningsskyldighet och resultat: förenkling är inte ett 

mål i sig och får inte äventyra redan gjorda förbättringar av internkontrollerna 

Det huvudsakliga syftet med sammanhållningspolitiken är att stärka den ekonomiska 

och sociala sammanhållningen. ESI-fonderna ska användas i enlighet med principen 

om sund ekonomisk förvaltning och kraven i lagstiftningen59. Förenkling är inte ett 

mål i sig. 

 

UTVALDA FÖRENKLINGSOMRÅDEN FÖR GENOMFÖRANDET AV 

SAMMANHÅLLNINGSPOLITIKEN 

43. Nedan anger vi hur vi ser på ett antal frågor som rör de områden som vi anser 

bidrar mest till det komplicerade genomförandet av sammanhållningspolitiken, 

nämligen EU-lagstiftning och vägledning, de operativa programmens 

förvaltningsstrukturer, urvalet och genomförandet av projekt (inklusive nationell 

överreglering), användningen av förenklade kostnadsalternativ och andra typer av 

villkorsbaserade åtgärder och effektivare och mer ändamålsenliga kontroller. För vart 

och ett av dessa områden fann vi att det förelåg hinder för administrativ förenkling. Vi 

anser att en konsekvent tillämpning av de vägledande principer som anges i detta 

dokument skulle kunna bidra till att dessa hinder övervinns. 

                                                      

58 Interinstitutionellt avtal mellan Europaparlamentet, Europeiska unionens råd och 
Europeiska kommissionen av den 13 april 2016 om bättre lagstiftning (EUT L 123, 
12.5.2016, s. 1).  

59 Skäl 10 i förordning (EU) nr 1303/2013. 
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EU-lagstiftning och vägledning 

Tydlig EU-lagstiftning och vägledning 

44. I vårt första yttrande över förslaget till förordningen om gemensamma 

bestämmelser 2011 framhöll vi att bestämmelserna om sammanhållningsutgifterna 

under den pågående programperioden 2014–2020 är komplexa och att bördan 

fortfarande är stor för både EU och de nationella förvaltningarna60. I en studie som 

Europaparlamentet genomförde under 2017 kom man fram till att komplicerade och 

otydliga regler leder till tolkningssvårigheter och osäkerhet om rättsläget61. Detta leder 

i sin tur till nationell överreglering och större administrativa kostnader och bördor. 

Även rådet konstaterade under 2017 att komplicerade bestämmelser är en av 

huvudorsakerna till fel62. 

45. För programperioden 2014–2020 ökade både antalet förordningar och 

vägledande meddelanden avsevärt jämfört med de två föregående 

programperioderna. Mellan programperioderna 2007–2013 och 2014–2020 ökade 

antalet sidor i förordningar och vägledning från 1 732 till 3 889. Jämfört med 

programperioden 2000–2006 finns det i dag 50 % fler förordningar och 570 % fler 

                                                      

60 Punkt 5 i revisionsrättens yttrande nr 7/2011 över förslaget till Europaparlamentets och 
rådets förordning om gemensamma bestämmelser för Europeiska regionala 
utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden, Sammanhållningsfonden, Europeiska 
jordbruksfonden för landsbygdsutveckling och Europeiska havs- och fiskerifonden som 
omfattas av den gemensamma strategiska ramen, om allmänna bestämmelser för 
Europeiska regionala utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden och 
Sammanhållningsfonden samt om upphävande av förordning (EG) nr 1083/2006. 

61 Europaparlamentets studie Research for REGI Committee – Gold-plating in the European 
Structural and Investment Funds (forskning för utskottet för regional utveckling – 
nationell överreglering inom de europeiska struktur- och investeringsfonderna), 2017, 
s. 63. 

62 Punkt II.10 i rådets slutsatser nr 657/17 av den 15 november 2017 om synergier och 
förenkling av sammanhållningspolitiken efter 2020. 
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vägledande meddelanden (se bilaga V). Enligt kommissionen utarbetas vägledande 

meddelanden huvudsakligen om medlemsstaterna begär detta. 

46. Den stora ökningen av vägledande meddelanden mellan perioderna 2007–2013 

och 2014–2020 rör främst programplaneringsfasen (se figur 2). Syftet med den nya 

vägledningen var främst att förklara hur man bör hantera inte bara nya inslag som 

syftar till att göra sammanhållningspolitiken mer resultatorienterad (dvs. 

förhandsvillkor), utan även den robustare interventionslogiken och resultatreserven 

för de operativa programmen. Även om kommissionens vägledande meddelanden i 

princip endast är bindande för dess egna avdelningar, finns det en utbredd oro bland 

medlemsstaterna att de i slutändan kan drabbas av finansiella korrigeringar om de inte 

följer kommissionens vägledning63. 

                                                      

63 Europaparlamentets studie Research for REGI Committee – Gold-plating in the European 
Structural and Investment Funds (forskning för utskottet för regional utveckling – 
nationell överreglering inom de europeiska struktur- och investeringsfonderna), 2017, 
s. 67. 
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Figur 2 – Förordningar och vägledning om sammanhållningspolitiken den 

20 april 2018 

 

Källa: Revisionsrätten, baserat på 
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/information/legislation/guidance. 

47. Med tiden, och allteftersom programperioderna har framskridit, har vissa 

aspekter av programförvaltningen preciserats i vägledande meddelanden. Exempelvis 

angavs urvalsmetoderna för revisionsverksamheten och metoden för bedömning av 

intäktsgenererande projekt tidigare i vägledande meddelanden. Dessa togs sedan upp i 

förordningarna för 2014–2020. På så sätt ökar antalet förordningar, men också den 

rättsliga förutsebarheten för medlemsstaterna.  

Bestämmelser som utarbetas i tid och förbli stabila från programperiod till 

programperiod 

48. På grund av förseningar med att förhandla fram den fleråriga budgetramen 

för 2014–2020 antogs även lagstiftningspaketet för sammanhållningspolitiken sent: 

paketet antogs först i december 2013, det vill säga två veckor före programperiodens 

början. Den tillhörande vägledningen antogs successivt fram till 2014, och 

sekundärlagstiftningen antogs gradvis fram till januari 2016, samtidigt som de 

operativa programmen antogs och genomfördes. Av bevis som vi har samlat in framgår 
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Programplanering 4 76 5 76 49 1 413
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det även att ett stort antal ytterligare bestämmelser och krav bidrog till att de 

operativa programmen förhandlades fram och antogs sent64. Därför rekommenderade 

vi att kommissionen skulle lägga fram sina sammanhållningspolitiska 

lagstiftningsförslag för perioden efter 2020 i god tid så att förhandlingarna kan 

slutföras före programperiodens början65.  

49. En av de viktigaste slutsatser som kunde dras av kommissionens 

efterhandsutvärdering för perioden 2007–2013 var att de många regeländringarna, 

som ofta hade retroaktiv verkan, bidrog till att osäkerhet uppstod om rättsläget och att 

medlemsstaternas myndigheter tolkade bestämmelserna på olika sätt. Därför 

tenderade de förvaltande myndigheterna att tillämpa reglerna på strängast möjliga 

sätt för att minska risken för finansiella korrigeringar66. Olika studier pekar på att det 

inte bara är viktigt att fastställa bestämmelser i tid. Även instabila bestämmelser och 

retroaktiva beslut är ett allvarligt problem i form av osäkerhet om rättsläget67. 

Högnivågruppen för förenkling angav att bestämmelserna visserligen bör förenklas, 

                                                      

64 Punkt 55 i revisionsrättens särskilda rapport nr 2/2017 Kommissionens förhandlingar om 
partnerskapsöverenskommelser och program inom sammanhållningspolitiken 2014–2020. 

65 Figur 3, punkterna 138 och 139 och rekommendation 1 i revisionsrättens särskilda 
rapport nr 2/2017 Kommissionens förhandlingar om partnerskapsöverenskommelser och 
program inom sammanhållningspolitiken 2014–2020. 

66 Ex post evaluation of Cohesion Policy programmes 2007–2013, focusing on the European 
Regional Development Fund (ERDF), the European Social Fund (ESF) and the Cohesion 
Fund (CF) (efterhandsutvärdering av sammanhållningsprogrammen 2007–2013, med 
inriktning på Europeiska regionala utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden och 
Sammanhållningsfonden), augusti 2016, s. 105–106. 

67 Centrumet för forskning kring europeisk politik (2015), IQ-Net Thematic Paper 37(2), Is 
simplification simply a fiction? (Är förenkling helt enkelt en fiktion?), European Policies 
Research Centre, School of Government and Public Policy, University of Strathclyde, s. 12. 
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men att de samtidigt bör förbli stabila från en programperiod till nästa. 

Europaparlamentet68 och Europeiska regionkommittén69 delar denna ståndpunkt.  

