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Resumé 
I Formålet med Den Europæiske Unions samhørighedspolitik er at reducere 
forskellene mellem regionerne i EU med henblik på at skabe en afbalanceret 
økonomisk, social og territorial udvikling. Ca. 350 milliarder euro er tildelt denne politik 
i perioden 2014-2020, hvilket svarer til en tredjedel af EU's budget. 

II Historisk set har EU haft en tendens til at fokusere på at sikre, at budgetudgifterne 
overholder de relevante regler. I de seneste år har EU dog forsøgt at øge 
performanceorienteringen, således at EU-midlerne skaber positive ændringer for 
borgerne. I overensstemmelse med vores traktatfæstede forpligtelse til at rapportere 
om forsvarlig økonomisk forvaltning har vi bidraget væsentligt til denne udvikling. 

III Den igangværende debat om performanceorientering i samhørighedspolitikken 
omfatter mange interessenter, der har forskellige, og til tider modsatrettede, syn på, 
hvad performanceorientering er, og hvordan den bør opnås. Dette briefingpapir er en 
værdifuld informationskilde for alle dem, der er involveret i håndteringen af de 
vanskelige politiske og praktiske udfordringer med hensyn til, hvordan 
performanceorienteringen kan forbedres i den aktuelle og den kommende 
programperiode. 

IV Dette briefingpapir præsenterer vores syn på, hvordan performanceorienteringen 
har udviklet sig fra den forrige programperiode frem til Kommissionens forslag 
vedrørende 2021-2027. Vi tager både den lovgivningsmæssige ramme og dens 
gennemførelse på kommissions- og medlemsstatsniveau i betragtning. Kernen i vores 
gennemgang er 14 vejledende principper (VP'er), som vi mener er centrale for at sikre, 
at EU's udgifter er performanceorienterede. Disse principper omfatter hele 
politikforvaltningens cyklus, fra den strategiske planlægning over gennemførelsen til 
rapporteringen og evalueringen. 

V På baggrund af vores omfattende arbejde med forvaltningsrevision på 
samhørighedsområdet (69 beretninger), suppleret med analyser fra andre kilder, 
vurderede vi, hvor godt disse principper blev anvendt i programperioderne 2007-2013 
og 2014-2020 samt - ud fra den antagelse, at Kommissionens forslag for den næste 
periode bliver gennemført - hvor sandsynligt det er, at de bliver anvendt i 
programperioden 2021-2027. For så vidt angår de elementer, der endnu ikke er blevet 
gennemført – i perioden 2021-2027 og visse dele af perioden 2014-2020 – er vores 
vurdering baseret på udformningen af de eksisterende systemer. 
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VI Vi konstaterede, at Kommissionen i løbet af disse programperioder har taget 
skridt til at inkludere centrale elementer, som er nødvendige for et effektivt 
performancestyringssystem, både i den generelle finansielle lovgivning og i den 
lovgivning, der specifikt gælder for samhørighedsområdet. Disse centrale elementer 
omfatter fastlæggelse af, hvad god performance er, og hvilke betingelser der er 
nødvendige for at opnå den, hvordan performance skal måles, og hvordan den skal 
rapporteres og evalueres. Der er foretaget væsentlige ændringer, navnlig i perioden 
2014-2020. 

VII Disse forbedringer af den lovgivningsmæssige ramme er dog ikke altid blevet 
matchet af en tilsvarende effektiv gennemførelse i praksis. Endvidere er en af 
målsætningerne for den foreslåede lovgivning vedrørende 2021-2027 at forenkle 
ordningerne. Vi støtter i princippet målet om forenkling. Der er dog efter vores 
opfattelse en risiko for, at Kommissionens forslag i sit ønske om at opnå forenkling 
mindsker fokuseringen på performance. 

VIII Vores vurdering af hvert af de 14 vejledende principper er sammenfattet i  
tabel 1 nedenfor. Tabellen viser, at der er sket fremskridt med hensyn til at gøre 
samhørighedspolitikken mere performanceorienteret, navnlig for så vidt angår 
programmeringen. Der er dog fortsat en række områder, hvor der er plads til 
forbedring: strategisk planlægning, politikgennemførelse, udarbejdelse og anvendelse 
af performanceoplysninger i forbindelse med overvågning/rapportering og evaluering 
samt sikring af bæredygtighed. Samlet set konstaterede vi, at der ikke er tilstrækkelige 
finansielle incitamenter til at opnå god performance. 

Tabel 1 – De vejledende principper vurderet i forbindelse med de enkelte 
programperioder 

IX Programperioder X Punkt 
2007-
2013 

2014-
2020 

2021-
2027 

1. Principper vedrørende strategisk planlægning 

1. EU har formuleret en klar og konsistent 
vision for, hvad man ønsker at opnå 
med samhørighedspolitikkens fonde, og 
denne skal anerkendes og omsættes til 
praksis 

14-23    

2. Tildelingen af midler til 
medlemsstaterne tager højde for de 
identificerede behov og er baseret på 
performanceoplysninger 

24-29    
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2. Principper vedrørende programmering 

3. Der er opstillet en klar 
interventionslogik 31-38    

4. Finansieringen er målrettet 39    

5. Der er etableret en enkel og konsistent 
ramme for performancemåling 40-49    

6. Der er etableret mekanismer til at give 
incitamenter til performance 50-56    

3. Principper vedrørende gennemførelse 

7. Medlemsstaterne anvender deres 
samhørighedsmidler rettidigt 58-64    

8. Der anvendes en 
performanceorienteret tilgang ved 
udvælgelsen og gennemførelsen af 
projekter 

65-71    

9. Programændringer baseres på 
overvejelser vedrørende performance, 
herunder resultater 

72-78    

4. Principper vedrørende overvågning og rapportering 

10. Overvågningssystemerne sikrer 
rettidige performancedata af god 
kvalitet 

80-90    

11. Det er tydeligt, hvem der har ansvaret 
for performance 91-98    

12. Performanceoplysningerne anvendes til 
at træffe afhjælpende foranstaltninger 
og støtte den strategiske 
planlægningsproces 

99-104    

5. Princip vedrørende evaluering 

13. Evalueringerne på program- og 
politikniveau anvendes i 
beslutningstagningen 

106-113     

6. Tværgående princip 

14. Bæredygtighed er integreret i cyklussen 
for at sikre de offentlige interventioners 
effektivitet på lang sigt 

114-124    
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NB: Med hensyn til nogle af de vejledende principper, bl.a. nr. 1 og 9, er Kommissionen ikke enig i 
Revisionsrettens vurdering. 

Kilde: Revisionsretten. Rød: Få af de underliggende kriterier er opfyldt. Gul: De underliggende kriterier er 
opfyldt i nogle henseender. Grøn: De underliggende kriterier er opfyldt i de fleste henseender. 

IX Vi har i tidligere beretninger fremsat mange anbefalinger vedrørende disse emner 
– især med relation til VP 1 og 9, som for perioden 2021-2027 er markeret med rødt i 
tabel 1. Vi har også påpeget behovet for at minimere forsinkelser i hele cyklussen. 
Kumulative forsinkelser i gennemførelsen kombineret med overlappende 
støtteberettigelsesperioder betyder, at fokus flyttes fra performance over mod at få 
brugt pengene.  
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Indledning 

Performance i EU 

01 Den Europæiske Union (EU) har hvert år udgifter for omkring 140 milliarder euro. 
I de seneste år har der i stigende grad været fokus på, i hvilket omfang disse udgifter 
har ført til positive fordele – performance. I EU-lovgivningen omtales performance 
generelt som "forsvarlig økonomisk forvaltning". Ifølge finansforordningen betyder 
"forsvarlig økonomisk forvaltning", at budgettet gennemføres i overensstemmelse 
med principperne om sparsommelighed, produktivitet og effektivitet, som defineres 
således1: 

o sparsommelighed – ressourcerne skal stilles til rådighed rettidigt, i den rigtige 
mængde og kvalitet samt til den mest fordelagtige pris 

o produktivitet – der skal sikres det optimale forhold mellem de anvendte 
ressourcer, de gennemførte aktiviteter og de mål, der nås 

o effektivitet – der skal fokuseres på det omfang, i hvilket de forfulgte mål nås ved 
hjælp af de gennemførte aktiviteter. 

02 Sparsommelighedsprincippet vedrører de krævede input. Både produktivitet og 
effektivitet omhandler det, der opnås med disse input, og dækker derfor: 

o output – et programs produkter, f.eks. en lufthavn 

o resultater – et programs umiddelbare indvirkninger på de direkte adressater eller 
modtagere, f.eks. antallet af passagerer, der benytter lufthavnen 

o effekt – langsigtede ændringer, som i det mindste delvis kan tilskrives EU-
foranstaltningen, f.eks. de økonomiske fordele, der skabes af lufthavnen (andre 
faktorer kan også være relevante, f.eks. CO2-emissioner). 
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Samhørighed 

03 Dette briefingpapir undersøger performanceorienteringen på et af EU's vigtigste 
aktivitetsområder – samhørighed. Samhørighedspolitikker er udformet med henblik på 
at opfylde et af EU's hovedmål: at fremme "økonomisk, social og territorial 
samhørighed blandt medlemsstaterne"2. Udviklingen i samhørighedsfinansieringen og 
-prioriteterne fremgår af tabel 2. Tabellen viser følgende: 

o Finansieringen steg betragteligt fra begyndelsen, men har været mere eller 
mindre konstant siden perioden 2007-2013. 

o Før perioden 2007-2013 var der ingen stabilitet for så vidt angår de fonde, der 
bidrog til samhørighedsområdet. Siden da er der ikke sket ændringer på dette 
punkt. 

o Målsætningerne på samhørighedsområdet er siden perioden 2007-2013 blevet 
udvidet til også at omfatte territorialt samarbejde (dvs. på tværs af landegrænser) 
og målsætninger, der stammer fra EU's langsigtede 10-årsstrategier3. 

o Der er pr. juni 2019 ikke nogen efterfølger til Europa 2020-strategien, som 
udgifterne på samhørighedsområdet, såvel som de andre politikområder, skal 
bidrage til at realisere.
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Tabel 2 – Udviklingen i EU's samhørighedsfinansiering og -prioriteter 

Programperiode 1989-1993 1994-1999 2000-2006 2007-2013 2014-2020 2021-2027 

Budget  
( % af det samlede 
budget) 

69 milliarder ECU* (20 %) 168 milliarder ECU* (30 %) 235 milliarder euro (33 %) 347 milliarder euro (36 %) 355 milliarder euro (37 %) 330 milliarder euro 
(34 %) 

Fonde EFRU, ESF, EUGFL, 
Udviklingssektionen 

EFRU, ESF, EUGFL, 
Udviklingssektionen, FIUF og 
Samhørighedsfonden 

EFRU, ESF, EUGFL, 
Udviklingssektionen, FIUF 
og Samhørighedsfonden 

EFRU, ESF og 
Samhørighedsfonden EFRU, ESF og Samhørighedsfonden EFRU, ESF og 

Samhørighedsfonden 

EU-strategi afspejlet i 
den 
lovgivningsmæssige 
ramme for 
samhørigheds-
politikken 

- - [Lissabon 2000-2010]** Lissabon 2000-2010 
Europa 2010-2020 Europa 2010-2020 - 

Investeringsmål 

5 prioriterede mål: 
— fremme udviklingen 

og 
strukturtilpasningen i 
regionerne 

— adressere industriel 
tilbagegang 

— bekæmpe 
langtidsledighed 

— fremme unges 
erhvervsmæssige 
integrering 

— reformere den fælles 
landbrugspolitik og 
fremme udvikling i 
landdistrikterne. 

6 prioriterede mål: 
— fremme udviklingen og 

strukturtilpasningen i 
regionerne 

— adressere industriel 
tilbagegang 

— bekæmpe 
langtidsledighed og 
fremme unges 
erhvervsmæssige 
integrering 

— fremme 
arbejdstagernes 
tilpasning til 
industrielle 
forandringer 

— fremme udvikling i 
landdistrikterne 

— støtte regioner med en 
ekstremt lav 
befolkningstæthed. 

3 prioriterede mål: 
— fremme 

udviklingen og 
struktur-
tilpasningen i 
regionerne 

— omstilling i 
områder med 
strukturproblemer 

— modernisering af 
uddannelses- og 
beskæftigelses-
området. 

3 prioriterede mål: 
— vækst og 

beskæftigelse i de 
mindst udviklede 
regioner 

— konkurrenceevne i 
de øvrige EU-
regioner 

— grænse-
overskridende 
samarbejde. 

11 tematiske mål: 
— forskning og innovation 
— informations- og 

kommunikationsteknologi 
(IKT) 

— SMV'ers konkurrenceevne 
— lavemissionsøkonomi 
— tilpasning til 

klimaforandringer samt 
risikoforebyggelse og -
styring 

— miljøbeskyttelse og 
ressourceeffektivitet 

— bæredygtig transport 
— fremme af beskæftigelse og 

støtte til arbejdskraftens 
mobilitet 

— social inklusion 
— uddannelse og træning 
— institutionel 

kapacitetsopbygning. 

5 politikmål: 
— innovativ og 

intelligent 
økonomisk 
omstilling 

— et grønnere, 
kulstoffattigt 
Europa 

— mobilitet og 
IKT 

— EU's søjle for 
sociale 
rettigheder 

— bæredygtig 
udvikling af 
byområder, 
landdistrikter 
og 
kystområder 
samt lokale 
initiativer. 

* Den europæisk valutaenhed (ECU) var en valutakurv med EF-medlemsstaternes valutaer, der blev anvendt som en regningsenhed, før den blev erstattet af euroen den 
1. januar 1999 til pari. 
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** Lissabonstrategien trådte i kraft omkring samtidig med programperioden for 2000-2006, men der blev ikke taget hensyn til den i den lovgivningsmæssige ramme for 
samhørighedspolitikken i denne periode. 

Kilde: Baseret på Kommissionens oplysninger i Inforegion Panorama nr. 26, juni 2008 (for perioderne 1989-1993, 1994-1999, 2000-2006, 2007-2013 "Budget", "Funds", 
"Investment objectives"), Kommissionens tal (for perioderne 2014-2020 og 2021-2027 "Budget") og Revisionsrettens tidligere revisionsarbejde. 



11 

 

Briefingpapirets formål og tilgang 

04 Dette briefingpapir er ikke en revisionsberetning. Det er hovedsagelig baseret på 
vores omfattende revisionsarbejde gennem de seneste år og giver et overblik over, i 
hvilket omfang samhørighedspolitikkens udformning og gennemførelse har været 
fokuseret på performance og ikke blot på overholdelse af reglerne. Efter vores mening 
vil dette være nyttigt for alle, der er involveret i at planlægge ordningerne for den 
næste programperiode, både i EU-institutionerne og på medlemsstatsniveau. 

05 Først vurderer vi, hvordan centrale elementer har udviklet sig i retning af et 
effektivt performancestyringssystem. Dette gør vi med hensyn til både den generelle 
lovgivning (og Kommissionens øvrige initiativer) og den EU-lovgivning, der specifikt 
gælder for samhørighedsområdet. 