50. Vi anser det vara av avgörande betydelse att bestämmelserna fastställs i tid. 

Dessutom anser vi att stabila bestämmelser kan bidra till att en ändamålsenlig 

förenkling uppnås. Framför allt finns det risk för att långtgående förändringar av det 

nuvarande systemet för att uppnå säkerhet om att utgifterna för 

sammanhållningspolitiken är lagliga och korrekta äventyrar de förbättringar som gjorts 

på senare tid av detta system (se punkt 39). 

Harmoniserade bestämmelser minskar systemets komplexitet och underlättar för de 

förvaltande myndigheterna och stödmottagarna  

51. I förordningen om gemensamma bestämmelser för perioden 2014–2020 fastställs 

gemensamma bestämmelser som gäller för alla fem ESI-fonderna. Enligt förordningen 

kan flerfondsprogram och gemensamma övervakningskommittéer inrättas, och 

respektive fond får finansiera tekniskt stöd som är stödberättigande inom någon av de 

andra fonderna.  

52. Trots de goda avsikter som kommer till uttryck i förordningen lyckades 

kommissionen emellertid inte harmonisera bestämmelserna helt ens för de tre fonder 

som används för att genomföra sammanhållningspolitiken (Eruf, 

Sammanhållningsfonden och ESF). I en tidigare rapport fann vi att olika definitioner för 

resultatuppgifter tillämpas för Eruf/Sammanhållningsfonden och ESF för 

perioden 2014–2020. Detta gör att olika it-system inrättas och underhålls, vilket bidrar 

till högre administrativa kostnader för medlemsstaternas förvaltningar och onödiga 

                                                      

68 Punkt 38 i Europaparlamentets resolution av den 13 juni 2017 om byggstenar för EU:s 
sammanhållningspolitik efter 2020 (2016/2326(INI)).  

69 Punkt 45 i Europeiska regionkommitténs yttrande om förenkling av de europeiska 
struktur- och investeringsfonderna ur de lokala och regionala myndigheternas perspektiv, 
119:e plenarsessionen den 10–12 oktober 2016. 
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administrativa bördor för stödmottagarna70. Ett annat exempel på detta är att 

revisionsmyndigheterna eller motsvarande organ inte använder sig av samma metod 

för alla fem fonder. Högnivågruppen pekar även på att bestämmelserna om olika 

fonder och förvaltningssätt inte är förenliga, något som försvårar synergier mellan ESI-

fonderna och andra EU-fonder som EU:s program för företagens konkurrenskraft och 

små och medelstora företag (Cosme) och Horisont 2020. 

De operativa programmens förvaltningsstruktur  

Antalet operativa program och deltagande myndigheter 

53. Sammanhållningspolitiken genomförs genom operativa program. 

Medlemsstaterna71 kan i viss grad själva besluta om antalet operativa program, 

kombinationen av fonder i ett operativt program, antalet insatsområden och specifika 

mål och förvaltnings- och kontrollstrukturer, med förbehåll för vissa begränsningar 

som anges i förordningarna72.  

54. Under programperioden 2014–2020 inrättade medlemsstaterna fler än 

390 operativa program. Hur många operativa program och myndigheter som inrättas i 

en medlemsstat beror bland annat på medlemsstatens konstitutionella och 

administrativa struktur. I federala stater (som Tyskland eller Belgien) inrättas 

exempelvis nästan alla program på regional nivå och förvaltas av regionala 

myndigheter.  

                                                      

70 Punkterna 148–151 i revisionsrättens särskilda rapport nr 02/2017 Kommissionens 
förhandlingar om partnerskapsöverenskommelser och program inom 
sammanhållningspolitiken 2014–2020. 

71 Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 288/2014 av den 25 februari 2014 (EUT 
L 87, 22.3.2014, s. 1). 

72 Artikel 96 i förordning (EU) nr 1303/2013 (EUT L 347, 20.12.2013, s. 320) och 
kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 288/2014 av den 25 februari 2014 (EUT 
L 87, 22.3.2014, s. 1). 
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55. Kommissionens uppskattar att medlemsstaterna använder sig av omkring 1 400 

olika myndigheter för att förvalta programmen: omkring 116 revisionsmyndigheter, 

300 attesterande och förvaltande myndigheter och 924 förmedlande organ för Eruf, 

Sammanhållningsfonden och ESF (inklusive det europeiska territoriella samarbetet). 

56. I allmänhet motsvarar antalet myndigheter inte den budget som har tilldelats de 

operativa programmen73 (se bilaga VI för närmare uppgifter). Uppgifter tyder på att 

de operativa programmens finansieringsvolym spelar roll (se punkt 22). 

Stordriftsfördelar finns, och andelen administrativa kostnader tenderar att minska med 

ökad budget. 

57. Kommissionens efterhandsutvärdering av sammanhållningspolitiken 2007–2013 

tyder på att risken för att reglerna tolkas på olika sätt på olika nivåer ökar med antalet 

myndigheter per operativt program74. Detta kan i sin tur bidra till osäkerhet om 

rättsläget och nationell överreglering och därmed till ytterligare administrativa 

kostnader för myndigheterna och större administrativa bördor för stödmottagarna.  

Rationalisera andra inslag i de operativa programmen, såsom förhandsvillkor och 

resultatindikatorer 

58. För perioden 2014–2020 var medlemsstaterna skyldiga att se till att ett antal 

förutsättningar förelåg för att EU-medlen skulle kunna användas på ett effektivare och 

mer ändamålsenligt sätt: de så kallade förhandsvillkoren. Vi har rekommenderat 

                                                      

73 Baserat på uppgifter från kommissionen. 
74 Ex post evaluation of Cohesion Policy programmes 2007–2013, focusing on the European 

Regional Development Fund (ERDF), the European Social Fund (ESF) and the Cohesion 
Fund (CF) (efterhandsutvärdering av sammanhållningsprogrammen 2007–2013, med 
inriktning på Europeiska regionala utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden och 
Sammanhållningsfonden), augusti 2016, s. 106. 
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kommissionen att ta bort överlappningar och införa tydliga bedömningskriterier för 

dessa förhandsvillkor75. 

59. Vidare har medlemsstaterna fastställt omkring 9 000 indikatorer för att mäta 

resultaten av utgifterna för sammanhållningspolitiken under programperioden 2014–

2020. De flesta är programspecifika, och kommissionen kan därför inte sammanställa 

dessa uppgifter på ett meningsfullt sätt på EU-nivå, men medlemsstaterna måste ändå 

samla in all nödvändig information och rapportera in den i tid. Kommissionen anser 

denna övervakningsram vara en faktor som i hög grad bidrar till myndigheternas 

administrativa kostnader och stödmottagarnas administrativa börda (se bilaga IV). I en 

tidigare rapport kom vi fram till att antalet resultatindikatorer var överdrivet med 

tanke på vad det kostar att regelbundet samla in sådana uppgifter. Vi 

rekommenderade därför att kommissionen skulle analysera indikatorerna för output 

och resultat för att identifiera dem som är mest relevanta och lämpliga för att 

fastställa effekterna av EU-insatserna76. 

Administrativ ineffektivitet när det gäller att välja ut och genomföra 

sammanhållningspolitiska projekt (inklusive nationell överreglering)  

Nationell överreglering 

60. Ungefär en tredjedel av den administrativa bördan för stödmottagarna i samband 

med genomförandet av sammanhållningspolitiken uppstår på grund av nationell 

överreglering77. Nationell överreglering innebär att medlemsstaterna antar ytterligare 

regler och lagstadgade skyldigheter som går utöver de krav avseende ESI-fonderna 

                                                      

75 Revisionsrättens särskilda rapport nr 15/2017 Förhandsvillkor och resultatreserv inom 
sammanhållningspolitiken. 

76 Revisionsrättens särskilda rapport nr 02/2017 Kommissionens förhandlingar om 
partnerskapsöverenskommelser och program inom sammanhållningspolitiken 2014–2020. 

77 Europeiska kommissionens studie från 2017 Use of new provisions on simplification 
during the early implementation phase of ESIF (användningen av nya bestämmelser om 
förenkling under det tidiga skedet av ESI-fondernas genomförande), slutrapport, Sweco, 
t33 och Spatial Foresight. 
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som fastställs på EU-nivå. Detta gör genomförandet av ESI-fonderna dyrare och mer 

betungande för programansvariga organ och stödmottagare.  

61. De huvudsakliga orsakerna till nationell överreglering är osäkerhet om rättsläget, 

motstridiga bestämmelser i regelverket, rädsla för att bli föremål för revision och 

komplexiteten hos systemet med delad förvaltning. Nationell överreglering har flera 

negativa följder: de administrativa kostnaderna och bördorna för stödmottagarna ökar 

och dessutom kan potentiella stödmottagare avskräckas från att ta del av medlen från 

sammanhållningspolitiken78. Revisionsrätten rekommenderade79 att kommissionen 

skulle analysera de nationella bestämmelserna för stödberättigande för 

programperioderna 2007–2013 och 2014–2020 för att identifiera god praxis och 

minska den nationella överregleringen.  

62. I sitt svar på revisionsrättens rekommendationer gick kommissionen med på att 

genomföra en fokuserad analys av nationella bestämmelser för stödberättigande och 

pekade på medlemsstaternas ansvar för att förenkla sina nationella bestämmelser för 

stödberättigande och åtgärda den nationella överregleringen. I april 2018 hade 

kommissionen inte genomfört någon sådan analys. Kommissionen anger att den för 

sina granskningsresultat under perioden 2014–2020 använder sig av revisionsverktyget 

Mapar (ett system för förvaltningen av processer, insatser och resurser vid revision), 

som låter den samla in specifik information om förekomster av nationell överreglering. 

Hittills har kommissionen emellertid inte försett medlemsstaterna med några 

rekommendationer om hur de kan åtgärda konkreta fall av nationell överreglering. 

Vidare har kommissionen meddelat att den kommer att sjösätta ett projekt för att 

                                                      

78 Europeiska kommissionens studie från 2017 Use of new provisions on simplification 
during the early implementation phase of ESIF (användningen av nya bestämmelser om 
förenkling under det tidiga skedet av ESI-fondernas genomförande), slutrapport, Sweco, 
t33 och Spatial Foresight. 

79 Kapitel 6 rekommendation 1 i revisionsrättens årsrapport för budgetåret 2014 och 
kapitel 6 rekommendation 2 i revisionsrättens årsrapport för budgetåret 2015. 
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rapportera om tidigare granskningsresultat och relevanta feltyper som har 

identifierats. 

Rationalisera förfarandet för att välja ut och genomföra projekt 

63. Medlemsstaterna ansvarar för att välja ut projekt som ska finansieras samt för att 

utvärdera, godkänna och övervaka dessa projekt och rapportera om genomförandet. 

De allmänna kraven för detta anges i förordningen om gemensamma bestämmelser. 

Av vårt revisionsarbete framgår emellertid att de administrativa rutinerna och den 

administrativa bördan för stödmottagarna varierar avsevärt mellan medlemsstaterna 

och de operativa programmen. 

64. För att fastställa vilka rationaliseringsmöjligheter som finns granskade vi tolv 

investeringssystem som medfinansieras av Eruf (i tolv medlemsstaters operativa 

program) under programperioden 2014–2020 och som rör det tredje tematiska målet 

konkurrenskraft (se bilaga III). Vår granskning omfattade projektens ansöknings- och 

genomförandefas. 

Projektansökningsfasen 

65. I vår granskning kom vi fram till att många inslag i projektansökningsfasen är 

desamma för alla operativa program. Samtidigt finns det skillnader, särskilt när det 

gäller hur projektansökningar lämnas in, hur omfattande projektansökningarna är och 

hur mycket information de sökande ombeds tillhandahålla.  

66. Det centrala i artikel 122 i förordningen om gemensamma bestämmelser är 

elektroniskt utbyte av uppgifter, det vill säga utbyte av information mellan 

stödmottagare och myndigheter80. Under 2016 beräknade kommissionen att 

användning av digital teknik skulle kunna minska den sammanlagda administrativa 

bördan med 11 % samt minska risken för förlorade dokument och sänka 

                                                      

80 Artikel 122.3 i förordning (EU) nr 1303/2013 (EUT L 347, 20.12.2013, s. 320).  
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arkiveringskostnaderna81. Vår granskning visade att samtliga projektansökningar 

lämnades in elektroniskt i sex av de tolv operativa program som ingick i granskningen. 

Resterande ansökningar lämnades in i pappersform (tre operativa program) eller både 

elektroniskt och i pappersform (tre operativa program). Det finns därför stora 

möjligheter att minska de administrativa kostnaderna för medlemsstaterna och den 

administrativa bördan för stödmottagarna ytterligare genom bättre utnyttjande av 

digital teknik.  

67. Skillnaderna är också stora mellan de operativa programmen när det gäller 

projektansökningarnas omfattning. Vi fann att antalet sidor som ska fyllas i varierar 

mellan 15 och 134. 

68. Skillnaderna är också stora när det gäller den information som de sökande måste 

ange till stöd för sin ansökan. Viss information begärs för alla program, såsom allmän 

information om den sökande och en beskrivning av det föreslagna projektet. Annan 

information varierar emellertid från program till program beroende på vilka olika 

urvalskriterier som anses vara viktiga för en viss typ av investering, exempelvis 

sökandens ekonomiska ställning (tio av tolv operativa program innehåller krav på 

sådan information), sökandens konkurrenssituation (åtta av tolv operativa program), 

erfarenhet av projektgenomförande (sex av tolv operativa program) och förekomsten 

av ett ISO-certifikat om kvalitetshantering (tre av tolv operativa program). 

69. Mängden information som de sökande måste tillhandahålla påverkar hur mycket 

arbete de måste lägga ner på att fylla i ansökningsblanketter och kan i extremfall till 

och med avskräcka dem från att ansöka om EU-medel. Dessutom måste alla sådana 

uppgifter behandlas av myndigheterna, och ju mer information som efterfrågas, desto 

högre blir de administrativa kostnaderna för att välja ut projekt. 

                                                      

81 Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska 
och sociala kommittén samt Europeiska regionkommittén av den 3 mars 2014 Flerårig 
budgetram 2014–2020: slutlig resultattavla för förenkling. 
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Projektgenomförandefasen 

70. När det gäller genomförandefasen fann vi under vår granskning att ansökningar 

om utbetalning och styrkande handlingar kan lämnas in på olika sätt i de operativa 

programmen (såsom i pappersform och en kombination av pappersform och 

elektronisk form).  

71. Den obligatoriska lagringstiden för styrkande handlingar som rör utgifter fastställs 

på medlemsstatsnivå och varierar från ”fem år från projektets slut” till ”t.o.m. 2031”. 

Detta innebär att den administrativa börda som följer av lagring av handlingar är olika 

stor för olika mottagare av medel för samma typ av investeringar i olika operativa 

program.  

72. I de flesta medlemsstater82 som ingår i vår granskning omfattas privata företag 

inte av nationella bestämmelser om offentlig upphandling eftersom de inte betraktas 

som upphandlande myndigheter. Trots detta har vi funnit att vissa medlemsstater 

inför detaljerade krav (dvs. tidsfrister för inlämning/mottagande av erbjudanden och 

urvals- och tilldelningskriterier) som är mycket lika bestämmelserna om offentlig 

upphandling. Kommissionen kom fram till liknande resultat i sin studie för 

programperioden 2007–201383.  

                                                      

82 Med undantag för Slovakien, där små och medelstora företag som tar emot offentliga 
medel är skyldiga att följa vissa bestämmelser i den nationella lagen om offentlig 
upphandling. 

83 Europeiska kommissionens studie Comparative study of the project selection process 
applied in cohesion policy programmes 2007–2013 in a number of Member States 
(jämförande studie av de projekturvalsförfaranden som tillämpades i 
sammanhållningspolitiska program 2007–2013 i ett antal medlemsstater), februari 2012. 
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Användning av förenklade kostnadsalternativ och andra villkorsbaserade åtgärder  

Användning av förenklade kostnadsalternativ  

73. I förordningen om gemensamma bestämmelser för perioden 2014–2020 anges 

det att bidrag och återbetalningspliktigt stöd får ta formen av förenklade 

kostnadsalternativ, det vill säga standardiserade skalor av enhetskostnader, 

klumpsummor och finansiering till schablonsats. Förenklade kostnadsalternativ 

innebär att man gör avsteg från principen om faktiska kostnader. Revisorerna och de 

som utför förvaltningskontroller måste inrikta sig mer på output än på insatser och 

utgifter för projekt84. 

74. Under programperioden 2014–2020 är förenklade kostnadsalternativ den frivilliga 

förenklingsåtgärd som används mest. För omkring 80 % av de operativa program som 

undersöktes under 2017 tillåter de förvaltande myndigheterna att förenklade 

kostnadsalternativ används85. Särskilt använder man sig av schablonbelopp, där ingen 

motivering krävs för ersättning av indirekta kostnader. Ett antal åtgärder för att 

underlätta användningen av förenklade kostnadsalternativ har redan införts för 

insatser som medfinansieras med medel från ESF86. För ESF står förenklade 

kostnadsalternativ för 36 % av programbudgetarna, medan denna förenklingsåtgärd 

används i betydligt mindre omfattning (2 %) för Eruf/Sammanhållningsfonden87.  

                                                      

84 Europeiska kommissionen (2014), Vägledning om förenklade kostnadsalternativ, s. 33. 
85 Europeiska kommissionens studie från 2017 Use of new provisions on simplification 

during the early implementation phase of ESIF (användningen av nya bestämmelser om 
förenkling under det tidiga skedet av ESI-fondernas genomförande), slutrapport, Sweco, 
t33 och Spatial Foresight, s. 61. 