06 Derefter identificerer vi 14 vejledende principper, som vi mener er nødvendige 
for at gøre samhørighedspolitikken mere performanceorienteret. Disse principper er 
ikke tænkt som en fuldstændig ramme, og de kan måske ikke alle overføres direkte til 
andre EU-politikområder, men de afspejler de centrale problemstillinger, som vi har 
identificeret i vores arbejde med forvaltningsrevision. De vedrører hele 
politikforvaltningens cyklus fra den indledende planlægning til evalueringen efter 
afslutningen. Billede 1 nedenfor viser de vejledende principper i relation til de fem 
primære forvaltningsfaser (der gives en kort beskrivelse af forvaltningsfaserne i 
analysen af de vejledende principper senere i dette dokument). Ét af principperne 
(sikring af bæredygtighed) er tværgående og finder anvendelse på en række af faserne. 
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Billede 1 – Samhørighedspolitikkens gennemførelsescyklus 

 
Kilde: Revisionsretten. 

07 Vi udviklede disse vejledende principper ud fra vores baggrund som erfarne 
revisorer på samhørighedsområdet og vurderede dem primært på grundlag af vores 
eget arbejde på området i det seneste årti (i alt 69 beretninger med Kommissionens 
svar). Vi supplerede dette med analyser fra andre kilder, både i EU-institutionerne 
(f.eks. undersøgelser fra Europa-Parlamentet og rapporter fra Kommissionens Interne 
Revisionstjeneste) og udenfor (f.eks. OECD). Vi analyserer, hvor godt hvert af de 
vejledende principper blev anvendt i programperioderne 2007-2013 og 2014-2020, 
samt, vurderet ud fra Kommissionens forslag4, hvordan de kan blive dækket i 
programperioden 2021-2027. Vi drøftede dette briefingpapir med Kommissionen og 
tog hensyn til dens kommentarer, hvor det var relevant.  

Strategisk 
planlægning

Programmering

GennemførelseOvervågning og 
rapportering

Evaluering

VP 1: EU har formuleret en klar og konsistent vision 
for, hvad man ønsker at opnå med 
samhørighedspolitikkens fonde, og denne skal 
anerkendes og omsættes til praksis

VP 2: Tildelingen af midler til medlemsstaterne tager 
højde for de identificerede behov og er baseret 
på performanceoplysninger

VP 3: Der er opstillet en klar 
interventionslogik

VP 4: Finansieringen er målrettet
VP 5: Der er etableret en enkel og 

konsistent ramme for 
performancemåling

VP 6: Der er etableret mekanismer til at 
give incitamenter til performance

VP 7: Medlemsstaterne anvender deres 
samhørighedsmidler rettidigt

VP 8: Der anvendes en 
performanceorienteret tilgang ved 
udvælgelsen og gennemførelsen af 
projekter 

VP 9: Programændringer baseres på 
overvejelser vedrørende 
performance, herunder resultater

VP 10: Overvågningssystemerne sikrer 
rettidige performancedata af 
god kvalitet

VP 11: Det er tydeligt, hvem der har 
ansvaret for performance 

VP 12: Performanceoplysningerne 
anvendes til at træffe 
afhjælpende foranstaltninger 
og støtte den strategiske 
planlægningsproces

VP 13: Evalueringerne på 
program- og 
politikniveau anvendes i 
beslutningstagningen

VP 14:  Tværgående: Bæredygtighed er integreret i cyklussen 
for at sikre de offentlige interventioners effektivitet på lang 
sigt
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Performanceorientering på 
samhørighedsområdet 

Udviklingen i den lovgivningsmæssige ramme for 
performancestyring 

08 Dette afsnit giver et overordnet overblik over, hvordan 
performanceorienteringen er blevet udformet i den lovgivningsmæssige ramme. Det 
efterfølgende afsnit undersøger dette spørgsmål i forbindelse med hvert af de 
vejledende principper og vurderer endvidere, hvor godt Kommissionen og 
medlemsstaterne i fællesskab har gennemført ordningerne. 

09 Tiltag, der skal øge EU-budgettets performanceorientering, har vundet frem i de 
seneste år. Figur 1 viser, at Kommissionen gradvis har inkluderet centrale elementer, 
som er nødvendige for et effektivt performancestyringssystem, i sin generelle 
lovgivning (og sine initiativer). Dette omfatter fastlæggelsen af definitioner på 
"performance" og "forsvarlig økonomisk forvaltning", anvendelsen af solide 
målsætninger og indikatorer samt den strukturerede evaluering af opnåede resultater. 
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Figur 1 – Udviklingen med hensyn til centrale elementer vedrørende 
performance på EU-niveau 

 
Kilde: Revisionsretten på grundlag af en gennemgang af finansforordningerne og andre 
kommissionsdokumenter. 

2018
Finansforordningen
 Indfører kravet om, at der ved anvendelsen af midler skal fokusere på 

performance, dvs. at der fastsættes forudgående mål for programmer, og 
at fremskridt med at nå dem overvåges ved hjælp af 
performanceindikatorer og rapporteres til Europa-Parlamentet. 
 Kræver, at performanceindikatorerne er relevante, accepterede, 

troværdige, nemme og robuste (RACER), og definerer begrebene
"outputindikator" og "resultatindikator". 
 Indfører en ny s tøtteform, "finansiering, der ikke er knyttet ti l 

omkostninger", som giver mulighed for at yde finansiel støtte, hvis 
resultater opnås og/eller vi sse betingelser opfyldes. 
 Styrker eva lueringernes betydning ved at kræve, at de baseres på bevis 

for programmernes og aktiviteternes performance. De skal endvidere 
undersøge EU-merværdien.

2015
Kommissionens initiativer
 Kommissionen fornyer sin forpligtelse til at levere bedre resultater ved at 

lancere initiativet "Et EU-budget med fokus på resultater", som har til formål 
at sætte øget fokus på resultater, oplyse om EU-interventionernes resultater 
og maksimere EU-investeringernes merværdi. 

 Kommissionen lancerer initiativet "Bedre regulering for bedre resultater", 
som anerkender vigtigheden af evalueringer og veludformet lovgivning med 
hensyn til at øge EU-interventionernes merværdi.

2010
Kommissionens initiativer
 Kommissionen understreger i  sin budgetgennemgang 

betydningen af resultatdrevet budgettering og måling 
"på  grundlag af de reelle vi rkninger og ikke på, hvilke 
input der har været". 
 Der indledes en drøftelse om resultatbaserede EU-

pol itikker og performancebudgettering i Europa-
Parlamentet, Rådet og Revisionsretten, navnlig i 
Europa-Parlamentets Budgetkontroludvalg og i  
forbindelse med den årlige budgetdechargeprocedure.

2002
Finansforordningen
 Kræver, at målsætningerne er SMART 

(specifikke, målbare, opnåelige, 
relevante og tidsbestemte).
 Definerer begrebet "forsvarlig økonomisk 

forva l tning" som omfattende 
principperne om sparsommelighed, 
produktivitet og effektivitet. 
 Indfører et krav om, at institutionerne 

ska l udarbejde forudgående og 
efterfølgende evalueringer af 
programmer og aktiviteter. 
 Styrker overvågnings- og 

rapporteringsordningerne ved at kræve, 
at Kommissionen overvåger 
målsætningernes realisering ved hjælp af 
resultatindikatorer, årligt aflægger 
rapport til budgetmyndigheden og giver 
s ikkerhed for den forsvarlige økonomiske 
forva l tning i  sine årlige 
aktivitetsrapporter.

1990
Finansforordningen
 Princippet om 

omkostningseffektivitet indføres. 
 Kravet om at fastsætte 

kvanti ficerede målsætninger for 
budgettets gennemførelse og 
overvåge realiseringen heraf 
indføres. 

1968
Finansforordningen
 Principperne om sparsommelighed og 

forsvarlig økonomisk forvaltning 
indføres. 

2011
Kommissionens initiativer
 Kommissionen definerer i s in meddelelse om EU-

merværdi  dette som den værdi, en EU-
foranstaltning ti lfører ud over den værdi , som ville 
være skabt, hvis medlemsstaterne handlede alene.
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10 Performanceorienteringen på samhørighedsområdet har afspejlet denne 
udvikling på EU-niveau og opnåede politisk momentum i forbindelse med 
forberedelsen af programperioden 2014-2020. Med henblik på at opfylde målene og 
målsætningerne i Europa 2020-strategien understregede Kommissionen i 2010 
behovet for at forbedre samhørighedspolitikkens effektivitet ved at fokusere på 
resultater5. Ifølge Kommissionen var sikring af resultatorientering derfor fundamentet 
for vedtagelsen af lovpakken for programperioden 2014-20206. Resultatorientering er 
på tilsvarende måde en af de hovedmålsætninger, der danner grundlag for 
Kommissionens forslag vedrørende perioden 2021-2027. Kommissionen påpeger i 
særdeleshed behovet for større overensstemmelse mellem finansieringen og EU's 
prioriteter7. 

11 Bilag I viser, hvordan EU's generelle overgang til at være mere 
performanceorienteret er blevet afspejlet på samhørighedsområdet. Det illustrerer, i 
hvilket omfang de elementer, som efter vores opfattelse er afgørende for en effektiv 
anvendelse af EU-midler, er blevet integreret i den EU-lovgivning, der specifikt gælder 
for samhørighedsområdet. Bilaget viser, at et stigende antal af disse elementer indgik i 
samhørighedslovgivningen frem til perioden 2014-2020, men at nogle elementer er 
gået tabt i de nuværende forslag vedrørende 2021-2027, i forbindelse med at 
Kommissionen forsøger at forenkle samhørighedspolitikken. 

Vejledende principper 

12 Vi præsenterer vores vurdering af hvert af de 14 vejledende principper i 
forbindelse med de tre programperioder og angiver de vigtigste årsager til 
vurderingen. Vi giver også flere detaljer om de kriterier, vi brugte ved vores vurdering, 
understøttet af eksempler fra vores beretninger. Da gennemførelsescyklussen foregår 
løbende, er der adskillige forbindelser mellem de forskellige vejledende principper. 

1 – Principper vedrørende strategisk planlægning 

13 Processen starter med strategisk planlægning på EU-niveau, hvor prioriteterne 
for EU som helhed (såsom Europa 2020-strategien) og for samhørighedspolitikken i 
særdeleshed fastlægges af Kommissionen, Rådet og Europa-Parlamentet. Det er også i 
forbindelse med denne proces, at medlovgiverne fastsætter politikkens budget og 
reglerne for dets anvendelse i den aktuelle flerårige finansielle ramme (FFR). Der er 
traditionelt et sæt fælles regler – forordningen om fælles bestemmelser – som finder 
anvendelse på samhørighedspolitikkens tre fonde (EFRU, ESF og Samhørighedsfonden) 
og en række andre fonde, og som suppleres af regler, der specifikt gælder for de 
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enkelte fonde. I denne fase er der to vejledende principper, som vedrører formulering 
af en vision og tildeling af midler til medlemsstaterne. 

1 

EU har formuleret en klar og konsistent 
vision for, hvad man ønsker at opnå med 
samhørighedspolitikkens fonde, og denne 
skal anerkendes og omsættes til praksis 

2007-
2013 

2014-
2020 

2021-
2027 

14 Udgangspunktet for al strategisk planlægning er en klar vision om, hvad der skal 
opnås med finansieringen. Dette er en udfordring på grund af kompleksiteten af den 
strategiske ramme, som EU opererer inden for. I perioden 2014-2020 blev EU-
strategien (Europa 2020) udmøntet i samhørighedspolitikken – hvilket ikke var 
tilfældet i perioden 2007-2013. Der er ikke nogen overordnet EU-strategi for perioden 
2021-2027, som samhørighedsudgifterne skal bidrage til at gennemføre8. Endvidere er 
der fortsat visse svagheder: Der er konkurrerende og ikke tilpassede sæt af strategiske 
målsætninger, som til tider er urealistiske, og som måske ikke altid anerkendes eller 
omsættes i praksis af alle interessenter. 

1. EU's samhørighedspolitik bør fastlægges i en strategisk kontekst med 
tilknyttede strategiske målsætninger og mål 

15 De strategiske retningslinjer9 for gennemførelsen af samhørighedspolitikkens 
fonde var indeholdt i de strategier, der fastlagde EU's strategiske målsætninger med 
mål for perioderne 2007-2013 og 2014-2020. Der er på nuværende tidspunkt ikke 
nogen tilsvarende EU-strategi for perioden efter 202010. For samhørighedsområdet har 
Kommissionen i forordningen om fælles bestemmelser foreslået fem politiske 
målsætninger på højt niveau. Fordelen herved er, at det giver kontinuitet i 
finansieringen, da den støtter de samme områder, som blev prioriteret i perioden 
2014-202011. Hvis der bliver udviklet en ny, overordnet strategi for perioden efter 
2020, vil den følge efter aftalen om den nye FFR. Dette er ikke den sædvanlige eller 
logiske rækkefølge, hvor offentlige budgetter fastlægges efter opstillingen af de 
politiske målsætninger og udformningen af politikkerne12. 

2. Forskellige sæt af strategiske målsætninger, der omfatter forskellige tidslinjer 
og målsætninger, bør undgås 

16 Det strategiske miljø, som samhørighedspolitikkens fonde gennemføres i, består 
af en række overlappende strategiske rammer/målsætninger13, der stammer fra 
komplekse politiske processer på europæisk og globalt niveau. Figur 2 viser, at der 
sideløbende med EU's primære 10-årsstrategier (Lissabonstrategien og Europa 2020) 
er en række andre forpligtelser såsom Kommissionens prioriteter og planer om at 
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opfylde EU's internationale forpligtelser (f.eks. Parisaftalen om klimaet). Samtidig skal 
samhørighedspolitikkens fonde forfølge deres specifikke missioner. 

Figur 2 – Overlappende og usynkroniserede strategiske rammer og 
målsætninger for EU-foranstaltninger 

 
Kilde: Briefingpapiret "The Commission's proposal for the 2021-2027 Multiannual Financial Framework", 
figur 6. 

17 Denne sameksistens af adskillige strategiske rammer og målsætninger med 
overlappende perioder, målsætninger, indikatorer og mål er kompleks og kan være 
forvirrende14. Vi har rapporteret, at Lissabonstrategien (2000-2010) blev vedtaget 
samtidig med FFR'en for perioden 2000-2006, men at dette ikke var tilfældet med 
Europa 2020-strategien (der dækker perioden 2010-2020), som blev vedtaget i midten 
af FFR-perioden 2007-2013 – efter at overvågnings-, evaluerings- og 
rapporteringsordningerne allerede var blevet etableret. Som følge heraf var det ikke 
muligt at rapportere effektivt om EU-budgettets bidrag til gennemførelsen af EU-
strategien15. 

18 En række eksterne kilder har ligeledes henledt opmærksomheden på dette 
problem og navnlig på "forplumring af målene", som vanskeliggør den strategiske og 
operationelle gennemførelse af politikken og skaber udfordringer med hensyn til 
sammenhæng16. I et sådant scenario er det en udfordring at sikre en 
sammenhængende tilgang til samhørighedspolitikkens gennemførelse. 

3. Strategiske målsætninger bør være realistiske 

19 Vi har identificeret en række tilfælde, hvor de strategiske målsætninger ikke er 
realistiske, og de kan inddeles i to brede kategorier: enten fastsættes de strategiske 
målsætninger ikke altid på det rigtige niveau, eller også tager de ikke hensyn til den 
tilgængelige finansiering. 

2020 2021 2022 2023 2024 20252007 2008 2015 2016 2017 2018 20192009 2010 2011 2012 2013 2014

Lissabonstrategien Europa 2020 Europa 2020 +?