86 Artikel 14.1 i förordning (EU) nr 1304/2013 (EUT L 347, 20.12.2013, s. 470). 
87 Europeiska kommissionens studie från 2017 Use of new provisions on simplification 

during the early implementation phase of ESIF (användningen av nya bestämmelser om 
förenkling under det tidiga skedet av ESI-fondernas genomförande), slutrapport, Sweco, 
t33 och Spatial Foresight, s. 21 och 142. 
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75. Kommissionen konstaterade i sin studie från 2017 att förenklade 

kostnadsalternativ för närvarande är den mest ändamålsenliga förenklingsåtgärden för 

att minska de administrativa bördorna för stödmottagarna. Av totalt 21 

förenklingsåtgärder kan nästan hälften av den minskning av bördorna som beräknas ha 

skett hittills hänföras till förenklade kostnadsalternativ88 (se bilaga IV). Det finns flera 

orsaker till att förenklade kostnadsalternativ inte används i större utsträckning, såsom 

osäkerhet om rättsläget (särskilt när det gäller bestämmelser om statligt stöd och 

offentlig upphandling) eller regler i medlemsstaterna som verkar gynna system som 

bygger på ersättning av faktiska kostnader. I fråga om statligt stöd innehåller 2017 års 

ändring av den allmänna gruppundantagsförordningen bestämmelser om att 

förenklade kostnadsalternativ får användas i samband med statligt stöd89. 

Med omnibusförordningen ökar möjligheten att använda förenklade 

kostnadsalternativ och nya villkorsbaserade stödformer införs 

76. Genom omnibusförordningen utvidgas tillämpningsområdet för förenklade 

kostnadsalternativ avsevärt. Kommissionen har föreslagit att det nuvarande 

tröskelvärdet för obligatorisk användning av förenklade kostnadsalternativ för ESF-

projekt ska höjas90 (se punkt 2) från 50 000 euro till 100 000 euro i offentligt stöd och 

att denna skyldighet även ska börja gälla för Eruf. Enligt kommissionen kommer 

ungefär 70 % av alla ESF-projekt i sådana fall att omfattas av denna skyldighet. Det 

kommer också att bli möjligt att tillämpa schablonbelopp för personalkostnader och 

andra direkta kostnader (vilket än så länge endast är möjligt för indirekta kostnader) 

                                                      

88 Europeiska kommissionens studie från 2017 Use of new provisions on simplification 
during the early implementation phase of ESIF (användningen av nya bestämmelser om 
förenkling under det tidiga skedet av ESI-fondernas genomförande), slutrapport, Sweco, 
t33 och Spatial Foresight, s. 20. 

89 Artikel 7.1 i kommissionens förordning (EU) 2017/1084 av den 14 juni 2017 om ändring av 
förordning (EU) nr 651/2014 (EUT L 156, 20.6.2017, s. 1). 

90 Artikel 14.4 i förordning (EU) nr 1304/2013 (EUT L 347, 20.12.2013, s. 470). 
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och att använda sig av expertutlåtanden och preliminära budgetar för att motivera 

standardiserade enhetsbelopp.  

77. Revisionsrätten har rekommenderat att man bör använda sig av förenklade 

kostnadsalternativ i hög utsträckning för att minska risken för fel i 

kostnadsredovisningar samt den administrativa bördan för stödmottagarna91. 

Schablonbeloppen för förenklade kostnadsalternativ bör systematiskt 

godkännas/kontrolleras på förhand av kommissionen så att de med säkerhet uppfyller 

de lagstadgade kraven (en rättvis, skälig och verifierbar beräkning). Ändringarna av 

omnibusförordningen skulle, om de antas, kunna leda till betydande minskningar av 

den administrativa bördan.  

78. Kommissionen har också infört en ny typ av finansiering som inte är kopplad till 

kostnaderna för insatserna i fråga, utan som bygger att villkor måste uppfyllas som rör 

förverkligandet av mål.  

79. I vårt yttrande över utkastet till omnibusförordningen rekommenderade vi att 

betalningar helst bör baseras på uppfyllda villkor eller uppnådda resultat när det gäller 

hela EU:s budget92. Det finns redan ett sådant alternativ i förordningen om 

gemensamma bestämmelser för perioden 2014–202093. Hittills har man emellertid 

inte utnyttjat denna möjlighet i något av de operativa programmen. Vi 

rekommenderade också att kommissionen på området landsbygdsutveckling bör 

                                                      

91 Kapitel 6 punkt 30 i revisionsrättens årsrapport för budgetåret 2011; kapitel 6 punkt 42 i 
revisionsrättens årsrapport för budgetåret 2012; kapitel 6 punkt 79 i revisionsrättens 
årsrapport för budgetåret 2014.  

92 Punkt 84 i revisionsrättens yttrande nr 1/2017 över förslaget till översyn av 
”budgetförordningen”. 

93 Artiklarna 104–109 i rådets förordning (EU) nr 1303/2013 av den 17 december 2013 (EUT 
L 347, 20.12.2013, s. 320). 
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undersöka om man i samband med de förenklade kostnadsalternativen kan övergå 

från ersättning av kostnader som uppkommit till ersättning baserad på resultat94. 

Effektivare och mer ändamålsenliga kontroller 

Förvaltningskontrollerna utgör merparten av alla kontroller och revisioner som 

utförs  

80. Både Europaparlamentet95 och högnivågruppen96 efterlyser rationaliserade 

kontroller och revisioner för att minska de administrativa kostnaderna för 

medlemsstaterna och den administrativa bördan för stödmottagarna under 

programperioden efter 2020.  

81. Medlemsstaterna ansvarar för att inrätta förvaltnings- och kontrollsystem och 

förser kommissionen med ett förhandsbestyrkande om att utgifterna är lagliga och 

korrekta. För att kunna göra detta utser de förvaltande myndigheter, attesterande 

myndigheter och revisionsmyndigheter. Förvaltande myndigheter och attesterande 

myndigheter kan i sin tur utse förmedlande organ som utför arbetet för deras räkning. 

82. Kommissionen övervakar det arbete som medlemsstaternas myndigheter utför 

och ger vägledning och stöd under arbetets gång. Kommissionen använder sig sedan av 

redovisningsmyndigheternas arbete för att bedöma huruvida respektive program är 

lagligt och korrekt. Dessutom kan kommissionen genomföra revisioner av 

medlemsstaternas kontrollsystem och projekt.  

                                                      

94 Rekommendation 4 i revisionsrättens särskilda rapport nr 11/2018 De nya alternativen för 
att finansiera landsbygdsutvecklingsprojekt: enklare men inte resultatinriktade. 

95 Europaparlamentets resolution av den 26 november 2015 om en förenklad och mer 
resultatinriktad sammanhållningspolitik 2014–2020 (P8_TA(2015)0419). 

96 Slutsatser och rekommendationer från högnivågruppen för förenkling för tiden efter 2020, 
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/information/publications/reports/2017/esif-
simplification-hlg-proposal-for-policymakers-for-post-2020. 
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83. Av tabell 2 framgår att medlemsstaternas myndigheter utför merparten kontroller 

och revisioner på plats. Alla projekt är föremål för förvaltningskontroller som utförs av 

de förvaltande myndigheterna eller förmedlande organen samt kontroller som utförs 

av de attesterande myndigheterna minst en gång per år och varje gång som en 

utgiftsdeklaration görs. Sådana kontroller kan även omfatta kontroller på plats. 

Under 2015 var över en miljon projekt föremål för sådana kontroller. 

84. Detta kan jämföras med att medlemsstaternas redovisningsmyndigheter 

genomförde omkring 12 000 kontroller på plats (vilket motsvarar omkring 1,1 % av alla 

projekt) och kommissionen granskade 226 projekt (färre än 0,02 %) som 

medfinansieras genom sammanhållningspolitiken.  

Tabell 2 – Antal projekt som kontrollerades och granskades under 2015  

MEDLEMSSTATSNIVÅ 
Antal projekt som medfinansieras av 
Sammanhållningsfonden, Eruf och ESF och som 
är föremål för förvaltningskontroller 

1 081 386 100 % av alla projekt 

Antal projekt som kontrollerades av 
revisionsmyndigheterna 

12 270 1,1 % av alla projekt 

EU-NIVÅ 
Antal projekt som kontrollerades av 
kommissionen 

226 
 

0,02 % av alla projekt 

Antal projekt som granskades av Europeiska 
revisionsrätten* 

223 
 

0,02 % av alla projekt 

Anmärkning: *Revisionsrätten, som EU:s oberoende externa revisor, är inte del av det 
internkontrollsystem som fastställs i förordningarna. 

Källa: GD Regional- och stadspolitiks presentation för Europaparlamentets 
budgetkontrollutskott den 11 oktober 2017 Post-2020 Audit reform in the EU – mission 
possible (revisionsreformen i EU efter 2020: möjligt uppdrag) och revisionsrättens årsrapport 
för 2015. 
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85. Kommissionens fann i sin efterhandsutvärdering för perioden 2007–2013 att de 

flesta stödmottagare ansåg att förvaltningskontrollerna var oproportionerliga97. En 

viktig faktor här var det stora antalet kontroller.  