Målene for bæredygtig udvikling
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Årsberetningen for 2014 

Eksempler på strategiske målsætninger, som ikke er fastsat på det rigtige niveau: Vi 
rapporterede om den måde, hvorpå de overordnede mål for Europa 2020 blev 
udviklet ud fra de enkelte medlemsstaters særskilte mål. To af de overordnede mål 
på EU-plan ville ikke blive opfyldt, selv hvis det lykkedes hver enkelt medlemsstat at 
opfylde sine egne nationale mål17. 

Særberetning om et fælles europæisk jernbanetrafikstyringssystem 

Eksempler på strategiske målsætninger, som ikke tager hensyn til den tilgængelige 
finansiering: Vi konstaterede, at udbredelsen af et nyt jernbanetrafikstyringssystem 
blev baseret på en strategisk politisk beslutning. Selv om det viste sig at ville 
medføre omkostninger på op til 190 milliarder euro inden 2050, blev det iværksat 
uden et samlet omkostningsoverslag og uden en hensigtsmæssig planlægning18. 

4. Alle interessenter bør anerkende de strategiske målsætninger 

20 Medlemsstaterne deler ikke altid EU's ambitioner, og den ramme, som EU 
opererer indenfor, er ikke altid juridisk bindende, men derimod baseret på goodwill. 
Disse faktorer betyder, at medlemsstaterne muligvis ikke har det fornødne incitament 
til at gennemføre EU-politikkerne. 

Særberetning om et europæisk højhastighedsjernbanenet og 
horisontal analyse vedrørende transport 

Vi konstaterede i vores revision vedrørende et europæisk højhastighedsjernbanenet, 
at medlemsstaterne ikke anlagde højhastighedslinjer, hvis de ikke blev anset for at 
være en national prioritet, selv om de lå i en grænseoverskridende korridor og var 
del af hovednettet. Derudover havde Kommissionen kun begrænsede 
håndhævelsesværktøjer eller -beføjelser til at holde medlemsstaterne fast på deres 
tilsagn om at anlægge de højhastighedslinjer, som var nødvendige for at færdiggøre 
hovednettet19. 

21 Vi rapporterede dog om ét tilfælde, hvor manglen på bindende lovgivning ikke 
forhindrede, at medlemsstaterne delte ambitionerne på EU-niveau. Vi konstaterede, at 
der var taget tilstrækkeligt hensyn til EU's uddannelsesmål i de operationelle 
programmer og de hertil knyttede projekter for 2007-2013 og i udformningen af 
programmer for programperioden 2014-2020. Dette til trods for, at uddannelsespolitik 
fuldt ud hører under medlemsstaternes enekompetence, og at EU-strategierne 
vedtages af Rådet i form af konklusioner, som ikke er juridisk bindende for 
medlemsstaterne20. 
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5. Strategiske målsætninger bør omsættes til operationelle målsætninger 

22 Til tider omsætter Kommissionen eller medlemsstaterne ikke de strategiske 
målsætninger til operationelle målsætninger21. I disse tilfælde er der en risiko for, at 
målsætningerne på højt plan blot forbliver politiske ambitioner. Europa-Parlamentet 
har ligeledes anerkendt vigtigheden af denne operationalisering22. 

Særberetning om bredbånd i EU's medlemsstater 

Medlemsstaternes strategier for gennemførelsen af EU's investeringer i bredbånd i 
perioden 2014-2020 stemte ikke overens med den overordnede Europa 2020-
strategi. Nogle af medlemsstaterne fastsatte mål, der var mere krævende end 
målene i Europa 2020-strategien, men ingen af medlemsstaterne havde i deres 
strategi inkluderet et nationalt mål vedrørende det ene af de tre EU-mål: at 50 % af 
husstandene skulle have ultrahurtigt bredbånd23. 

23 I perioden 2014-2020 forsøgte Kommissionen at udmønte de strategiske 
målsætninger i Europa 2020-strategien i samhørighedspolitikken ved at inkludere 
tematiske målsætninger, der blev opdelt i investeringsprioriteter, som var forbundet 
med de overordnede mål for Europa 2020. De potentielle fordele ved dette blev 
anerkendt af OECD24, Kommissionen25 og Parlamentet26. Under de politiske 
ambitioner i Europa 2020 var der dog i praksis en kompleks struktur med fem 
overordnede mål, syv flagskibsinitiativer og 11 tematiske målsætninger, og disse 
forskellige lag var hverken hver for sig eller samlet set, udformet på en sådan måde, at 
de kunne omsætte de politiske ambitioner i Europa 2020 til brugbare operationelle 
målsætninger27. Vi konstaterede derudover, at ingen af de undersøgte medlemsstater 
på nær én havde omsat de overordnede mål for Europa 2020 til operationelle 
målsætninger i programmerne28. Kommissionen understregede også, at de 
overordnede mål for Europa 2020 kun kan opfyldes, hvis der er stor tilslutning og 
stærkt ejerskab på nationalt og regionalt niveau29. 

2 
Tildelingen af midler til medlemsstaterne 
tager højde for de identificerede behov og 
er baseret på performanceoplysninger 

2007-
2013 

2014-
2020 

2021-
2027 

24 På samhørighedsområdet får medlemsstaterne tildelt den samlede tilgængelige 
finansiering på forhånd30. I marts 2019 offentliggjorde vi en kortfattet 
sagsgennemgang, der giver nærmere detaljer om den foreslåede proces for 
forhåndstildeling af samhørighedsmidler til medlemsstaterne i den kommende 
programperiode, 2021-202731. 
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25 Tildelingsmetoden har ikke ændret sig væsentligt, siden den blev indført i 1999. 
Den vigtigste faktor for tildelingen af midler er den regionale velstand, baseret på BNP 
pr. indbygger32 – jf. tabel 3. Sammenhængen med nogle af de opstillede strategiske 
målsætninger er blevet stærkere, men er dog fortsat begrænset. 

Tabel 3 – Kriterier for tildeling af samhørighedsmidler til 
medlemsstaterne 

Kilde: Kommissionens præsentation "EU budget for the future: Regional development and Cohesion" 
(for perioderne 2014-2020 og 2021-2027) samt Kommissionens skøn (for perioden 2007-2013). 

26 Forhåndstildelinger til medlemsstaterne begrænser ifølge Kommissionen 
budgettets evne til at reagere på udviklingen i behovene. Med undtagelse af en teknisk 
justering, som foretages én gang i løbet af hver programperiode, er der i 
programperiodens løbetid ingen fleksibilitet til at omfordele midler blandt 
medlemsstaterne33. OECD mener, at den manglende fleksibilitet i FFR er en klar 
afvigelse fra de nationale budgetteringspraksis, hvor en årlig eller periodisk 
omfordeling af ressourcer som reaktion på ændrede prioriteter – og i særdeleshed på 
udviklingen i performance og resultater – er normen. OECD anfører endvidere, at når 
først tildelingerne er fastsat i FFR'en, betragter de nationale interessenter dem i 
praksis som "deres" penge, som der ikke bør justeres på, medmindre det er absolut 
nødvendigt34. Vi har i tidligere revisioner påpeget, at det er en udfordring at opnå gode 
kvalitative resultater ved hjælp af ordninger, hvor medlemsstaternes absorption af 
midler er et implicit mål35. Vi mener, at tildelingen af midler bør tage hensyn til 
behovene og baseres på oplysninger om tidligere performance. 

1. Tildelingen af midler til medlemsstaterne bør baseres på de identificerede 
behov og opstillede målsætninger 

27 Dette indebærer, at der først skal foretages en behovsvurdering på 
samhørighedspolitisk niveau, som tager hensyn til både de traktatbaserede 
målsætninger (f.eks. mindskelse af regionale forskelle) og andre relevante strategiske 
målsætninger (f.eks. det overordnede mål for Europa 2020 om at øge de kombinerede 

Kriterium 2007-2013 2014-2020 2021-2027 

BNP (inkl. BNI for Samhørighedsfonden) 83 % 86 % 81 % 

Arbejdsmarked, uddannelse, demografi 17 % 14 % 15 % 

Klima   1 % 

Migration   3 % 

I alt 100 % 100 % 100 % 
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offentlige og private investeringer i FoU til 3 % af BNP). Denne behovsvurdering bør 
omsættes til politiske målsætninger under hensyntagen til de begrænsede EU-midler, 
der er til rådighed. Tildelingen af midler til medlemsstaterne og deres regioner bør ske 
i overensstemmelse med disse politiske målsætninger. 

28 Som beskrevet i vores nyligt offentliggjorte korte sagsgennemgang (punkt 24) 
tager metoden for tildeling af midler i en vis udstrækning højde for de traktatbaserede 
målsætninger (f.eks. vedrørende BNP) og de strategiske målsætninger, der er under 
udvikling (såsom nogle af de kriterier, der vedrører Europa 2020). Men Kommissionen 
har ikke forsøgt at tildele midler på en konsistent og struktureret måde, der er baseret 
på behov og strategiske målsætninger. 

2. Tildelingen af midler til medlemsstaterne bør baseres på oplysninger om 
tidligere performance 

29 OECD har trods EU's højtudviklede resultatbudgetteringsramme vurderet, at EU 
er nogenlunde på niveau med OECD-landene, når det gælder anvendelsen af 
performanceoplysninger til at understøtte budgetmæssige beslutninger. OECD 
konkluderer dog, at sammenhængen mellem performanceoplysningerne og de 
bredere ressourcetildelingspolitikker er svag36. 

2 – Principper vedrørende programmering 

30 Forordningen om fælles bestemmelser fastlægger rammen for den næste fase, 
som er medlemsstaternes programmering. I denne fase udvikles der detaljerede 
planer for en specifik programperiode på medlemsstatsniveau ved formulering af en 
landestrategi37 og hertil knyttede programmer. Kommissionen forhandler med de 
nationale myndigheder om indholdet af begge sæt programmeringsdokumenter, før 
de bliver vedtaget. I denne fase er der fire vejledende principper, som vedrører 
interventionslogikken, finansieringen, rammen for performancemåling og 
incitamenterne. 

3 Der er opstillet en klar interventionslogik 2007-
2013 

2014-
2020 

2021-
2027 

31 Udtrykket interventionslogik henviser til processen med at identificere, hvilke 
behov EU-støtten skal adressere, og hvordan dette kan opnås. Indledningsvis bør 
medlemsstaterne identificere deres nationale behov. Disse behov udgør grundlaget for 
fastlæggelsen af målsætninger, mål og den fornødne finansiering. En lignende øvelse 
bør gentages på programniveau, hvor de nationale målsætninger bør omsættes til 



 22 

 

operationelle målsætninger. Medlemsstaterne bør på dette niveau beskrive 
sammenhængene mellem input, foranstaltninger, output og resultater. 

32 Kommissionen udpegede en stærk interventionslogik som en af hjørnestenene i 
resultatorienteringen vedrørende programperioden 2014-2020. Dette blev i høj grad 
afspejlet i den lovgivningsmæssige ramme for 2014-2020, eksempelvis i den 
obligatoriske formulering af behovene på nationalt niveau og de obligatoriske 
forudgående evalueringer af hvert program, som har fokus på interventionslogikkens 
klarhed38. Disse trin førte til en mere tydelig beskrivelse af interventionslogikken på 
både partnerskabsaftale- og programniveau39. Europa-Parlamentet konstaterede 
endvidere, programmernes interventionslogik var forbedret, og at 
resultatindikatorerne for programperioden 2014-2020 var bedre udviklet40. 

33 Nogle af de elementer, der bidrager til en klarere interventionslogik, er fjernet fra 
udkastet til forslag vedrørende programperioden 2021-2027, navnlig den obligatoriske 
behovsvurdering i partnerskabsaftalerne og den obligatoriske forudgående evaluering 
af programmerne41. 

34 Et af vores hyppigste revisionsresultater er en konstatering af svagheder i 
udformningen af interventionslogikken. Den optræder i over halvdelen af de 
særberetninger, vi analyserede. 

1. Der bør foretages en passende behovsvurdering 

35 Udgangspunktet for programmering på både partnerskabsaftale- og 
programniveau bør være identificering af de behov, som politikken skal adressere. Det 
har ikke altid været tilfældet. 

Særberetning om et europæisk højhastighedsjernbanenetværk 

Vi konstaterede, at kvaliteten af den behovsvurdering, der ligger til grund for 
medlemsstaternes investeringer i højhastighedsinfrastruktur, er lav. Alternative 
løsninger – såsom at opgradere eksisterende konventionelle linjer i stedet for at 
anlægge nye højhastighedslinjer – blev kun taget systematisk i betragtning i to af de 
seks besøgte medlemsstater (Italien og Tyskland)42. 

2. Behovene bør afspejles i målsætningerne og de forventede resultater 

36 Efter behovsanalysen skal der på nationalt niveau og programniveau fastsættes 
SMART-målsætninger (specifikke, målbare, opnåelige, relevante og tidsbestemte), som 
afspejler, hvad medlemsstaterne sigte mod at ændre ved hjælp af midlerne. Vi 
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konstaterede, at målsætningerne ikke altid afspejler behovene og/eller ikke er 
tydelige. 

Særberetning om ungdomsarbejdsløshed 

Vi konstaterede med hensyn til perioden 2014-2020, at medlemsstaterne ikke 
udarbejdede hensigtsmæssige strategier med klare målsætninger om at nå ud til alle 
arbejdsløse unge, som hverken var i beskæftigelse eller under uddannelse (NEET'er). 
Nogle medlemsstater fokuserede faktisk slet ikke på alle unge, men kun på en 
delpopulation. Vi konstaterede, at de inaktive mennesker, der var mest afskåret fra 
arbejdsmarkedet, fik mindst ud af støtten43. 

3. Der bør foretages en passende vurdering af den finansiering, der er 
nødvendig for at opfylde de fastsatte målsætninger 

37 Der bør foretages en passende vurdering af den finansiering, der er nødvendig for 
at opfylde de fastsatte målsætninger. Det har ikke altid været tilfældet. 

Særberetninger om gennemførelse af EU's budget gennem finansielle 
instrumenter og om finansielle instrumenter for SMV'er 
medfinansieret af EFRU 

Begge beretninger fremhæver mangler i den vurdering af markedsbehovene, som 
dannede grundlag for tildelingen af midler til finansielle instrumenter i perioden 
2007-201344. Vi konstaterede navnlig, at mange finansielle instrumenter var 
overdimensionerede, hvilket var tegn på, at forvaltningsmyndighederne ikke altid 
havde foretaget en korrekt vurdering af markedsbehovene, før de tildelte midler fra 
programmerne til de finansielle instrumenter. Dette førte til for store 
kapitaltildelinger i forbindelse med oprettelsen af de finansielle instrumenter, hvilket 
udmøntede sig i lave udbetalingsrater45. 

4. Foranstaltninger bør udformes med henblik på at opfylde målsætninger og 
give resultater 

38 En klar interventionslogik kræver endvidere, at programmerne identificerer de 
mest egnede foranstaltninger til at opfylde de ønskede målsætninger og resultater. Vi 
konstaterede i en række af vores beretninger, at disse foranstaltninger ikke var tydeligt 
forbundet med målsætningerne og/eller ikke havde nok fokus på resultater46. 

4 Finansieringen er målrettet 2007-
2013 

2014-
2020 

2021-
2027 

39 EU-finansieringen bør være målrettet, så dens effekt maksimeres47. 
Samhørighedsmidlerne bør derfor fokuseres på områder med reelt potentiale og 
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styrke frem for at blive spredt tyndt ud over områder, uden relation til samhørighed. 
Der blev i perioden 2014-2020 indført to instrumenter, som havde til formål at 
forbedre målretningen af finansieringen: 

o Finansiel koncentration. Dette instrument kræver, at alle medlemsstaterne 
tildeler en vis andel af deres midler til fælles prioriterede områder, som støtter 
gennemførelsen af Europa 2020-strategien. Det er foreslået, at dette krav også 
skal gælde i perioden 2021-202748, selv om det ikke længere er knyttet til en EU-
strategi. Vi konstaterede, at de undersøgte medlemsstater opfyldte og til tider 
sågar overgik de krav om tematisk koncentration, der var fastsat for perioden 
2014-202049. Vi konstaterede også, at kravene i høj grad havde været 
medvirkende til at sikre, at der blev fastsat passende prioriteter for 
finansieringen50. Europa-Parlamentet har også anerkendt denne foranstaltnings 
positive bidrag til at målrette midlerne i overensstemmelse med de overordnede 
EU-strategier51. 

o Kvalitativ koncentration ved hjælp af forhåndsbetingelser52. Disse betingelser 
sikrer en yderligere prioritering af interventionernes målgrupper/-områder (f.eks. 
ved at fokusere på langtidsledige eller på områder såsom intelligent 
specialisering). Vi konstaterede i vores tidligere revisioner vedrørende 
programperioden 2007-2013 en række svagheder i forbindelse med målretning af 
midlerne mod specifikke behov (jf. VP nr. 3, del 1)53. Vi glæder os derfor over, at 
der i 2014-2020 er indført strategiske forhåndsbetingelser med henblik på at 
håndtere denne problemstilling54, selv om vi endnu ikke har set deres effekt. 
Forhåndsbetingelserne styrkes i Kommissionens forslag vedrørende perioden 
2021-2027 (hvor de betegnes som "grundforudsætninger")55. 

5 Der er etableret en enkel og konsistent 
ramme for performancemåling 

2007-
2013 

2014-
2020 

2021-
2027 

40 For at kunne vurdere, om EU's målsætninger bliver opfyldt, har Kommissionen 
behov for relevante, pålidelige og rettidige output- og resultatoplysninger fra et solidt 
performancestyringssystem. 

41 I perioden 2014-2020 blev rammen for performancemåling i 
samhørighedspolitikken forbedret ved hjælp af elementer såsom obligatorisk 
fastsættelse af output- og resultatindikatorer i programmerne (ledsaget af basislinjer 
og mål) og fælles indikatorer, hvilket gjorde aggregering i og på tværs af 
medlemsstaterne nemmere. Kommissionen foreslår, at rammen for 
performancemåling i perioden 2021-2027 styrkes yderligere ved for første gang at 
indføre en konsistent definition af begreberne "outputindikatorer" og 
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"resultatindikatorer" og fastsætte fælles output- og resultatindikatorer for alle 
fondene. 

42 Ved vores revisioner har vi konstateret, at der i praksis er en række svagheder i 
medlemsstaternes performancemålingssystemer. 

1. Der bør være en klar og konsistent definition af begreberne "output" og 
"resultat" 

43 En harmoniseret definition af begreberne output og resultater bidrager til at sikre 
konsistens56 – hvilket navnlig er vigtigt i forbindelse med indførelsen af direkte 
performancebudgettering, som knytter finansiering til resultater. Vi har rapporteret 
om manglen på en konsistent definition af begreberne "output" og "resultat" samt 
konsekvenserne heraf. 

Særberetning om udvælgelsen og overvågningen af EFRU- og ESF-
projekter i perioden 2014-2020 

Vi konkluderede, at begrebet "resultat" fortolkes forskelligt i de fondsspecifikke 
forordninger (om hhv. EFRU og ESF), og vi påpegede, at der var risiko for, at det ikke 
ville være praktisk muligt på EU-niveau at aggregere performancedata på en 
meningsfuld måde (navnlig i relation til resultater)57. 

44 Kommissionen har i sit forslag vedrørende perioden 2021-2027 for første gang 
indført en definition af "outputindikatorer" og "resultatindikatorer"58. 

2. Der bør være en passende ramme for performancemåling, som bl.a. 
indeholder kvantificerede output- og resultatindikatorer med basislinjer, delmål og 
mål 

45 En ramme for performancemåling bør omfatte output- og resultatindikatorer. 
Disse indikatorer bør ledsages af kvantificerede basislinjer, delmål og mål for at gøre 
det muligt at måle fremskridtene i relation til de fastsatte målsætninger. Delmål er 
endvidere særlig vigtige i perioden 2014-2020, da de udgør grundlaget for tildelingen 
af den obligatoriske resultatreserve. 

46 Vi har i en række beretninger konstateret problemer med hensyn til den måde, 
hvorpå output- og/eller resultatindikatorerne blev anvendt. 
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Briefingpapir: Integration af migranter fra lande uden for EU 

Vi konstaterede, at de fleste medlemsstater ikke har et fuldstændigt overblik over 
antallet af støttede migranter og/eller over de beløb, der bruges på 
integrationsforanstaltninger. På EU-plan er der et sæt fælles nøgleindikatorer 
("Zaragozaindikatorerne"), der udgør et fremskridt med hensyn til at forstå 
integrationen i EU, men ikke alle medlemsstater anvender dem, og ifølge 
Kommissionen har disse indikatorer deres begrænsninger59. 

47 Vi rapporterede mere generelt, at der i bestemmelserne for perioden 2014-2020 
er fastsat forskellige krav med hensyn til basislinjer, delmål og mål for de forskellige 
fonde. Der stilles ikke altid krav om basislinjer, og delmål er kun et krav i forbindelse 
med de indikatorer, der er en del af "performancerammen". Målene for resultaterne 
behøver ikke altid at være kvantificerede60. 

3. Der bør være fælles indikatorer, som gør det muligt at aggregere 
performancedata 

48 For at Kommissionen skal kunne aggregere performancedata på EU-plan og måle 
bidragene til opfyldelsen af EU's overordnede målsætninger, har den behov for fælles 
indikatorer, herunder resultatindikatorer, som fondene så vidt muligt er fælles om, og 
som alle medlemsstaterne anvender på en konsekvent måde61. Vi rapporterede om 
manglen på fælles indikatorer i perioden 2007-201362. Den lovgivningsmæssige ramme 
for perioden 2014-2020 indførte et sæt fælles outputindikatorer for alle de tre fonde, 
der til sammen udgør samhørighedspolitikken (EFRU, Samhørighedsfonden og ESF), 
såvel som fælles resultatindikatorer for ESF. Denne ændring var et vigtigt skridt i den 
rigtige retning, men der er en risiko for, at visse elementer i systemet for de fælles 
indikatorers udformning kan begrænse indikatorernes nytteværdi og relevans og 
dermed Kommissionens mulighed for at aggregere performanceoplysningerne63: 

o Der stilles ikke systematisk krav til medlemsstaterne om, at de skal inkludere 
fælles indikatorer i deres programmer. Kommissionens performancerapportering 
er dog baseret på disse fælles indikatorer (f.eks. er Kommissionens 
forvaltningsplaner og årlige aktivitetsrapporter for de samhørighedsrelaterede 
fonde udelukkende baseret på de fælles indikatorer). Der foreligger derfor en 
risiko for, at den inkonsekvente anvendelse af de fælles indikatorer vil få en 
væsentlig dominoeffekt på kvaliteten af Kommissionens rapportering64. 

o Hver af samhørighedspolitikkens fonde har fælles outputindikatorer. 
Samhørighedsfonden og EFRU har dog ingen fælles resultatindikatorer. 
Kommissionen vil derfor få vanskeligt ved at aggregere oplysningerne om disse 
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fondes resultater65. Kommissionen har vedrørende perioden 2021-2027 for første 
gang foreslået et sæt fælles resultatindikatorer for hver fond66. 

4. Medlemsstaternes indsendelse af performanceoplysninger til Kommissionen 
bør begrænses til det strengt nødvendige 

49 Performanceoplysninger bør alene genereres, hvis de anvendes67 til at træffe 
korrigerende foranstaltninger og støtte den strategiske planlægningsproces på EU-
niveau. Medlemsstaterne definerede omkring 9 000 forskellige indikatorer til måling af 
samhørighedsudgifternes performance i perioden 2014-2020. Vi påpegede, at de fleste 
er programspecifikke, og at Kommissionen derfor ikke vil kunne aggregere og anvende 
disse data på en meningsfuld måde på højere EU-plan. Medlemsstaterne skal 
endvidere indsamle alle oplysningerne og indsende dem rettidigt. Ifølge Kommissionen 
bidrager denne overvågningsramme væsentligt til myndighedernes administrative 
omkostninger og støttemodtagernes byrde. Antallet af indikatorer var alt for højt og 
resulterede i en dataoverbelastning68. Medlemsstaterne finder muligvis 
programspecifikke indikatorer brugbare i forbindelse med forvaltningen af deres 
programmer. Forslaget til forordning for perioden 2021-2027 giver medlemsstaterne 
mulighed for at blive ved med at anvende programspecifikke indikatorer, og derfor er 
der fortsat risiko for dataoverbelastning69. 

6 Der er etableret mekanismer til at give 
incitamenter til performance 

2007-
2013 

2014-
2020 

2021-
2027 

50 Det er vigtigt, at der etableres incitamentmekanismer, som knytter performance 
sammen med EU-finansiering. Der blev i perioden 2014-2020 indført finansielle 
belønninger og sanktioner, som skulle tilskynde til bedre performance. 

o Forhåndsbetingelser betød, at medlemsstaterne skulle opfylde de 
lovgivningsmæssige, institutionelle og strategiske betingelser, inden 
programmernes gennemførelse blev påbegyndt eller senest inden udgangen af 
2016. Kommissionen har mulighed for at suspendere alle eller en del af de 
mellemliggende betalinger, hvis medlemsstaterne ikke opfylder de gældende 
forhåndsbetingelser. Denne mekanisme er blevet forstærket i Kommissionens 
forslag vedrørende perioden 2021-2027, hvor der tales om grundforudsætninger. 

o En obligatorisk resultatreserve gør 6 % af tildelingen til en medlemsstat betinget 
af, at denne når visse milepæle, som er fastsat i det relevante program. 
Kommissionen har endvidere beføjelse til at pålægge finansielle sanktioner for 
manglende realisering af milepæle og mål70. Kommissionen foreslår, at 
resultatreserven fjernes i perioden 2021-2027. Den har til hensigt at tage højde 
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for bl.a. performance ved at indføre, at der i 2025 skal foretages en 
midtvejsgennemgang af alle programmer med henblik på omprogrammering af 
midlerne. 

o Direkte performancebudgettering knytter betalinger til levering af resultater. I 
perioden 2014-2020 indførte Kommissionen fælles handlingsplaner, som er en 
finansieringstype, der ikke er knyttet til omkostningerne i forbindelse med de 
relevante operationer, men er baseret på opfyldte betingelser vedrørende 
målopfyldelsen. Finansforordningen blev revideret i 2018, og der blev i den 
forbindelse indført en ny finansieringsform: finansiering, der ikke er knyttet til 
omkostninger (betalinger baseres på opfyldte betingelser eller opnåede 
resultater). Denne nye form for finansiering er ligeledes inkluderet i 
Kommissionens forslag for perioden 2021-2027. 

51 Vi har konstateret, at der i praksis er svagheder i visse aspekter af både 
udformningen og gennemførelsen af disse mekanismer. Disse svagheder begrænser 
mekanismernes incitamenteffekt. 

1. Incitamentmekanismerne bør omfatte resultater 

52 For at fremme performance er det afgørende, at de etablerede 
incitamentmekanismer omfatter realiseringen af resultater. Der blev i forbindelse med 
udformningen af metoden for tildeling af resultatreserven ikke fokuseret på resultater, 
men derimod på output og input71. Da vi undersøgte resultatreservens gennemførelse, 
konstaterede vi, at næsten alle de indikatorer, der blev anvendt i forbindelse med 
tildeling af reserven, knyttede sig til enten output eller input, og at resultatindikatorer 
kun blev anvendt marginalt72. 

53 For så vidt angår den nye resultatbaserede finansiering, der er planlagt for 
perioden 2021-2027, vil en tilfredsstillende gennemførelse af forslaget i sidste ende 
hovedsagelig afhænge af, om Kommissionen og medlemsstaterne kan undgå at vende 
tilbage til betaling for input og output, og om de kan sikre, at den type betingelser, der 
skal opfyldes for at udløse betalingen, reelt er knyttet til performance73. Den samme 
overvejelse gør sig gældende i forbindelse med den foreslåede midtvejsgennemgang i 
perioden 2021-202774. 

2. Incitamentmekanismerne bør anvendes og resultere i reelle finansielle 
fordele eller sanktioner 

54 For at sikre incitamentmekanismernes troværdighed er det vigtigt, at de 
anvendes og resulterer i reelle finansielle fordele eller sanktioner. Dette er ikke altid 
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tilfældet på hverken program- eller projektniveau. Opnåelse af 
performancemålsætninger – dvs. resultater – har generelt ikke nogen betydning for 
finansieringsniveauet:  

o På programniveau besluttede Kommissionen, at den ikke ville suspendere 
betalinger til programmerne, selv om et stort antal forhåndsbetingelser ikke var 
blevet opfyldt75. I den forbindelse bemærkede Verdensbanken, at truslen om at 
trække finansiering tilbage havde vist sig at være svær at føre ud i livet, og at 
dette havde politiske årsager76.  

o Resultatreservens incitamenteffekt blev svækket, fordi medlemsstaterne ikke 
mister finansieringen fra resultatreserven, selv om relevante delmål ikke 
realiseres, men blot kan omfordele den til et andet område77.  

o Ved slutningen af en programperiode er det endvidere sådan, at Kommissionens 
betaling af en endelig saldo til en medlemsstat i forbindelse med 
programafslutningsprocessen ikke er direkte knyttet til målopfyldelsen78. 

55 Frem til maj måned 2018 havde ingen medlemsstater benyttet sig af muligheden 
for at anvende de fælles handlingsplaner, som er en af de tre vigtige mekanismer, der 
skal tilskynde til performance79. Efter en indkaldelse af forslag bevilgede 
Kommissionen i januar 2019 som pilotprojekter to fælles handlingsplaner under ESF, 
der skal gennemføres i Nederlandene og Portugal. 

56 På projektniveau har realiseringen af performancemålsætninger kun i ganske få 
tilfælde vist sig at have en indvirkning på niveauet for EU-finansieringen. 

Årsberetningen for 2014 

I et enkelt tilfælde - i tilskudsaftalen for et EFRU-projekt i Rumænien - var det anført, 
at støttemodtageren skulle tilbagebetale dele af det modtagne tilskud, hvis de 
resultatindikatorer, der var defineret i tilskudsaftalen, ikke var opfyldt, når projektet 
var færdigt. Selv om resultatindikatorerne ikke blev opfyldt fuldt ud, havde dette dog 
ingen indvirkning på den finansiering, støttemodtageren modtog80. 