Effektivisera medlemsstaternas förvaltningskontroller och de kontroller som utförs 

av de attesterande myndigheterna  

86. Det finns betydande skillnader mellan olika medlemsstater och program när det 

gäller hur förvaltningskontrollerna genomförs i praktiken. Följande framgick av den 

information som revisionsmyndigheterna försåg oss med om de tolv operativa 

program som vi granskade: 

- För fem av de tolv operativa programmen utförs förvaltningskontrollerna av mer 

än ett organ, exempelvis den förvaltande myndigheten och/eller förmedlande 

organ/attesterande myndigheter. Vår erfarenhet av revisioner har visat att vissa 

attesterande myndigheter utför omfattande kontroller utöver de förvaltande 

myndigheternas kontroller, medan andra attesterande myndigheter inte gör det. 

- Kontrollernas omfattning och kraven på dokumentation varierar avsevärt (se 

bilaga III). För tio av de tolv operativa programmen omfattar kontrollerna alla 

kostnadsposter som ingår stödmottagarens begäran om ersättning för utgifter, 

medan kostnadsposterna kontrolleras på urvalsbasis för återstående två. Enligt 

kommissionens vägledning är detta möjligt om den metod som används har 

                                                      

97 Ex post evaluation of Cohesion Policy programmes 2007–2013, focusing on the European 
Regional Development Fund (ERDF), the European Social Fund (ESF) and the Cohesion 
Fund (CF) (efterhandsutvärdering av sammanhållningsprogrammen 2007–2013, med 
inriktning på Europeiska regionala utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden och 
Sammanhållningsfonden), augusti 2016. 
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fastställts i förväg och en prognos kan göras över felen i de icke kontrollerade 

kostnadsposterna98.  

87. I förordningen om gemensamma bestämmelser för perioden 2014–2020 har ett 

antal proportionalitetsbestämmelser införts för att minska stödmottagarnas 

administrativa börda till följd av revisioner och kontroller. Projekt med en budget på 

upp till 200 000 euro (för Eruf och Sammanhållningsfonden) och 150 000 euro (för ESF) 

kontrolleras endast en gång (av antingen kommissionen eller av 

revisionsmyndigheterna) och av andra högst en gång per år99. I det nuvarande utkastet 

till omnibusförordningen föreslås att dessa tröskelvärden ska höjas till 400 000 euro 

(för Eruf och Sammanhållningsfonden) och 300 000 euro (för ESF)100.  

88. Att olika många och omfattande kontroller utförs av de förvaltande och 

attesterande myndigheterna, liksom att arbetsfördelningen mellan dessa myndigheter 

varierar, tyder på att kommissionen bör fastställa tydliga regler när den försöker 

minska de administrativa bördorna för stödmottagarna. Likaså skulle kommissionen 

kunna undersöka närmare om det går att förenkla urvalsmetoderna för 

förvaltningskontrollerna, samtidigt som den tar hänsyn till behovet av att se till att 

redovisningsskyldigheten uppfylls. 

89. Vidare skulle elektronisk överföring av uppgifter mellan de programansvariga 

myndigheterna och stödmottagarna (e-sammanhållning) kunna minska de 

administrativa kostnaderna avsevärt, men medlemsstaternas myndigheter utnyttjar 

ännu inte denna möjlighet fullt ut. Vi fann att elva av de tolv revisionsmyndigheter som 

svarade på vårt frågeformulär hade inrättat ett system för elektronisk överföring av 

                                                      

98 Europeiska kommissionen (2015): Europeiska struktur- och investeringsfonderna, 
Riktlinjer för medlemsstaternas förvaltningskontroller (programperioden 2014–2020), 
s. 12. 

99 Artikel 148 i förordning (EU) nr 1303/2013 av den 17 december 2013 (EUT L 347, 
20.12.2013, s. 320). 

100 Europeiska kommissionen, BudgWeb, artikel 148 i förordningen om gemensamma 
bestämmelser i dess lydelse av den 6 april 2018. 
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uppgifter. Ett sådant system skulle kunna ge tillgång till de handlingar som samlas in 

och undersöks i samband med förvaltningskontrollerna. Åtta revisionsmyndigheter 

angav emellertid att systemet inte ger tillräcklig tillgång till samtliga handlingar som är 

relevanta för revisionerna.  

Harmonisera kommissionens och medlemsstaternas tolkning av bestämmelserna 

90. I sin efterhandsutvärdering av sammanhållningspolitiken 2007–2013 identifierade

kommissionen brister i förvaltningskontrollerna som en av de främsta orsakerna till

stödmottagarnas administrativa börda101. En viktig förenklingsåtgärd är att se till att

olika programansvariga myndigheter i medlemsstaterna tolkar gällande bestämmelser

på samma sätt.

91. När det gäller lagstiftning och vägledande meddelanden är det kommissionens

uppgift att se till att dessa tolkas på samma sätt av alla aktörer. Kommissionen har

vidtagit flera åtgärder för att harmonisera tolkningen av kontrollbestämmelser. Bland

annat har den utfärdat vägledning om hur man undviker102 och åtgärdar fel i samband

med offentlig upphandling103.

92. Vi konstaterar också att det på EU-nivå finns en expertgrupp för de europeiska

struktur- och investeringsfonderna (EGESIF) som bör möjliggöra utbyte mellan

sakkunniga. De flesta bestämmelser är emellertid nationella eller programspecifika. I

101 Ex post evaluation of Cohesion Policy programmes 2007–2013, focusing on the European 
Regional Development Fund (ERDF), the European Social Fund (ESF) and the Cohesion 
Fund (CF) (efterhandsutvärdering av sammanhållningsprogrammen 2007–2013, med 
inriktning på Europeiska regionala utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden och 
Sammanhållningsfonden), augusti 2016, s. 17. 

102 Europeiska kommissionens vägledning Offentlig upphandling – Vägledning för 
yrkesutövande aktörer om hur man undviker de vanligaste felen i projekt som finansieras 
av de europeiska struktur- och investeringsfonderna, 2015. 

103 Kommissionens beslut av den 19 december 2013 om fastställande och godkännande av 
riktlinjer för fastställande av finansiella korrigeringar som kommissionen ska tillämpa på 
utgifter som finansieras av unionen genom delad förvaltning, i de fall som 
bestämmelserna om offentlig upphandling inte har följts (C(2013) 9527). 
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sådana fall är det medlemsstatens uppgift att se till att myndigheterna tolkar 

bestämmelserna på ett enhetligt sätt.  

93. Vår erfarenhet av revisioner har även visat att medlemsstaterna tillämpar olika

metoder för tekniskt utbyte och kommunikation mellan revisionsmyndigheterna och

de förvaltande myndigheterna/förmedlande organen/attesterande myndigheterna.

Bättre kommunikation kan leda till en mer enhetlig tolkning av bestämmelserna och

göra kontrollerna mer ändamålsenliga.
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Bilaga I – Sammanfattning av de viktigaste förenklingsförslagen för sammanhållningspolitiken efter 2020 

De viktigaste förenklingsförslagen för sammanhållningspolitiken efter 2020 
Europeiska 
kommissionen 
(1) 

Högnivågruppen 
för förenkling 
(2) 

Europaparlamentet 
(3) 

Rådet  
(4) (6) 

Europeiska 
regionkommittén 
(5) 

Sammanslagning och/eller starkare koncentration av medel      
Harmonisering av EU-instrumentens bestämmelser       
Gemensamma bestämmelser       
Bestämmelser som fastställs i tid och ingen retroaktiv tillämpning av vägledning och bestämmelser      
Mindre omfattande lagstiftning och vägledning från kommissionen      
Smidig myndighetsövergång och utnämning av myndigheter      
Rationalisering, färre operativa program      
Enhetligt och enkelt system av resultatindikatorer      

Rationalisering och differentiering av förvaltning och kontroll, exempelvis genom samordnad 
granskning      
Tillit till nationella bestämmelser och myndigheter (dvs. avstå från kommissionens tillsynsfunktion) i 
vissa medlemsstater       
Rationalisering av förhandsvillkoren      
Större nationell medfinansiering      
Större administrativ kapacitet      
Flexibel finansiering för att ta itu med nya utmaningar      
Utbyte av god praxis      
Bättre möjligheter till e-sammanhållning samt förenklade kostnadsalternativ och finansiering till 
schablonsats      
Stabila bestämmelser      

Bedömning från fall till fall av nationell överreglering, som inte automatiskt bör betraktas som fel      

Källa: 1) Europeiska kommissionens diskussionsunderlag om framtiden för EU:s finanser av den 28 juni 2017, 2) Slutsatser och rekommendationer från högnivågruppen för 
förenkling för tiden efter 2020 av den 11 juli 2017, 3) Europaparlamentets resolution av den 13 juni 2017 om byggstenar för EU:s sammanhållningspolitik efter 2020 
(2016/2326(INI)), 4) rådets slutsatser av den 15 november 2017 om synergier och förenkling av sammanhållningspolitiken efter 2020, dok. 14263/17, 5) yttrande om 
Sammanhållningspolitiken efter 2020 – För en stark och effektiv europeisk sammanhållningspolitik efter 2020, COTER-VI/015 och yttrande om förenkling av de europeiska struktur- 
och investeringsfonderna ur de lokala och regionala myndigheternas perspektiv, 10–12 oktober 2016, COTER-VI/012 och 6) rådets slutsatser av den 12 april 2018 om 
genomförandet av sammanhållningspolitiken efter 2020, pressmeddelande 178/18. 
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Bilaga II – Översikt över revisionsrättens rapporter, yttranden och briefingdokument om en 
förenkling av genomförandet av sammanhållningspolitiken 