3 – Principper vedrørende gennemførelse 

57 Medlemsstaternes og deres regioners gennemførelse af programmerne 
påbegyndes som udgangspunkt, når Kommissionen har vedtaget 
strategidokumenterne og programmerne. Den organiseres af 
"forvaltningsmyndighederne" i det enkelte land og/eller region og består i at udvælge 
og gennemføre projekter, som i teorien skal bidrage til at opfylde programmets 
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målsætninger, samtidig med at der opnås mest mulig valuta for pengene. 
Kommissionens rolle i gennemførelsesfasen er relativt begrænset. I denne fase er der 
tre vigtige principper, som vedrører rettidig afholdelse af udgifter, udvælgelse og 
gennemførelse af projekter samt ændring af programmer. 

7 Medlemsstaterne anvender deres 
samhørighedsmidler rettidigt 

2007-
2013 

2014-
2020 

2021-
2027 

58 Medlemsstaterne bør undgå at skulle anvende en væsentlig del af 
samhørighedsmidlerne i slutningen af programperioden, da presset for at få brugt 
midlerne kan betyde, at der ikke bliver taget tilstrækkeligt hensyn til, om man får 
valuta for pengene81. Det fremgår af vores revisioner, at forsinkelser i gennemførelsen 
udgør en risiko for opfyldelsen af målsætningerne i programmerne og kan føre til, at 
projekter af lav kvalitet udvælges i slutningen af programperioden. I programperioden 
2007-2013 var udgiftstempoet lavt82, og det var endnu lavere i perioden 2014-2020. 
Kommissionen har vurderet, at medlemsstaterne i april 2019, det sjette år i den 
aktuelle FFR, har anvendt 27 % af de EU-midler, der er til rådighed for dem. De 
forenklingsforanstaltninger, som Kommissionen har foreslået for 2021-2027, udgør 
ingen garanti for en mere rettidig gennemførelse, men de kan føre til en hurtigere 
programgennemførelse i medlemsstaterne. 

1. Programgennemførelsen bør påbegyndes så tidligt i en programperiode som 
muligt 

59 Vedtagelsen af den lovgivningsmæssige ramme er en vigtig forudsætning for 
udarbejdelsen af programmerne, fordi den giver medlemsstaterne retlig sikkerhed for, 
at programmernes udgiftsplaner og målsætninger er i overensstemmelse med EU-
målsætningerne. Tilsvarende markerer Kommissionens vedtagelse af programmerne, 
at betalingerne til dem fra EU-budgettet kan påbegyndes83. 

60 I programperioderne 2007-2013 og 2014-2020 bidrog den sene vedtagelse af den 
lovgivningsmæssige ramme til den sene vedtagelse af programmerne84. Vi bemærkede 
desuden med hensyn til perioden 2014-2020, at der var kvalitetsmæssige problemer 
med de oprindelige udkast til programmeringsdokumenter, som medlemsstaterne 
indleverede85. Lovpakken for samhørighedspolitikken i perioden 2014-2020 blev 
vedtaget i december 2013, blot to uger før programperiodens start og fem måneder 
senere, end det var tilfældet for den foregående periode86. I december 2014, ét år inde 
i programperioden 2014-2020, var kun 64 % af programmerne under målet om 
"investeringer i vækst og beskæftigelse" blevet vedtaget. Dette havde en uundgåelig 
afsmittende virkning på gennemførelsen og førte til et lavt betalingsniveau i de første 
år87. For at løse problemet med den sene vedtagelse af den lovgivningsmæssige 
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ramme har Kommissionen opfordret til, at der tidligt indgås en politisk aftale om 
FFR'en for perioden efter 2020, og den vedtog sine forslag vedrørende denne periode i 
maj og juni måned 2018, 30 måneder før den nye programperiode starter – i 
overensstemmelse med den tidsramme, vi foreslog i en af vores særberetninger88. 

61 I perioderne 2007-2013 og 2014-2020 var der fastsat en frist for indsendelse af 
partnerskabsaftaler og programmer. Der er dog ingen tilsvarende frister i forslagene 
vedrørende 2021-202789. Derimod omfatter forslagene nogle 
forenklingsforanstaltninger, der kan bidrage til rettidig gennemførelse, f.eks. en 
enklere "udpegningsproces" og modeller for programmeringsdokumenter90. Disse 
foranstaltninger kan dog ikke i sig selv garantere, at programmerne vedtages rettidigt, 
hvis der opstår forsinkelser i forbindelse med lovpakkens vedtagelse. 

2. Forsinkelser i gennemførelsen af projekter bør undgås 

62 Medlemsstaterne er ansvarlige for den rettidige gennemførelse af 
samhørighedsprojekter. Vi har i tidens løb gentagne gange rapporteret om forsinkelser 
i gennemførelsen af EU-medfinansierede projekter og årsagerne hertil91. Sådanne 
forsinkelser kan også bringe opfyldelsen af målsætningerne/målene på programniveau 
i fare92. Dette gælder navnlig for de medlemsstater, hvor EU-midlerne udgør en 
væsentlig del af de offentlige investeringer. 

3. Overlappende støtteberettigelsesperioder bør så vidt muligt undgås, og 
afslutningsproceduren bør færdiggøres, straks efter at støtteberettigelsesperioden er 
udløbet 

63 En yderligere forklaring på den langsomme udgiftsstart er, at medlemsstaterne 
midtvejs i programperioden stadig kan anvende midler fra den foregående 
programperiode93. De overlappende støtteberettigelsesperioder betyder, at 
medlemsstaterne kan fortsætte med at bruge midler efter programperiodens udløb, i 
to år efter perioden 2007-2013 og tre år efter perioden 2014-202094. Med henblik på 
perioden 2021-2027 foreslås det at vende tilbage til to år, hvilket vi har hilst 
velkommen som et første skridt i den rigtige retning mod så vidt muligt at sikre 
overensstemmelse med programperioden95. Efter udløbet af den aktuelle 
støtteberettigelsesperiode går der yderligere mindst to år med afslutningsprocessen, 
hvor medlemsstaterne forbereder og indleverer deres afslutningsdokumenter, og 
Kommissionen vurderer dem. 

64 Den rettidige gennemførelse af programmerne afhænger af tilgængeligheden af 
menneskelige ressourcer. De forlængede støtteberettigelsesperioder og 
afslutningsprocessen lægger bånd på disse ressourcer96, så der ikke er et incitament til 
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at iværksætte programmerne for den næste programperiode, hvilket påvirker den 
rettidige gennemførelse97. 

8 Der anvendes en performanceorienteret 
tilgang ved udvælgelsen og 
gennemførelsen af projekter 

2007-
2013 

2014-
2020 

2021-
2027 

65 For at sikre en effektiv politik er det ikke alene vigtigt, at der fastlægges en klar 
interventionslogik i programmeringsfasen (jf. VP nr. ). Det er også afgørende, at der 
følges en resultatorienteret tilgang ved udvælgelsen og gennemførelsen af projekter, 
da det primært er kvaliteten af de finansierede projekter og deres merværdi med 
hensyn til konkrete resultater, som bestemmer politikkens effektivitet98. Den 
lovgivningsmæssige ramme har overordnet set bevirket, at der siden perioden 2014-
2020 i højere grad tages hensyn til resultater i forbindelse med udvælgelsen og 
gennemførelsen af projekter, men der er fortsat udfordringer for så vidt angår effektiv 
gennemførelse af reglerne. Europa-Parlamentet har understreget, at der skal ydes en 
større indsats i programmernes gennemførelsesfase for at sikre, at der er tilstrækkeligt 
fokus på leveringen af resultater99. 

1. Der er behov for en resultatorienteret tilgang til udvælgelsen af projekter 

66 Følgende elementer er centrale for en resultatorienteret tilgang: 

o Udvælgelsesprocessen bør sikre, at de udvalgte projekter er i overensstemmelse 
med programmet og yder et effektivt bidrag til opfyldelsen af de specifikke 
målsætninger. Vi har slået fast, at dette gjorde sig gældende i perioden 2014-
2020 for så vidt angår de programmer, vi undersøgte i forbindelse med vores 
nylige revision vedrørende projektudvælgelse100. 

o Kriterierne for projektudvælgelse bør kræve, at støttemodtagerne fastsætter 
mindst én ægte resultatindikator, der svarer til programmålsætningerne. I samme 
revision konstaterede vi, at kriterierne i perioden 2014-2020 ikke tog 
tilstrækkeligt hensyn til resultater, men hovedsagelig fokuserede på output og 
udgifter101. 

o Projekter, hvortil der søges om finansiering, bør vurderes og rangordnes. Vi 
konstaterede i samme revision, at projekter i perioden 2014-2020 generelt blev 
godkendt efter først til mølle-princippet, hvilket førte til, at finansieringen ikke 
nødvendigvis blev tildelt de bedste projekter102. 

o De udvalgte projekters omfang bør på en tydelig måde være begrundet af 
behovene, og de bør i høj grad være relevante for programmålsætningerne. Vi har 
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i adskillige af vores revisioner fundet problemer med omfanget af de projekter, 
der blev udvalgt til finansiering. Til tider skyldes dette en svag interventionslogik 
(behovsanalyse) i programmeringsfasen (jf. VP nr. 3). Selv når 
interventionslogikken er klar, kan dårlige udvælgelsesprocedurer dog føre til, at 
uegnede projekter modtager finansiering103. 

67 Forslaget til forordning om fælles bestemmelser for perioden 2021-2027 foreslår, 
at Kommissionen tillægges yderligere beføjelser til at godkende 
udvælgelseskriterierne, og at der indføres yderligere krav til 
forvaltningsmyndighederne vedrørende projektudvælgelse. Dette kan potentielt øge 
resultatorienteringen i projektudvælgelsen og omkostningseffektiviteten i de udvalgte 
projekter104. 

2. Performanceindikatorer bør inkluderes i kontrakter/tilskudsaftaler 

68 Performanceindikatorer med mål bør inkluderes i kontrakter og/eller 
tilskudsaftaler, således at det er muligt at måle, i hvilket omfang et projekts 
målsætninger opfyldes105. 

69 På projektniveau indeholder lovgivningen for de tre gennemgåede perioder ikke 
udtrykkelige krav om, at performanceindikatorer skal inkluderes i tilskudsaftaler. Vi 
konstaterede derfor, at det er svært at overvåge, i hvilket omgang EFRU-projekterne i 
perioden 2014-2020 bidrager til realiseringen af programmålsætningerne106. Dette 
problem gør sig også gældende i relation til ESF, da mange tilskudsaftaler ikke 
indeholder kvantificerede resultatindikatorer107. 

3. Projektgennemførelsen bør være omkostningseffektiv 

70 Lovgivningen for perioderne 2007-2013 og 2014-2020 omfattede en række 
foranstaltninger, der havde til hensigt at sikre, at de udvalgte projekter blev 
gennemført på en omkostningseffektiv måde (med et optimalt forhold mellem de 
anvendte ressourcer og de leverede resultater): et krav om cost-benefit-analyse af 
store projekter, et finansieringsloft for indtægtsskabende projekter og et krav om at 
anvende udbudsprocedurer. Kravet om at anvende udbudsprocedurer opretholdes, 
men den foreslåede lovgivningsmæssige ramme for 2021-2027 afskaffer de øvrige 
krav, hvilket efter vores opfattelse udgør en risiko for den forsvarlige økonomiske 
forvaltning108. 

71 Vi har ofte påpeget, at der er problemer med omkostningseffektiviteten i de 
projekter, der finansieres under samhørighedspolitikken. 
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9 Programændringer baseres på overvejelser 
vedrørende performance, herunder 
resultater 

2007-
2013 

2014-
2020 

2021-
2027 

72 Omprogrammering af midler (overførsel af midler mellem programmer og 
prioriteter, ændring af medfinansieringssatser eller ændring af det nationale bidrags 
fordeling på den offentlige og den private sektor) kan finde sted under 
programgennemførelsen, hvilket gør det muligt for medlemsstaterne at tilpasse deres 
operationer for at tage højde for ændrede omstændigheder. Medlemsstaterne kan 
omprogrammere finansiering ved at foreslå, at de relevante programmer ændres, 
hvilket skal godkendes af Kommissionen. For at bibeholde programmernes 
interventionslogik bør programændringer foretages på grundlag af overvejelser om 
performance, herunder resultater110. 

73 Betingelserne for sådanne ændringer gav medlemsstaterne en betydelig 
handlefrihed i perioden 2007-2013111. Vi konstaterede, at programændringerne ikke 
altid var drevet af overvejelser om performance i denne periode, men primært blev 
foretaget for at afhjælpe problemer med at få brugt alle de tilgængelige EU-midler. 

74 Den lovgivningsmæssige ramme blev forstærket for perioden 2014-2020 ved 
indførelsen af et krav om, at de foreslåede programændringer skal begrundes, og at 
deres forventede indvirkning på opfyldelsen af målsætningerne for Europa 2020 og 
programmet112 skal vurderes, samt ved indførelsen af regler vedrørende ændringer i 
indikatorerne for resultatreserven113. I forslagene for perioden 2021-2027 kræver 
programændringer fortsat en begrundelse, og medlemsstaterne skal fortsat vurdere 
deres forventede indvirkning i relation til programmålsætningerne, men 
begrænsningerne vedrørende indikatorerne er blevet fjernet. Kommissionen har for 
2021-2027 foreslået en obligatorisk midtvejsgennemgang, hvor alle programmerne i 
2025 ændres med henblik på at fastsætte tildelingerne for de sidste to år. Vi har dog 
bemærket, at der er uklarhed omkring, hvordan performance skal vurderes114. 
Indførelsen af muligheden for at overføre op til 5 % af midlerne ved hjælp af en 
programændring uden Kommissionens godkendelse115 øger endvidere risikoen for, at 
der foretages ændringer uden hensyntagen til resultater116. 

Særberetning om investeringer i energieffektivitet 

Vi konstaterede, at omkostningseffektivitet ikke var en afgørende faktor, når 
medlemsstaterne tildelte midler til energieffektivitetsforanstaltninger og konkrete 
projekter109. 
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1. Programændringer bør omfatte overvejelser vedrørende resultater 

75 Vi konstaterede, at programændringer ikke altid inkluderede overvejelser 
vedrørende resultater. 

2. Mål bør ikke revideres uden begrundelse, men bør afspejle 
finansieringsniveauet 

76 Vi mener, at basislinjer og mål for performanceindikatorer bør fastsættes på det 
rigtige niveau fra starten118 og kun tilpasses i ekstraordinære tilfælde (eksterne 
faktorer og budgetændringer). Ubegrundede og hyppige ændringer af målene 
underminerer performanceorienteringen i samhørighedspolitikken. 

77 Vi fandt flere tilfælde, hvor der var foretaget hyppige og ubegrundede ændringer 
af målene. 

78 Når væsentlige ændringer i finansieringen er berettigede, bør programmålene 
revideres. Hvis dette ikke sker, kan det blive umuligt at vurdere et programs 
effektivitet120. Vi har konstateret tilfælde, hvor væsentlige ændringer i finansieringen 
ikke blev afspejlet konsekvent i målene. 

Særberetning om Kommissionens støtte til indsatshold for 
ungdomsbeskæftigelsen 

Vi konstaterede, at Kommissionens vurdering af de programændringer, der blev 
foreslået af medlemsstaterne i perioden 2007-2013, primært fokuserede på de 
budgetmæssige aspekter af omprogrammeringen frem for den bedste måde, hvorpå 
ESF-midlerne kunne anvendes117. 

Særberetning om EFRU-støtten til SMV'er på e-handelsområdet 

Vi rapporterede, at meningsfuld måling af fremskridtene i perioden 2007-2013 
undertiden blev bragt i fare ved, at indikatorer og målværdier blev revideret, ofte 
hen imod slutningen af programperioden og ikke altid med behørig begrundelse119. 

Særberetning om EU's uddannelsesmålsætninger under 
samhørighedspolitikken 

Vi konstaterede i relation til to programmer i Italien, at bevillingerne til uddannelse 
blev reduceret med henholdsvis 8 % og 10 % i forhold til det oprindelige budget 
uden en ændring af indikatorerne og deres målværdier og uden en tilstrækkelig 
begrundelse121. 
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4 – Principper vedrørende overvågning og rapportering 

79 Både Kommissionen og medlemsstaterne har ansvar for at overvåge 
programmerne. På medlemsstatsniveau er det forvaltningsmyndighederne, der 
overvåger programgennemførelsen, aggregerer overvågningsoplysninger og, fra 
perioden 2014-2020, bekræfter performancedataenes pålidelighed over for 
Kommissionen. Rapportering er tæt forbundet med overvågning og er et af de 
hovedelementer, der skal sikre ansvarlighed. Medlemsstaterne sender rapporter til 
Kommissionen i løbet af programperioderne, og Kommissionen anvender disse 
rapporter som grundlag for sine offentliggjorte strategirapporter (f.eks. den årlige 
sammenfattende rapport og de årlige aktivitetsrapporter). I denne fase er der tre 
principper, som vedrører rettidige performancedata, ansvarlighed og anvendelse af 
performanceoplysninger. 

80 Rettidige performancedata af god kvalitet er grundlaget for ethvert effektivt 
performancestyringssystem. Gode performancedata er i hele den politiske 
forvaltningscyklus afgørende for vurderingen af resultater og bedømmelsen af, om der 
er behov for korrigerende foranstaltninger122. Korrigerende foranstaltninger omfatter 
bl.a. udarbejdelse af efterfølgende lovgivning og - specifikt i perioden 2014-2020 - 
udførelse af en meningsfuld performancegennemgang123 (jf. VP nr. 6). Dette vil blive 
endnu vigtigere i forbindelse med de udvidede muligheder for at knytte betalinger 
direkte til performance. 

81 Den lovgivningsmæssige ramme er blevet forstærket i 2014-2020 sammenlignet 
med 2007-2013, f.eks. ved indførelsen af den obligatoriske elektroniske udveksling af 
performanceoplysninger mellem støttemodtagerne, medlemsstaternes myndigheder 
og Kommissionen samt i kraft af foranstaltninger til at sikre datakvaliteten på 
medlemsstatsniveau. Forslagene for perioden 2021-2027 bibeholder disse ordninger 
og kræver endvidere, at medlemsstaterne videreformidler performancedata hver 
anden måned, hvilket bør forbedre oplysningernes aktualitet. 

82 Vi har i vores revisioner ofte konstateret, at der er forskel på, hvor pålidelige, 
fuldstændige eller aktuelle de oplysninger er, som forelægges Kommissionen af 
medlemsstaterne (som genererer størstedelen af dataene). Forslagene for perioden 
2021-2027 pålægger medlemsstaterne ansvaret for kvaliteten og pålideligheden af 
overvågningssystemet og for dataene om indikatorer124. Vi mener dog fortsat ikke, at 

10 Overvågningssystemerne sikrer rettidige 
performancedata af god kvalitet 

2007-
2013 

2014-
2020 

2021-
2027 
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forslagene er tilstrækkeligt tydelige omkring, hvem der er ansvarlig for at kontrollere 
datakvaliteten, herunder navnlig overvågningsudvalgets og Kommissionens rolle125. 

1. Overvågningssystemer producerer performancedata af god kvalitet, som 
stilles til rådighed på det rette tidspunkt 

83 I alle tre perioder er det et lovkrav, at forvaltningsmyndighederne etablerer et 
system, der gør det muligt at registrere og lagre performancedata i elektronisk form. I 
perioden 2014-2020 skete der en væsentlig forbedring af de bestemmelser, der 
bidrager til at sikre, at overvågningssystemerne producerer performancedata af god 
kvalitet: 

o Medlemsstaterne kunne udveksle oplysninger med støttemodtagerne ved hjælp 
af elektroniske midler ("e-samhørighed"). Dette er gjort obligatorisk i forslaget for 
perioden 2021-2027. 

o Kommissionen har etableret et system, som gør det muligt for 
forvaltningsmyndighederne at videreformidle performancedata elektronisk og i 
struktureret form til Kommissionen (bibeholdes i perioden 2021-2027). 

o Ordninger for indsamling og behandling af data i relation til resultatindikatorerne 
blev inkluderet i forhåndsbetingelserne. Der er fremsat forslag om, at dette ikke 
skal gælde i perioden 2021-2027. 

84 Forslagene for 2021-2027 kræver, at medlemsstaterne videreformidler 
performancedata hver anden måned, hvilket bør forbedre dataenes aktualitet. 

85 Trods disse ordninger er svagheder i datakvaliteten et af de mest hyppigt 
forekommende problemer i vores revisioner. 

Særberetning om ungdomsarbejdsløshed 

Samtlige besøgte medlemsstater havde kun begrænsede oplysninger om den type 
bistand, som NEET'er havde modtaget forud for iværksættelsen af 
ungdomsgarantien, om antallet af de tilbudte tilbud/tjenesteydelser og de dermed 
forbundne omkostninger. Vi noterede også flere uoverensstemmelser og problemer 
med hensyn til pålideligheden af de data, som medlemsstaterne indberettede, 
hvilket indvirkede på sammenligneligheden. I de medlemsstater, der havde flere 
ungdomsgarantiudbydere, men intet enkelt harmoniseret rapporteringssystem, blev 
der konstateret problemer blandt andet med hensyn til fuldstændigheden af data126. 
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2. Kommissionen og medlemsstaterne bør sikre dataenes kvalitet 

86 Medlemsstaterne var i perioderne 2007-2013 og 2014-2020 ansvarlige for at 
etablere overvågnings- og rapporteringssystemer og for at sikre deres pålidelighed. 
Disse systemer revideres af revisionsmyndighederne ("udpegningsprocessen") forud 
for programmernes gennemførelse. Kommissionen bør i sine revisioner kontrollere 
pålideligheden af de data, som medlemsstaterne leverer. Både Kommissionen og 
revisionsmyndighederne bør endvidere i deres systemrevisioner kontrollere soliditeten 
af systemerne til registrering af de gennemførelsesdata, som medlemsstaterne 
leverer127. 

87 I perioden 2014-2020 blev ansvaret for at sikre datakvaliteten i medlemsstaterne 
skærpet. Forvaltningsmyndighederne skal i deres forvaltningserklæringer bekræfte 
pålideligheden af performancedataene over for Kommissionen. 
Revisionsmyndighederne bekræfter derefter denne vurdering i deres 
revisionserklæringer. Kommissionen kan endvidere suspendere betalingerne, hvis der 
er en alvorlig mangel i kvaliteten og pålideligheden af overvågningssystemerne eller 
performancedataene. I april 2019 havde Kommissionen indledt to sager med henblik 
på sådanne betalingssuspensioner. 

88 Vi konstaterede i en række af vores revisioner, at der var specifikke svagheder i 
relation til de ordninger, der skal sikre datakvaliteten på både medlemsstatsniveau og 
kommissionsniveau. 
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Særberetning om EFRU-støtten til SMV'er på e-handelsområdet 

I to af de udvalgte medlemsstater havde forvaltningsmyndighederne ikke udført den 
nødvendige kontrol vedrørende pålideligheden af de data, der blev indlæst i 
systemet128. 

Særberetning om udvælgelsen og overvågningen af EFRU- og ESF-
projekter i perioden 2014-2020 

Vi bemærkede i perioden 2014-2020, at Kommissionens og 
revisionsmyndighedernes revisioner af overvågningssystemerne og dataenes 
pålidelighed og tilgængelighed for det meste ikke blev påbegyndt før 2017, hvilket 
begrænsede den opnåede sikkerhed. Vi bemærkede, at der, fordi 
performancegennemgangen finder sted i 2019, er en risiko for, at korrigerende 
foranstaltninger ikke kan afsluttes tidligt nok, og at performancegennemgangen ikke 
vil blive baseret på korrekte oplysninger129. 

89 I 2013 konstaterede Kommissionens Interne Revisionstjeneste desuden, at der 
var problemer med de ordninger, der skulle sikre kvaliteten af performancedataene for 
2007-2013. Den Interne Revisionstjeneste anbefalede, at GD REGIO/EMPL udviklede 
en strategi for at forbedre pålideligheden af medlemsstaternes 
performanceoplysninger. Ifølge Den Interne Revisionstjenestes opfølgningsrevision 
blev anbefalingen gennemført i 2016. 

90 Vi mener stadig ikke, at den foreslåede forordning for perioden 2021-2027 er 
tilstrækkelig klar med hensyn til, hvem der er ansvarlig for at sikre kvaliteten af 
dataene. Det foreslås, at overvågningsudvalget fører tilsyn med gennemførelsen af 
programmerne og undersøger samt godkender de årlige og endelige 
performancerapporter, der fremsendes til Kommissionen, men det gælder ikke 
performancedataene. Vi bemærkede endvidere, at der i forslaget til forordning om 
fælles bestemmelser ikke er fastsat regler vedrørende Kommissionens rolle i 
verificeringen af kvaliteten af de data, der sendes til den130. 

11 Det er tydeligt, hvem der har ansvaret for 
performance 

2007-
2013 

2014-
2020 

2021-
2027 

91 Den offentlige ansvarlighed i relation til at opnå resultater med EU-midlerne 
skaber en vigtig forbindelse mellem EU og dets borgere. Reglerne for ansvarlighed i 
tilknytning til lovlighed og formel rigtighed er generelt ikke blevet udvidet til også at 
omfatte performance. Ansvarlighed afhænger af, at der foreligger gode data og 
rapporter om, hvorvidt målsætninger er blevet opfyldt, men det er ofte ikke tilfældet. 



 40 

 

1. Rapporter bør give et retvisende billede af performance og være offentligt 
tilgængelige 

92 Der er behov for konsistent rapportering om resultaterne af EU's interventioner. 
Det er i særdeleshed vigtigt, at de rapporterede resultater er pålidelige og i 
overensstemmelse med målsætningerne131. De problemer, der er konstateret med 
hensyn til dataenes eksistens og pålidelighed (jf. VP nr. 5, 8 og 10), samt problemerne 
med at omsætte strategiske målsætninger til operationelle målsætninger for forvaltere 
(jf. VP nr. 1) begrænser Kommissionens evne til at rapportere om performance i 
relation til disse målsætninger på højt plan132. 

93 EU's performancerapporter bør på en retvisende måde afspejle det, der opnås133. 
Kommissionens rapportering om performance er ikke tilstrækkeligt afbalanceret, da 
den kun i begrænset omfang oplyser om udfordringer og fejl134. Den anerkender 
endvidere ikke de begrænsninger, der skyldes Kommissionens tvungne afhængighed af 
data fra medlemsstaterne, som muligvis er ukorrekte eller upålidelige135. 

94 Offentlig adgang til performanceoplysninger er et vigtigt aspekt af 
ansvarlighed136. Siden 2014 har forvaltningsmyndighedernes oplysninger om 
fremskridt med hensyn til opfyldelsen af samtlige fælles samhørighedsindikatorer 
været offentligt tilgængelige på Kommissionens åbne samhørighedsdataplatform. Vi 
mener dog med hensyn til forslagene for 2021-2027, at afskaffelsen af både 
medlemsstaternes årlige gennemførelsesrapporter137 og Kommissionens strategiske 
rapporter til dechargemyndighederne vedrørende fondenes evne til at opfylde de 
strategiske målsætninger er en tilbagegang138. 

2. De, der er ansvarlige for gennemførelsen af EU-budgettet, bør tage ejerskab 
til den forsvarlige økonomiske forvaltning af EU-budgettet 

95 Gode data og rapporter om, hvorvidt målsætningerne er blevet opfyldt og 
resultaterne realiseret, bør gøre det muligt for dem, der er ansvarlige for 
gennemførelsen af EU-budgettet, at tage ejerskab til den forsvarlige økonomiske 
forvaltning som krævet i finansforordningen139. 

96 Med hensyn til programmerne i perioden 2007-2013 har vi bemærket det 
uhensigtsmæssige i, at afslutningsprocessen ikke omfatter Kommissionens accept af 
performanceaspekter såsom opnåede resultater, og at Kommissionen ikke aflægger 
rapport om performance til budgetmyndigheden140. 
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97 Hver af de årlige aktivitetsrapporter indeholder en erklæring, hvor 
generaldirektøren blandt andet erklærer, at de midler, der var afsat til de i rapporten 
beskrevne aktiviteter, er anvendt til de tilsigtede formål og i overensstemmelse med 
principperne for forsvarlig økonomisk forvaltning, men i praksis vedrører erklæringen 
netop ikke performancespørgsmål. Erklæringen og de eventuelle forbehold er 
begrænset til at gælde forhold vedrørende formel rigtighed og intern kontrol141. 

98 Endvidere erklærer generaldirektøren i hver årlig aktivitetsrapport, at 
oplysningerne i rapporten giver et retvisende billede. Tidligere omfattede denne 
erklæring ikke kvaliteten af de rapporterede performancedata142. Kommissionens 
interne instrukser om udarbejdelsen af aktivitetsrapporterne for 2018, som skal 
offentliggøres i foråret 2019, kræver dog nu, at et medlem af generaldirektoratets 
øverste ledelse afgiver en udtalelse, der omfatter performancedataene og støtter 
generaldirektørens erklæring. Det fremgår ikke klart af vejledningen, hvilken praktisk 
betydning disse supplerende udtalelser har, og vi har endnu ikke undersøgt dem. 

12 Performanceoplysningerne anvendes til at 
træffe afhjælpende foranstaltninger og 
støtte den strategiske planlægningsproces 
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99 Det er vigtigt, at performanceoplysninger anvendes til at forvalte aktiviteter, 
optimere resultater og foretage justeringer i forvaltningssystemerne samt til at støtte 
processen for strategisk planlægning143. Dette gør sig gældende i alle faser i den 
budgetmæssige forvaltningscyklus, fra tildelingen af midler i den flerårige finansielle 
rammes løbetid til programmeringen og forvaltningen af selve projekterne. 

100 Medlemsstaterne har for perioderne 2007-2013 og 2014-2020 sendt 
Kommissionen oplysninger om programmernes performance (herunder om de 
udfordringer, der er opstået, og de foranstaltninger, der er truffet for at løse dem) via 
deres årlige gennemførelsesrapporter. Disse rapporter godkendes af 
overvågningsudvalg og valideres derefter af Kommissionen. Kommissionen foreslår, at 
man i perioden 2021-2027 i stedet benytter årlige performancegennemgangsmøder 
mellem Kommissionen og medlemsstaterne til at gennemgå programmernes 
performance. Det fremgår dog ikke tydeligt af forslaget, hvem der deltager i disse 
møder, og hvad deres indhold og konsekvenser skal være144. Hertil kommer, at 
medlemsstaterne indsender performancedataene elektronisk hver anden måned (jf. 
VP nr. 10), men performancegennemgangsmøderne kun skal finde sted én gang om 
året145. 
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101 Vi konstaterede, at der ikke gøres tilstrækkelig brug af 
performanceoplysningerne, fordi de i visse tilfælde slet ikke er tilgængelige. Det er 
især et problem, at svage præstationer ikke fører til finansielle sanktioner på hverken 
strategisk niveau, programniveau eller projektniveau. 