Nr Revisionsrättens rapporter och yttranden 

1 Årsrapport för budgetåret 2011 

2 Årsrapport för budgetåret 2012 

3 Årsrapport för budgetåret 2013 

4 Årsrapport för budgetåret 2014 

5 Årsrapport för budgetåret 2015 

6 Årsrapport för budgetåret 2016 

7 Yttrande nr 1/2017 över förslaget till översyn av ”budgetförordningen” 

8 Särskild rapport nr 17/2016 EU-institutionerna kan göra mer för att underlätta tillträdet till sina 
offentliga upphandlingar 

9 Särskild rapport nr 19/2016 Att genomföra EU:s budget med hjälp av finansieringsinstrument – 
lärdomar av programperioden 2007–2013 

10 Särskild rapport nr 24/2016 Mer behöver göras för att öka medvetenheten om och åstadkomma 
efterlevnad av reglerna för statligt stöd inom sammanhållningspolitiken 

11 Särskild rapport nr 36/2016 En bedömning av arrangemangen för avslutande av sammanhållnings- 
och landsbygdsutvecklingsprogrammen 2007–2013 

12 Särskild rapport nr 02/2017 Kommissionens förhandlingar om partnerskapsöverenskommelser och 
program inom sammanhållningspolitiken 2014–2020 

13 Särskild rapport nr 04/2017 Skyddet av EU:s budget mot oriktiga utgifter: Kommissionen använde 
sig i allt större utsträckning av förebyggande åtgärder och finansiella korrigeringar på 
sammanhållningsområdet under perioden 2007–2013 

14 Särskild rapport nr 15/2017 Förhandsvillkor och resultatreserv inom sammanhållningspolitiken: 
innovativa men ännu inte ändamålsenliga instrument 

15 Särskild rapport nr 16/2018 Kommissionens och medlemsstaternas åtgärder under de sista åren av 
programperioden 2007–2013 rådde bot på det låga anslagsutnyttjandet men var inte tillräckligt 
resultatinriktade 

16 Briefingdokumentet (2018) Framtiden för EU:s finanser: reform av hur EU-budgeten fungerar 

17 Särskild rapport nr 11/2018 De nya alternativen för att finansiera landsbygdsutvecklingsprojekt: 
enklare men inte resultatinriktade 

Källa: Revisionsrätten. 
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Bilaga III – Granskning av förfaranden och krav på dokumentation för projekturval och genomförande av tolv finansieringssystem i tolv 

medlemsstaters operativa program 

  AT DE CZ ES FR HR HU IT MT PL SK UK 
A VILLKOR FÖR 

STÖDBERÄTTIGANDE 
            

2 Medfinansiering, 
stödnivå: 

            

 Mikroföretag och små 
företag 

30 % 25 % 45 % Upp till 
45 % 

Upp till 
60 % 

Upp till 
50 % 

Upp till 45–
50 % 

Upp till 
45 % 

Upp till 
50 % 

Upp till 
45 % 

Upp till 
75 % 

Upp till 
50 % 

 Medelstora företag 20 % 15 % 45 % Upp till 
35 % 

Upp till 
60 % 

Upp till 
50 % 

Upp till 35–
50 % 

Upp till 
35 % 

Upp till 
50 % 

Upp till 
35 % 

Upp till 
75 % 

Upp till 
50 % 

B PROJEKTANSÖKAN             
1 Antal sidor i 

projektansökan  22 52 32 251 16 46 15 18 15 134 40 41 

2 Inlämningssätt för 
projektansökan Pappers-

form  
Pappers- 

form  Elektroniskt Elektroniskt 
Elektroniskt 

och 
pappersform 

Pappers- 
form  Elektroniskt Elektroniskt Elektroniskt 

Elektroniskt 
och 

pappers-
form 

Elektroniskt 
och 

pappersfor
m 

Elektroniskt 

B 
1 

INFORMATION OM 
SÖKANDEN             

1 ID-uppgifter om 
sökanden  Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja 

2 Sökandens finansiella 
ställning  Ja Ja Nej Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Nej 

3 Analys av sökandens 
konkurrenskraft Nej Nej Ja Ja Nej Ja Ja Ja Ja Ja Ja Nej 

4 Erfarenhet av att 
genomföra EU-projekt  Nej Nej Nej Nej Ja Ja2 Ja Nej Ja Ja Nej Ja 

5 Certifikat om 
kvalitetshantering 
(ISO-certifikat) 

Ja Nej Nej Nej Nej Nej Ja Nej Nej Ja Nej Nej 

B 
2 

INFORMATION OM 
PROJEKTET             

1 Beskrivning av 
projektet 

Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja 

2 Specifikation av 
förväntade utgifter 

Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja 



2 

 

  AT DE CZ ES FR HR HU IT MT PL SK UK 
3 Beskrivning av 

projektets strategiska 
lämplighet 

Nej3 Nej Ja Ja Ja Ja Ja3 Nej Ja Ja Ja3 Ja 

4 Projektets bidrag till 
de övergripande 
principerna  

Ja Nej Ja Nej Ja Ja Ja Nej Ja Ja Ja Ja 

5 Analys av alternativa 
projektfinansieringsm
öjligheter 

Nej Nej Nej Nej Nej Ja Nej Nej Ja Ja Nej Nej 

6 Finansiell prognos 

3 år 3 år Nej 3 år Nej 8 år Nej 

Under det 
första året 

efter 
projektets 

slut 

Nej 19 år 4–12 år4 Nej 

C GENOMFÖRANDE              
C 
1 

ANSÖKNINGAR OM 
UTBETALNING 

            

1 Antal sidor i formulär 
för ansökan om 
utbetalning 

2 7 Minst 10 145 3 9 Minst 30 3 2 11 5 17 

2 Inlämningssätt för 
ansökan om 
utbetalning 

Elektroniskt 
och i 

pappers-
form 

Pappers-
form Elektroniskt Elektroniskt Elektroniskt 

Elektroniskt 
och i 

pappers-form 
Elektroniskt Elektroniskt Elektroniskt Elektroniskt 

Elektroniskt 
och i 

pappers-
form 

Elektro- 
niskt 

3 Framstegsrapport ska 
bifogas varje ansökan 
om utbetalning 

Ja Nej6 Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja 

C 
2 

STYRKANDE 
HANDLINGAR 

            

1 Antal dokument som 
måste lämnas in med 
ansökan om 
utbetalning 

100 % i 
pappersfor

m 

100 % i 
pappers-

form 

100 % i 
elektronisk 

form 

100 % i 
elektronisk 

form 

100 % i 
elektronisk 

form 

100 % i 
elektronisk 

form 

100 % i 
elektronisk 

form 

100 % i 
elektronisk 

form 

100 % i 
elektronisk 

form 

100 % i 
elektronisk 

form 

100 % i 
pappersfor

m 

Ett urval av 
styrkande 
handlingar 
ska lämnas 

in i 
elektronisk 

form 
2 
  

Styrkande handlingar 
som måste lämnas in:             
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  AT DE CZ ES FR HR HU IT MT PL SK UK 
 a) fakturor Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja 
 b) betalningsbevis Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Nej 
 c) leveransbekräftelse Nej Nej Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja 
 d) kontrakt Ja Nej Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja 
 e)redovisnings-

dokument Ja Nej Ja Ja Ja Ja Nej Ja Ja Ja Ja Ja 

 f) andra särskilda 
dokument Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Nej 

3 Lagringstid för 
styrkande handlingar 

T.o.m. 
2031 

T.o.m. den 
31 decem-
ber 2028 

10 år från 
den sista 

utbetalninge
n och tre år 

från det 
operativa 

programmets 
slut  

Minst 3 år 
från det 

operativa 
programme
ts slut, dvs. 
t.o.m. 2028 

T.o.m. den 
31 decembe

r 2028 

5 år från 
projektets 

slut 

Åtminstone 
t.o.m. den 

31 december 
2027 

10 år från 
projektets 

slut7 

10 år från 
projektets 

slut  
2 år8 

T.o.m. 
den 

31 decem-
ber 2028 

2 år8 

C 
3 

UPPHANDLINGS-
REGLER             

1 Förekomst av 
detaljerade 
upphandlingsförfaran
den som ska följas av 
små och medelstora 
företag i egenskap av 
stödmottagare 

Nej9 Nej10 Ja Ja Nej Ja Ja Nej Ja Ja Ja Ja 

1 Det slutliga antalet sidor i projektansökan kan variera beroende på ansökans slutliga innehåll. 
2 När det gäller Kroatien avses med erfarenhet av projektgenomförande projekt som finansieras med medel från vilken källa som helst, dvs. inte enbart EU-finansierade projekt. 
3 Indirekt, eftersom de sökande måste visa att kraven i inbjudan att lämna projektförslag uppfylls (och inbjudan måste stämma överens med det operativa programmet). 
4 Beroende på typ av investering. 
5 Det slutliga antalet sidor i ansökan om utbetalning kan variera beroende på det slutliga innehållet i ansökan. 
6 En framstegsrapport ska endast bifogas den sista ansökan om utbetalning. 
7 Från och med dagen för den sista fakturan. 
8 Två år från och med den 31 december efter det att räkenskaperna med de slutliga utgifterna för det genomförda projektet har lämnats in till Europeiska kommissionen. 
9 Inga upphandlingsförfaranden, men stödmottagarna är skyldiga att styrka att kostnaderna är rimliga. 
10 Urvalet måste dokumenteras och det ekonomiskt mest fördelaktiga erbjudandet väljas. 