1. Meningsfulde performanceoplysninger bør være tilgængelige for 
evidensbaseret beslutningstagning 

102 Vi har i forbindelse med tidligere omtalte vejledende principper (jf. VP nr. 5, 8 
og 10) anført, at der ikke er nogen garanti for, at meningsfulde 
performanceoplysninger er tilgængelige, hvilket i sig selv begrænser anvendelsen heraf 
i forbindelse med beslutningstagning og korrigerende foranstaltninger. Derudover er 
der et iboende problem med timingen i programmernes forvaltningscyklus, da det 
tager noget tid, før resultaterne (fra overvågningssystemerne) bliver tilgængelige og 
kan anvendes i beslutningstagningen. Resultaternes sene tilgængelighed er blevet 
forværret på grund af forsinkelser i starten af programmerne (jf. VP nr. 7). Europa-
Parlamentets Forskningstjeneste har bemærket, at der ikke er nogen 
"afkølingsperiode" mellem to FFR-cyklusser, og at hele den politiske lektie, der blev 
lært i forbindelse med en tidligere programperiode, endnu ikke er tilgængelig, når 
reflektionerne over fremtidige forslag og holdninger skal påbegyndes146. Det samme 
problem gør sig gældende for de oplysninger, der stammer fra efterfølgende 
evalueringer af en bestemt programperiode147 (jf. VP nr. 13). 

2. Hvis de findes, bør performanceoplysningerne anvendes til overvågning og 
afhjælpende foranstaltninger 

103 For så vidt angår den strategiske proces bemærkede vi i VP nr. 2, at tildelingen 
af midler til medlemsstaterne bør baseres på oplysninger om tidligere performance. I 
vores revisioner har vi konstateret på både program- og projektniveau, at 
performanceoplysningerne ikke altid blev overvåget, og at der ikke blev truffet 
afhjælpende foranstaltninger (f.eks. anvendt finansielle korrektioner), når målene ikke 
blev opfyldt. Vi bemærkede i VP nr. 6, at realiseringen af performancemålsætninger 
generelt ikke har nogen indvirkning på EU-finansieringsniveauet, hverken på 
programniveau (resultatreserve, afslutning) eller på projektniveau. 

104 Vi udpegede også andre tilfælde, hvor performanceoplysningerne ikke blev 
anvendt fuldt ud. 
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Særberetning om Kommissionens støtte til indsatshold for 
ungdomsbeskæftigelsen 

Vi konstaterede i mødereferaterne fra de årlige gennemgangsmøder, at 
Kommissionens bemærkninger fokuserede på den finansielle gennemførelse og de 
finansielle output og ikke på faktiske resultater. Endvidere godkendte Kommissionen 
de data, som medlemsstaterne fremlagde på de årlige gennemgangsmøder, uden at 
kontrollere dem. I ét tilfælde rapporterede Kommissionen, at målene for tre 
foranstaltninger allerede var opfyldt, men vores fornyede beregninger viste, at kun 
72 % af målværdien reelt var nået148. 

Særberetning om bredbånd i EU's medlemsstater 

Som et eksempel på utilstrækkelige korrigerende foranstaltninger kan nævnes, at 
ikke alle medlemsstaternes bredbåndsmål vil blive nået inden 2020, og at 
Kommissionen trods dette ikke havde fremsat forslag om korrigerende 
foranstaltninger149. 

5 – Princip vedrørende evaluering 

105 Den sidste fase i gennemførelsescyklussen er evaluering, hvor der foretages en 
dybdegående vurdering af resultaterne og deres indvirkninger. Evalueringer kan 
foretages på programniveau (forudgående evalueringer, evalueringer i løbet af 
perioden såsom midtvejsevalueringer150 og efterfølgende evalueringer) eller på 
politikniveau (forudgående konsekvensanalyse og efterfølgende gennemgang). 
Medlemsstaternes evalueringer omhandler programmerne (eller programgrupperne) 
på nationalt eller regionalt niveau, hvorimod Kommissionens evalueringer omhandler 
fondene eller programmerne på EU-niveau. 

13 Evalueringerne på program- og 
politikniveau anvendes i 
beslutningstagningen 

2007-
2013 

2014-
2020 

2021-
2027 

106 Kommissionen har indført et samlet set veludformet evalueringssystem, og 
dens system til efterfølgende revision står sig godt sammenlignet med situationen i de 
fleste medlemsstater151. I 2018 placerede OECD EU's system til efterfølgende 
gennemgang på fjerdepladsen blandt OECD-medlemmerne152. 

107 Vi konstaterede dog, at evalueringernes nytte bliver påvirket af to 
hovedproblemstillinger: 
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o Evalueringer anvendes ikke i beslutningstagningen – enten fordi de ikke 
gennemføres eller foreligger på det rette tidspunkt, eller, når de findes, fordi der 
ikke tages tilstrækkelig hensyn til dem 

o De er ikke baseret på tilstrækkelig dokumentation. 

1. Evalueringerne bør anvendes i beslutningstagningen 

108 Somme tider bliver konsekvensanalyser og evalueringer ikke udført. 

Udtalelse om forslaget til forordning om fælles bestemmelser 

o Siden 2002 har der skullet foretages en konsekvensanalyse af alle større 
lovforslag på politikniveau. Kommissionen foretog ikke en konsekvensanalyse af 
forordningen om fælles bestemmelser for perioden 2021-2027, til forskel fra 
forordningerne for de andre perioder. Der er foretaget konsekvensanalyser af 
de fondsspecifikke forordninger for de syv fonde, der er underlagt forordningen 
om fælles bestemmelser. En række vigtige spørgsmål af generel relevans var 
dog ikke omfattet af disse analyser153. 

o Medlemsstaternes obligatoriske forudgående evalueringer af programmerne 
bidrog til at sikre en mere solid interventionslogik i programmerne. Forslagene 
for perioden 2021-2027 afskaffer dog dette positive element154. 

109 Et andet problem er aktualitet. Vi har allerede berørt de problemer med timing 
(jf. VP nr. 12), som indebærer, at de efterfølgende evalueringer, der først udføres efter 
programperiodens udløb, ikke foreligger, så de kan danne grundlag for de lovforslag, 
der vedrører den efterfølgende programperiode. Som fremhævet af Kommissionen 
blev evalueringen af perioden 2007-2013 afsluttet i 2016, mens lovgivningen for 
perioden 2014-2020 blev udarbejdet fra 2011 og fremefter. Evalueringen kunne derfor 
ikke anvendes i programmeringen af rammen for 2014-2020155. 

110 Den lovgivningsmæssige ramme for 2014-2020 fastsatte, at medlemsstaterne 
skulle foretage en obligatorisk evaluering af programmerne (herunder deres 
effektivitet) i løbet af programperioden. Efter vores mening kunne disse evalueringer i 
det mindste delvis have adresseret det iboende timingproblem og dannet grundlag for 
lovforslagene vedrørende perioden 2021-2027. Ingen af evalueringerne var dog 
afsluttet ved udgangen af 2017. Det er foreslået med henblik på perioden 2021-2027, 
at Kommissionen også skal udføre en midtvejsevaluering af fondene, hvilket kan 
tilvejebringe brugbar indsigt i denne henseende. 

111 En tredje type problem er, at evalueringerne ikke altid anvendes. Det var i 
2007-2013 og 2014-2020 frivilligt for medlemsstaterne at udarbejde en efterfølgende 
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evaluering af programmerne. Den Interne Revisionstjeneste fandt svagheder i 
medlemsstaternes opfølgning på (dvs. anvendelse af) evalueringerne. Størstedelen af 
medlemsstaterne i Den Interne Revisionstjenestes stikprøve udarbejdede eksempelvis 
ikke en omfattende handlingsplan, der skulle adressere evalueringernes anbefalinger. I 
henhold til Kommissionens forslag bliver denne form for evaluering obligatorisk i 
perioden 2021-2027. 

2. Evalueringer bør baseres på brugbar og pålidelig dokumentation 

112 Vi har allerede gjort opmærksom på en række problemer med eksistensen og 
pålideligheden af data (jf. VP nr. 5, 8 og 10). Disse problemer påvirker også 
evalueringerne. 

Særberetning om efterfølgende revision af EU-lovgivning 

Vi konstaterede, at evalueringerne blev udført i overensstemmelse med de retlige 
krav og god praksis som defineret i retningslinjerne for bedre regulering, men at den 
manglende adgang til data var et stort problem, som forhindrede ordentlige 
evidensbaserede revisioner156. 

113 I sin efterfølgende evaluering af perioden 2007-2013 konkluderede 
Kommissionen vedrørende leveringssystemet, at en af de primære årsager til, at der 
ikke gøres tilstrækkelig brug af medlemsstaternes evalueringer i den politiske 
læringsproces, er den begrænsede adgang til overvågningsdata af god kvalitet og data 
vedrørende sammenlignelige grupper med henblik på efterfølgende evaluering157. 
Kommissionens forslag for perioden 2021-2027 omfatter et krav om, at 
medlemsstaterne sikrer de fornødne procedurer er indført med henblik på at 
frembringe og indsamle de data, der er nødvendige for evalueringerne158. 

6 – Tværgående princip 

14 Bæredygtighed er integreret i cyklussen for 
at sikre de offentlige interventioners 
effektivitet på lang sigt 

2007-
2013 

2014-
2020 

2021-
2027 

114 Bæredygtighed er et nøgleelement for de offentlige interventioners effektivitet 
på lang sigt159. Den vigtigste indikation på, at et projekt har leveret bæredygtige output 
og resultater, er, at det bliver ved med at skabe nettofordele, efter at det er 
afsluttet160. 
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115 Det er ikke alle EU-finansierede projekter, der er bæredygtige (eller kan 
dokumentere deres bæredygtighed). Der bør lægges vægt på sikring af bæredygtighed 
og opnåelse af langvarige resultater i hele programgennemførelsescyklussen161. 

Programmeringsfase 

116 Sikring af bæredygtighed kræver, at der i et programs udformningsfase 
udarbejdes en analyse og en strategi for at opretholde en bestemt investering på lang 
sigt162. Vi konstaterede i en nylig revision, at opnåelsen af langvarige resultater fra 
produktive investeringer ikke blev fremmet effektivt i de underliggende programmer 
eller i andre relevante regionale strategidokumenter. Opnåelse af langvarige resultater 
var ikke en prioritet163. 

117 Et særligt forhold med hensyn til finansiel bæredygtighed er de takster, der 
opkræves i forbindelse med EU-medfinansierede infrastrukturer. Vi konstaterede 
vedrørende perioden 2007-2013, at disse afgifter ikke altid støtter de foretagne 
investeringers bæredygtighed. Eksempelvis kan nævnes, at de spildevandstakster, der 
blev opkrævet hos husholdninger og industrianlæg, i mange tilfælde var for lave til at 
muliggøre en fornyelse af infrastrukturen ved afslutningen af dens forventede 
økonomiske levetid164. For i det mindste delvis at adressere dette problem kræver 
lovgivningen vedrørende perioden 2014-2020, at medlemsstaterne for bestemte 
områder (f.eks. vandsektoren) fastlægger strategier, der sikrer en bæredygtig 
finansieringskilde med henblik på opretholdelse af den infrastruktur, som de 
medfinansierede projekter har etableret (forhåndsbetingelse nr. 6.1). 

118 Kommissionen har anerkendt, at forhåndsbetingelsernes bidrag til 
resultaternes bæredygtighed skal styrkes165. Som følge heraf kræver den foreslåede 
lovgivning vedrørende perioden 2021-2027, at grundforudsætningerne fastholdes i 
hele perioden i stedet for at blive betragtet som en engangsforeteelse. 

Projektudvælgelse 

119 Lovbestemmelserne for alle perioderne forpligter medlemsstaterne til at sikre, 
at de udvalgte projekters støttemodtagere (projektejere) har den administrative og 
finansielle kapacitet til at opretholde projektet efter dets færdiggørelse. Vi 
konstaterede dog i vores revision af EU-støtten til produktive investeringer i 
virksomheder, at udvælgelseskriterierne ikke i tilstrækkelig grad afspejlede behovet 
for, at EFRU-finansierede projekter opnår langvarige resultater166. De foreslåede 
bestemmelser i forordningen om fælles bestemmelser for perioden 2021-2027 er 
blevet mere specifikke og kræver, at medlemsstaterne undersøger, hvorvidt 
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støttemodtagerne har nok ressourcer til at kunne dække drifts- og 
vedligeholdelsesomkostningerne167. 

120 For så vidt angår store investeringsprojekter (over 50 millioner euro) var et af 
formålene med den obligatoriske cost-benefit-analyse i perioderne 2007-2013 og 
2014-2020 at sikre de medfinansierede investeringers finansielle levedygtighed. Store 
projekter, som ikke havde været genstand for en god cost-benefit-analyse, resulterede 
ofte i projekter, der ikke var finansielt levedygtige og/eller ikke blev anvendt nok168. 
Forslaget om at droppe store projekter og dermed den obligatoriske cost-benefit-
analyse i perioden 2021-2027 øger risikoen for manglende bæredygtighed. 

Gennemførelsesfase 

121 I alle tre programperioder forpligter lovgivningen generelt støttemodtagerne til 
at opretholde projekterne i en periode på fem år fra fuldførelsesdatoen for at undgå, 
at finansieringen skal betales tilbage169. Vi konstaterede i vores revision af EU's støtte 
til produktive investeringer i virksomheder, at alle de reviderede projekter overholdt 
den lovbestemte opretholdelsesperiode170. 

122 Disse bestemmelser afspejler ikke altid aktivernes egentlige livscyklus, som kan 
være meget længere end fem år. Dette skaber en risiko for, at støttemodtagerne kan 
skille sig af med aktiverne, efter at den relevante periode er udløbet. 

Særberetning om EFRU's støtte til virksomhedsvæksthuse 

Vi konstaterede, at de systemer, der er indført, muliggør, at en væsentlig del af 
værdien af den offentlige finansiering overgår til væksthusejerne, når 
opretholdelsesperioden er udløbet171. 

Overvågnings-/rapporterings-/evalueringsfase 

123 Sikring af bæredygtighed kræver passende overvågning i hele projektets 
livscyklus og i tiden bagefter172. Vi har konstateret, at dataene om bæredygtighed til 
tider har været ufuldstændige. 
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Særberetning om EU's støtte til produktive investeringer i 
virksomheder 

Vi konstaterede, at begrænsninger i overvågningsoplysningerne betød, at det med 
hensyn til næsten halvdelen af alle projekter ikke var muligt at foretage en vurdering 
af bæredygtigheden ved udgangen af den femårige opretholdelsesperiode. Dette 
skyldtes, at forvaltningsmyndighederne ikke havde indsamlet de nødvendige 
overvågningsdata, eller at de relevante dokumenter ikke længere var til rådighed på 
grund af arkiveringsperiodens udløb. Samlet set forblev overvågningen af de 
lovbestemte bæredygtighedskrav begrænset efter projektafslutningen, og den 
varierede fra program til program. Vi konstaterede navnlig, at eftersom det ikke var 
et lovbestemt krav, at forvaltningsmyndighederne skulle fortsætte deres opfølgning 
på projekternes udvikling, indstillede de den umiddelbart efter udgangen af den 
lovbestemte opretholdelsesperiode173. 

124 Til yderligere illustration af det manglende fokus på dette forhold har Europa-
Parlamentet bemærket, at den offentlige sektor kun har udvist begrænset interesse for 
det, og at der derfor kun foreligger ufuldstændige data om bæredygtigheden af 
resultaterne fra de projekter, som EFRU har medfinansieret174. Vi fandt desuden ingen 
evalueringer af programmerne for produktive investeringer, som indeholdt en specifik 
vurdering af resultaternes bæredygtighed175.  



49 

 

Afsluttende bemærkninger 
125 Interventioner inden for samhørighedspolitikken kan ikke alene indvirke 
positivt på de medlemsstater og regioner, hvor de bliver gennemført, men også have 
afsmittende virkninger andre steder i EU. For at øge politikkens positive effekt 
yderligere har EU forsøgt at styrke performanceorienteringen i sine 
samhørighedsudgifter. De mange forskellige involverede interessenter har til tider 
forskellige eller sågar modsatrettede holdninger til, hvordan dette kan opnås. 

126 EU's generelle lovgivning og de regler, der specifikt gælder for 
samhørighedspolitikken, har udviklet sig gradvist. De omfatter nu en række centrale 
elementer, der er nødvendige for et effektivt performancestyringssystem, selv om den 
foreslåede lovgivning for 2021-2027 til en vis grad har mindre fokus på performance. 
Denne generelle forbedring med hensyn til lovgivningens udformning er dog ikke altid 
blevet matchet af den måde, hvorpå politikken er blevet gennemført. 

127 De vejledende principper, vi identificerede, omfatter hele politikforvaltningens 
cyklus, fra den strategisk planlægning over gennemførelsen til rapporterings- og 
evalueringsfaserne. Over de vejledende principper står begrebet EU-merværdi – "den 
værdi, der skyldes Unionens medvirken, og som rækker ud over den værdi, der ellers 
ville være skabt som følge af medlemsstaternes egne aktioner". Vi har tidligere udtalt, 
at udgiftsprogrammer, som ikke tilfører EU-merværdi, pr. definition ikke kan formodes 
at være en produktiv og effektiv måde at anvende EU-skatteborgernes penge på. Vi 
har også konstateret, at ægte EU-merværdi ofte er vanskelig at identificere, især på 
områder, hvor der er delt forvaltning, som det er tilfældet med 
samhørighedspolitikken. 

128 Vi har i vores tidligere beretninger fremsat anbefalinger med henblik på at 
adressere de områder, der kræver særlig opmærksomhed. Anbefalingerne har bl.a. 
påpeget: 

o at der er behov for at fastsætte klare EU-prioriteter med tilknyttede mål – som 
samhørighedsudgifterne bør bidrage til at opfylde – for at strømline og forenkle 
de strategiske rammer med henblik på at opfylde et sammenhængende sæt mål 
på højt plan, der er omsat til operationelle mål (VP nr. 1) 

o at der ved programændringer bør tages hensyn til performanceovervejelser, 
herunder bedre resultater (VP nr. 9). 
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129 Vi har også påpeget, at den lovgivningsmæssige ramme bør være færdiggjort, 
inden programperioden starter, da forsinkelser i programmernes gennemførelse 
påvirker de efterfølgende faser i cyklussen. Kumulative forsinkelser i gennemførelsen 
kombineret med overlappende støtteberettigelsesperioder betyder, at fokus flyttes fra 
performance over mod at få brugt pengene (jf. VP nr. 7), og begrænser muligheden for 
at anvende performancedata til evalueringsformål eller i den strategiske planlægning 
(jf. VP nr. 12 og 13). 
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Bilag 

Bilag I Udviklingen af performanceorientering i lovgivningen vedrørende samhørighedspolitikken 
Tabellen nedenfor viser, for hvert VP, om de kriterier, vi har lagt til grund for vores vurderinger, var opfyldt i den relevante lovgivning 
vedrørende samhørighedsprogrammerne. Vi har uddybet de fleste kriterier for at inkludere flere oplysninger, end der er angivet i 
hovedtekstens analyse af VP'erne. For at give et komplet billede har vi analyseret alle programperioderne, siden samhørighedspolitikken blev 
oprettet. 

 
1989-
1993 

1994-
1999 

2000-
2006 

2007-
2013 

2014-
2020 

2021-
2027 

Principper vedrørende strategisk planlægning       

1. EU har formuleret en klar og konsistent vision for, hvad man ønsker at opnå med samhørighedspolitikkens fonde, og denne skal anerkendes og omsættes til praksis 
Der findes en overordnet EU-strategi       

EU's strategiske målsætninger er omsat til målsætninger for samhørighedspolitikken       

2. Tildelingen af midler til medlemsstaterne tager højde for de identificerede behov og er baseret på performanceoplysninger 
Tildelingsmetoden er fastsat i lovgivningen       
Tildelingen er baseret på BNP       
Tildelingen er baseret på behovene i bestemte områder       
Tildelingen foretages på grundlag af oplysninger om tidligere performance       

Principper vedrørende programmering       

3. Der er opstillet en klar interventionslogik 
Der findes en obligatorisk national strategi (f.eks. en national strategisk referenceramme eller en 
partnerskabsaftale)       

Målsætninger/prioriteter defineres på nationalt niveau       
Den fælles EU-strategi er omsat til nationale målsætninger med tilhørende mål (de vigtigste forventede 
resultater) 

      

Behov identificeres og formuleres på nationalt niveau       
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1989-
1993 

1994-
1999 

2000-
2006 

2007-
2013 

2014-
2020 

2021-
2027 

Der findes obligatoriske programmer       
Behov identificeres og formuleres på programniveau       
Målsætninger defineres på programniveau       
Foranstaltninger til adressering af målsætningerne defineres på programniveau       
Der findes en standardiseret programmodel, som beskriver interventionslogikken på en harmoniseret måde       
Finansielle oplysninger kategoriseres efter interventionskoder på programniveau       
4. Finansieringen er målrettet 
Der stilles krav om tematisk koncentration, som forpligter alle medlemsstater til at tildele visse beløb til EU's 
prioriterede områder 

      

Der er fastsat forhåndsbetingelser/grundforudsætninger, som bidrager til at målrette midlerne mod bestemte 
områder/typer af støttemodtagere 

      

5. Der er etableret en enkel og konsistent ramme for performancemåling 
Outputindikatorer (programspecifikke)       
Outputindikatorer (fælles for EFRU/Samhørighedsfonden/ESF)       
Resultatindikatorer (programspecifikke)       
Resultatindikatorer (fælles for EFRU/Samhørighedsfonden/ESF)       
Obligatorisk og forudgående fastsættelse af output- og resultatindikatorer i programmerne (ved 
programvedtagelsen)       

Basislinjer og mål for output og resultater kræves specifikt i programmodellen       
Der kræves delmål for output (*i 2014-2020 begrænset til performancerammen)       
Der kræves delmål for resultater (*i 2014-2020 begrænset til performancerammen)       
Harmoniseret definition af output- og resultatindikatorer på samhørighedsområdet       
6. Der er etableret mekanismer til at give incitamenter til performance 
Behov for at opfylde visse strategiske/lovbestemte betingelser vedrørende effektiv anvendelse af midlerne 
(forhåndsbetingelser/grundforudsætninger) 

      

Obligatorisk resultatreserve/midtvejsgennemgang, som tager hensyn til performance på programniveau       
Betalingen af den endelige saldo til programmet er knyttet til opfyldelsen af målene (afslutning)       

Der foretages finansielle korrektioner vedrørende projekter, hvor de aftalte resultater ikke er opnået 
(*begrænset til performancerammen) 

      

Direkte performancebudgettering – betaling ved opfyldelse af betingelser og levering af resultater (valgfrit)       
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1989-
1993 

1994-
1999 

2000-
2006 

2007-
2013 

2014-
2020 

2021-
2027 

Udbetaling af EU-midler er knyttet til overholdelsen af krav vedrørende økonomisk styring (det europæiske 
semester) 

      

Principper vedrørende gennemførelse       

7. Medlemsstaterne anvender deres samhørighedsmidler rettidigt 
Frister for indlevering af nationale strategier og programmer       

Klare tidslinjer for udpegning (hvis nødvendigt)       

Enklere udpegningsproces (videreførelse af tidligere ordninger)       
Der findes finansielle regler om rettidige udgifter - (N+2)- eller (N+3)-reglen       

Frister for indlevering af afslutningsdokumenter (14 eller 15 måneder efter støtteberettigelsesperioden)       
Frist for Kommissionen til at afslutte sin vurdering af afslutningen og betale den endelige saldo       

Forudgående medtagelse af modeller for programmeringsdokumenter i forordningen om fælles 
bestemmelser       

Krav, som sikrer rettidig projektgennemførelse       

8. Der anvendes en performanceorienteret tilgang ved udvælgelsen og gennemførelsen af projekter 
Krav til medlemsstaterne om at fastsætte og anvende kriterier for udvælgelse af projekter       
Krav til medlemsstaterne om at give potentielle støttemodtagere oplysninger om finansieringsmulighederne 
og udvælgelsesprocedurerne 

      

Krav til medlemsstaterne om, at udvælgelseskriterierne skal sikre, at de udvalgte projekter bidrager til 
målsætningerne og resultaterne 

      

Der findes yderligere kvalitetskrav vedrørende udvælgelseskriterierne (omkostningseffektivitet, overholdelse 
af grundforudsætninger) 

      

Udvælgelseskriterierne kræver, at der fastsættes mindst én resultatindikator, som svarer til 
programmålsætningerne 

      

Krav til medlemsstaterne om at prioritere de projekter, der skal udvælges       
Kommissionen kan fremsætte bemærkninger om udvælgelseskriterierne; medlemsstaterne skal følge op på 
disse bemærkninger 

      

Obligatorisk fastsættelse af performanceindikatorer i tilskudsaftaler       
Forpligtelse til at gennemføre finansierede projekter på den mest omkostningseffektive måde (anvendelse af 
lovgivning vedrørende offentlige udbud)       

Forpligtelse til at gennemføre finansierede projekter på den mest omkostningseffektive måde (cost-benefit-
analyse, finansieringskløft) 
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1989-
1993 

1994-
1999 

2000-
2006 

2007-
2013 

2014-
2020 

2021-
2027 

9. Programændringer baseres på overvejelser vedrørende performance, herunder resultater 
Det er kun muligt at ændre programmerne under visse betingelser (f.eks. socioøkonomiske omstændigheder, 
gennemførelsesvanskeligheder) 

      

Obligatorisk vurdering af ændringernes indvirkning på målsætningerne (medlemsstaterne og Kommissionen) 
og krav om begrundelser for foreslåede programændringer 

      

Obligatorisk vurdering af ændringernes indvirkning på indikatorer i performancerammen       

Alle reviderede programmer kræver Kommissionens godkendelse       

Principper vedrørende overvågning og rapportering       

10. Overvågningssystemerne sikrer rettidige performancedata af god kvalitet 
Krav til medlemsstaterne om at etablere et system til at registrere og lagre overvågningsdata i elektronisk 
form 

      

Krav til medlemsstaterne om at beskrive ordningerne for indsamling og behandling af data i deres 
programmeringsdokumenter (forhåndsbetingelse nr. 7) 

      

Systemets funktionsmåde revideres af den uafhængige revisionsmyndighed på et tidligt tidspunkt i 
gennemførelsesfasen 

      

Obligatorisk udveksling af oplysninger mellem støttemodtagere og myndigheder ved hjælp af elektroniske 
midler (e-samhørighed) 

      

Krav til medlemsstaterne om at sende data elektronisk og i struktureret form gennem Kommissionens IT-
system 

      

Forvaltningsmyndighederne bekræfter over for Kommissionen performancedataenes pålidelighed i deres 
forvaltningserklæringer 

      

Revisionsmyndighederne bekræfter forvaltningsmyndighedernes vurdering af performancedataenes 
pålidelighed i revisionserklæringer 

      

Overvågningsudvalget undersøger og bekræfter kvaliteten af de data, som forvaltningsmyndighederne sender 
Kommissionen 

      

Kommissionens rolle i undersøgelsen af dataene er fastsat i forordningen om fælles bestemmelser       

Kommissionen kan suspendere betalinger, hvis der er en alvorlig mangel i kvaliteten og pålideligheden af 
overvågningssystemet eller i dataene for de fælles og specifikke indikatorer       

11. Det er tydeligt, hvem der har ansvaret for performance 
Krav til medlemsstaterne om at sende Kommissionen data om performance i programmerne under alle fonde       
Obligatoriske årlige gennemførelsesrapporter fra medlemsstaterne       

Krav om strategiske rapporter fra Kommissionen       
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1989-
1993 

1994-
1999 

2000-
2006 

2007-
2013 

2014-
2020 

2021-
2027 

Performancedata er let og offentligt tilgængelige online       
Kommissionen skal udtrykkeligt acceptere de output og resultater, der er opnået ved programafslutningen       

12. Performanceoplysningerne anvendes til at træffe afhjælpende foranstaltninger og støtte den strategiske planlægningsproces 
Performanceoplysningerne forventes anvendt i beslutninger på strategisk niveau (midtvejsgennemgang)       
Performanceoplysningerne forventes anvendt i beslutninger på programniveau (resultatreserve, 
midtvejsgennemgang og korrigering for underpræstering) 

      

Kommissionen godkender formelt programmernes performance       
Overvågningsudvalget godkender formelt programmernes performance        
Årligt statusmøde mellem Kommissionen og medlemsstaterne med henblik på at undersøge hvert programs 
performance       

Princip vedrørende evaluering       

13. Evalueringerne på program- og politikniveau anvendes i beslutningstagningen 
Kommissionen foretager en forudgående konsekvensanalyse af samhørighedslovgivningen       

Medlemsstaterne foretager en obligatorisk forudgående evaluering af programmerne       
Medlemsstaterne foretager en obligatorisk midtvejsevaluering/foreløbig evaluering af programmerne, som 
omfatter effektivitet 

      

Medlemsstaterne foretager en obligatorisk efterfølgende evaluering af programmerne       
Kommissionen foretager en obligatorisk midtvejsevaluering af politikken/fondene       
Kommissionen foretager en obligatorisk efterfølgende evaluering af politikken/fondene       

Tværgående princip       

14. Bæredygtighed er integreret i cyklussen for at sikre de offentlige interventioners effektivitet på lang sigt 
Forvaltningsmyndighederne skal i forbindelse med udvælgelsen af projekter undersøge støttemodtagernes 
(finansielle og administrative) kapacitet til at opretholde projekterne       

Medlemsstaterne skal undersøge, om støttemodtagerne har tilstrækkelige ressourcer til at dække drifts- og 
vedligeholdelsesomkostningerne       

Store projekter (> 50 millioner euro) skal ledsages af en cost-benefit-analyse, som omfatter projekternes 
finansielle levedygtighed d      

Støttemodtagerne er forpligtede til at opretholde projekterne (projekter/produktive investeringer og 
infrastruktur) i mindst fem år       
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1989-
1993 

1994-
1999 

2000-
2006 

2007-
2013 

2014-
2020 

2021-
2027 

Forhåndsbetingelser eller grundforudsætninger kræver strategiske rammer, som sikrer investeringernes 
bæredygtighed       
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