Källa: Revisionsrätten, baserat på uppgifter från medlemsstaternas myndigheter och offentligt tillgängliga handlingar. 
 



4 

 

Operativa program som granskats 

Nej Medlemsstat Operativt program som granskats Programmets CII-nr Insatsområde Investeringsprioritering 

1 Österrike Investeringar i tillväxt och sysselsättning i Österrike 2014–2020 2014AT16RFOP001 Insatsområde 2 3 d  

2 Kroatien Konkurrenskraft och sammanhållning 2014HR16M1OP001 Insatsområde 3 3 d  

3 Tjeckien Entreprenörskap och innovation för konkurrenskraft 2014CZ16RFOP001 Insatsområde 3 3 a  

4 Frankrike Operativt Eruf- och FSE-program för Lorraine och Vosges 2014–2020 2014FR16M2OP007/2014FR16M0OP0151 Insatsområde 2 3 a  

5 Tyskland Sachsen-Anhalt Eruf 2014–2020 2014DE16RFOP013 Insatsområde 2 3 d  

6 Ungern Operativt program för ekonomisk utveckling och innovation 2014HU16M0OP001 Insatsområde 1 3 c  

7 Italien Regionalt operativt Eruf- och ESF-program för Apulien 2014IT16M2OP002 Insatsområde 3 3 a  

8 Malta Främja en konkurrenskraftig och hållbar ekonomi för att ta itu med 
våra utmaningar 

2014MT16M1OP001 Insatsområde 3 3 d  

9 Polen Regionalt operativt program för Dolnośląskie Voivodeship 2014–
2020 

2014PL16M2OP001 Insatsområde 1 3 c  

10 Slovakien Forskning och innovation 2014SK16RFOP001 Insatsområde 3 3 a  

11 Spanien Operativt Eruf-program för 2014–2020 för Andalusien 2014ES16RFOP003 Insatsområde 3 3 d  

12 Förenade 
kungariket 

Förenade kungariket – Eruf England 2014UK16RFOP001 Insatsområde 3 3 d  

1 CCI-koden för detta operativa program ändrades under 2017 från 2014FR16M2OP007 till 2014FR16M0OP015. 

Källa: Revisionsrätten. 
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Bilaga IV – Beräknad effekt av förenklingsåtgärder som kommissionen fastställt för 

perioden 2014–2020 när det gäller förvaltningarnas administrativa kostnader och 

stödmottagarnas administrativa börda 

Förenklingsåtgärd 

Effekt på 
förvaltningarnas 
administrativa 

kostnader 
(%) 

Effekt på 
stödmottagarnas 

administrativa 
börda 

(%) 
Förenklingsåtgärder för sammanhållningspolitiken (Sammanhållningsfonden, Eruf och ESF) 
Partnerskapsöverenskommelser som ersätter den nationella 
strategiska referensramen och nationella strategiska planen 0,0 % 0,0 % 

Större tematisk koncentration 0,0 % 0,0 % 
Gemensamma indikatorer och förbättrad övervakningsram 0,5 % 0,9 % 
Harmoniserade bestämmelser -0,5 % -1,2 % 
Proportionerliga kontroller/minsta antal kontroller på plats -0,6 % -0,5 % 
E-sammanhållning med stödmottagare -1,7 % -4,8 % 
Enklare regler för inkomstgenererande projekt -0,6 % -2,2 % 
Kortare lagringstid för handlingar -0,3 % -0,5 % 
Enklare förfarande för ändring av program 0,0 % 0,0 % 
Förenkling av programdokumentet 0,0 % 0,0 % 
Oberoende kvalitetsrapport för större projekt 0,0 % 0,0 % 
Anordnare av utbildning eller kunskapsöverföring som möjliga 
stödmottagare -0,2 % -0,1 % 

Lokalt ledd utveckling och lokala aktionsgrupper 0,1 % -0,1 % 
Integrerade territoriella investeringar 0,0 % 0,1 % 
Sammanslagning av den förvaltande myndigheten och 
attesterande myndigheten/färre utbetalande organ -0,2 % 0,0 % 

Bidrag och återbetalningspliktigt stöd som förenklade 
kostnadsalternativ -1,7 % -6,3 % 

Gemensamma handlingsplaner 0,0 % 0,0 % 
Förenklingsåtgärder för andra fonder (EHFF, Ejflu) 
Förskottsutbetalningar 0,1 % -0,1 % 
Fastställande av förhandskriterier för försäkringsskydd 0,0 % 0,0 % 
Påskyndat förfarande för urvalsprocessen 0,0 % 0,0 % 
Särskilda regler för beräkning av ersättning 0,0 % 0,0 % 
Totalt för ESI-fonderna  -5,2 % -14,9 % 

Källa: Use of new provisions on simplification during the early implementation phase of ESIF 
(användningen av nya bestämmelser om förenkling under det tidiga skedet av ESI-fondernas 
genomförande), slutrapport av den 19 juni 2017, Sweco, t33 och Spatial Foresight, på uppdrag av GD 
Regional- och stadspolitik.
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Bilaga V – Utvecklingen när det gäller lagstiftning och vägledande meddelanden 
 

  

 
Källa: Revisionsrätten, baserat på http://ec.europa.eu/regional_policy/en/information/legislation/guidance. 

19

+11 %

Antal EU-förordningar/kommissionsbeslut

+33 %

2007–20132000–2006

Antal sidor i dessa förordningar och beslut

2014–2020

313

+127 % +147 %

21 28

774
138

+362 %

Antal vägledande meddelanden

+47 %

2000–2006 2007–2013 2014–2020

+279 %

1 419

+120 %

3 115

Antal sidor i vägledande meddelanden

13

374

60
88
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Bilaga VI – Sammanhållningspolitiken (Eruf, Sammanhållningsfonden och ESF inkl. 
sysselsättningsinitiativet för unga) under programperioden 2014–2020, anslag, antal 

operativa program, indikatorer som används och myndigheter som deltar i förvaltningen 
för respektive medlemsstat 

 

 
Anmärkning: För ett antal myndigheter är de angivna siffrorna uppskattningar.  

Källa: Europeiska kommissionen.  

Medlemsstat

EU-fonder (Eruf, 
Sammanhållnings-

fonden och ESF 
inkl. 

sysselsättnings-
initiativet för unga) 

i miljoner euro

Andel i % av EU-
fonderna

Antal operativa 
program

Antal output- 
och resultat-
indikatorer

Antal 
myndigheter 

FM/FO/AM/RM 
(uppskattningar)

Andel av det 
totala antalet 
myndigheter

AT 978 0,3 % 2 95 32 2,4 %
BE 2 021 0,6 % 7 227 37 2,7 %
BG 7 423 2,1 % 8 423 49 3,6 %
CY 702 0,2 % 2 99 9 0,7 %
CZ 21 643 6,2 % 8 399 15 1,1 %
DE 18 269 5,2 % 32 1 106 132 9,7 %
DK 413 0,1 % 2 58 10 0,7 %
EE 3 535 1,0 % 1 191 14 1,0 %
ES 27 942 8,0 % 45 756 89 6,6 %
FI 1 304 0,4 % 3 97 20 1,5 %
FR 14 763 4,2 % 40 1 366 323 23,8 %
GR 15 275 4,4 % 18 702 33 2,4 %
HR 8 463 2,4 % 2 282 24 1,8 %
HU 21 544 6,2 % 7 382 10 0,7 %
IE 1 020 0,3 % 3 86 4 0,3 %
IT 31 686 9,1 % 51 1 433 115 8,5 %
LT 6 709 1,9 % 1 288 31 2,3 %
LU 40 0,0 % 2 32 4 0,3 %
LV 4 418 1,3 % 1 244 3 0,2 %
MT 708 0,2 % 3 119 5 0,4 %
NL 1 015 0,3 % 5 103 10 0,7 %
PL 76 866 22,0 % 22 1 511 89 6,6 %
PT 21 343 6,1 % 12 450 66 4,9 %
RO 22 541 6,5 % 7 439 62 4,6 %
SE 1 764 0,5 % 11 150 5 0,4 %
SI 3 012 0,9 % 1 234 18 1,3 %
SK 13 768 3,9 % 7 467 35 2,6 %
UK 10 974 3,1 % 12 401 16 1,2 %
TC 9 239 2,6 % 76 1 874 98 7,2 %
Totalt 349 380 100 % 391 – 1 358 100 %



 1 

 

Bilaga VII – Förkortningar 

 

RM 

Revisionsmyndighet 

AM Attesterande myndighet 
Cosme EU:s program för företagens konkurrenskraft och små och medelstora 

företag 
CPR Förordningen om gemensamma bestämmelser (Common Provision 

Regulation) 
EGESIF Expertgrupp för de europeiska struktur- och investeringsfonderna 
Eruf Europeiska regionala utvecklingsfonden 
ESF Europeiska socialfonden 
ESI-fonderna De europeiska struktur- och investeringsfonderna 
EU Europeiska unionen 
EUF-fördraget Fördraget om Europeiska unionens funktionssätt 
FM Förvaltande myndighet 
FO Förmedlande organ 
GD Generaldirektorat 
GD 
Sysselsättning, 
socialpolitik och 
inkludering 

Generaldirektoratet för sysselsättning, socialpolitik och inkludering 

GD Regional- 
och stadspolitik 

Generaldirektoratet för regional- och stadspolitik 

Högnivågruppen Högnivågruppen för förenkling 
IAS Tjänsten för internrevision (Internal Audit Service) 
OECD Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling 
OP Operativt program 
Refit Programmet om lagstiftningens ändamålsenlighet och resultat 
SMF Små och medelstora företag 
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Bilaga VIII – Ordförklaringar 

 
De europeiska struktur- och investeringsfonderna (ESI-fonderna) är fem separata fonder 

som stöder genomförandet av unionsstrategin för smart och hållbar tillväxt för alla i hela 

unionen samt de fondspecifika uppdragen. Fonderna har politiska ramar som fastställs för 

den sjuåriga budgetperioden inom den fleråriga budgetramen. Fonderna är: Europeiska 

regionala utvecklingsfonden (Eruf), Europeiska socialfonden (ESF), Sammanhållningsfonden, 

Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (Ejflu) och Europeiska havs- och 

fiskerifonden (EHFF).  

Den attesterande myndigheten gör de första kontrollerna av de utgifter som 

förvaltningsmyndigheterna redovisar och intygar att utgifterna är lagliga och korrekta. 

En förvaltande myndighet är en nationell, regional eller lokal offentlig myndighet (eller 

något annat offentligt eller privat organ) som en medlemsstat har utsett att förvalta ett 

operativt program. I dess uppgifter ingår att välja ut vilka projekt som ska finansieras, 

övervaka hur projekten genomförs och rapportera till kommissionen om finansiella aspekter 

och uppnådda resultat. Den förvaltande myndigheten är också det organ som beslutar om 

finansiella korrigeringar för stödmottagarna till följd av revisioner som har genomförts av 

kommissionen, Europeiska revisionsrätten eller någon av medlemsstatens myndigheter.  

En resultatram består av delmål och mål som definieras för en uppsättning indikatorer som 

medlemsstaterna väljer ut för varje insatsområde inom ett operativt program, med 

undantag för insatsområdena för tekniskt stöd och program som får stöd inom initiativet för 

små och medelstora företag. 
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Ett förmedlande organ är ett offentligt eller privat organ eller en offentlig eller privat 

förvaltning som en förvaltande myndighet ansvarar för eller som utför uppgifter för en sådan 

myndighets räkning gentemot stödmottagare som genomför insatser. 

Ett insatsområde är en av prioriteringarna i strategin för ett operativt program som omfattar 

en grupp inbördes relaterade insatser med specifika mätbara mål. 

Förenklade kostnadsalternativ är de tre typer av finansiering som fastställs i artikel 67 b–d i 

förordning (EU) nr 1303/2013: standardiserade skalor av enhetskostnader, klumpsummor 

och finansiering till schablonsats. 

Förhandsvillkor är specifika krav som en medlemsstat måste uppfylla innan den kan få stöd 

från de europeiska struktur- och investeringsfonderna. När medlemsstaterna utarbetade 

operativa program för programperioden 2014–2020 skulle de bedöma huruvida dessa villkor 

var uppfyllda. Om de inte var det skulle handlingsplaner utarbetas så att de garanterat var 

uppfyllda senast den 31 december 2016. 

Förordningen om gemensamma bestämmelser är Europaparlamentets och rådets 

förordning (EU) nr 1303/2013 av den 17 december 2013 om fastställande av gemensamma 

bestämmelser för Europeiska regionala utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden, 

Sammanhållningsfonden, Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling och 

Europeiska havs- och fiskerifonden, om fastställande av allmänna bestämmelser för 

Europeiska regionala utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden, Sammanhållningsfonden 

och Europeiska havs- och fiskerifonden samt om upphävande av rådets förordning (EG) 

nr 1083/2006. 

I ett operativt program fastställs en medlemsstats prioriteringar och specifika mål och hur 

medlen (medfinansieringen från EU samt offentliga och privata aktörer i medlemsstaterna) 

från ESI-fonderna ska användas under en viss period (för närvarande sju år) för att finansiera 

projekt. Projekten ska bidra till att ett antal mål som fastställts för det operativa 

programmets insatsområden uppnås. Operativa program utarbetas av medlemsstaten och 

måste godkännas av kommissionen innan några medel kan betalas ut från EU:s budget. 

Programmet kan endast ändras under den period som det omfattar om båda parterna är 

överens.  
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Interventionslogik är kopplingen mellan bedömda behov, mål, input (planerad och faktisk), 

output (planerad och uppnådd) och resultat (avsedda och faktiska). 

Nationell överreglering innebär att ytterligare bestämmelser och lagstadgade skyldigheter 

fastställs som är mer långtgående än de krav som fastställts för de europeiska struktur- och 

investeringsfonderna (ESI-fonderna) på EU-nivå. Nationell överreglering kan i sin tur delas in i 

aktiv nationell överreglering och passiv nationell överreglering. Aktiv nationell överreglering 

innebär att ytterligare administrativa förfaranden och lagstadgade skyldigheter har fastställts 

som går utöver de krav avseende ESI-fonderna som har fastställts på EU-nivå, medan passiv 

nationell överreglering innebär att de nationella, regionala eller lokala aktörerna inte tillämpar 

de förenklingsåtgärder som föreslås i förordningarna om ESI-fonderna. 

Partnerskapsöverenskommelser är överenskommelser som ingås mellan Europeiska 

kommissionen och varje medlemsstat för programperioden 2014–2020. Där anges de 

nationella myndigheternas planer för hur medlen från de europeiska struktur- och 

investeringsfonderna ska användas och varje lands strategiska mål och 

investeringsprioriteringar som kopplas till de övergripande målen för Europa 2020-strategin 

för smart och hållbar tillväxt för alla. Där anges också bland annat närmare uppgifter om 

eventuella förhandsvillkor och ramar för resultatförvaltning. Överenskommelserna utarbetas 

av medlemsstaten i dialog med kommissionen och ska antas av kommissionen. 

Revisionsmyndigheterna försäkrar kommissionen om att förvaltningssystemen och de 

interna kontrollerna inom ett operativt program fungerar ändamålsenligt (och att de 

attesterade utgifterna därmed är lagliga och korrekta). Revisionsmyndigheterna är vanligtvis 

avdelningar vid regeringskanslier, finansministerier (eller interna kontrollorgan som lyder 

under ett ministerium) eller andra ministerier eller inom högre revisionsorgan. De ska 

fungera fristående från de myndigheter som förvaltar medlen. Revisionsmyndigheterna 

rapporterar resultatet av sina systemrevisioner och revisioner av insatser till 

förvaltningsmyndigheterna och de attesterande myndigheterna för det operativa 

programmet i fråga. En gång om året rapporterar de till kommissionen om sitt arbete under 

årets gång i en årlig kontrollrapport. Om revisionsmyndigheterna anser att den förvaltande 

myndigheten inte har vidtagit nödvändiga korrigerande åtgärder ska de göra kommissionen 

uppmärksam på detta. 
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Statligt stöd är varje form av direkt eller indirekt ekonomiskt stöd som offentliga 

myndigheter ger företag i den privata sektorn. Fördraget om Europeiska unionens 

funktionssätt (EUF-fördraget) förbjuder i allmänhet statligt stöd på den gemensamma 

marknaden om detta inte är vederbörligen motiverat. EU:s regler om statligt stöd anger i 

vilka fall sådant stöd inte snedvrider (eller inte riskerar att snedvrida) konkurrensen. 

Europeiska kommissionen har exklusiv behörighet att bedöma om det statliga stöd som 

medlemsstater beviljar är förenligt med dessa regler. Beslut av processrättslig beskaffenhet 

och åtgärder från kommissionens sida kan granskas av tribunalen och domstolen. 
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