
Avsikten med detta pressmeddelande är att presentera huvudbudskapen i Europeiska revisionsrättens briefingdokument. 
Hela dokumentet finns på www.eca.europa.eu. 

ECA Press 
Mark Rogerson – Talesperson T: (+352) 4398 47063 M: (+352) 691 55 30 63 
Damijan Fišer – Pressekreterare T: (+352) 4398 45410 M: (+352) 621 55 22 24 
12, rue Alcide De Gasperi – L-1615 Luxembourg 
E: press@eca.europa.eu  @EUAuditors  eca.europa.eu 

 

SV 

 

Pressmeddelande 
Luxemburg den 20 juni 2019 

Inriktningen på prestation i EU:s 
sammanhållningspolitik bör stärkas, säger 
revisorerna 

Krafttag behövs för att göra EU:s sammanhållningspolitik mer ändamålsenlig och effektiv, 
enligt ett nytt briefingdokument från Europeiska revisionsrätten. Utformningen av 
lagstiftningen har förändrats i denna riktning, men det har inte alltid åtföljts av ändamålsenliga 
praktiska åtgärder, säger revisorerna. De identifierar ett antal områden där det finns utrymme 
för förbättringar, allt från strategisk planering och genomförande av politiken till övervakning 
och utvärdering. De varnar också för att ökad förenkling, trots många fördelar, riskerar att 
minska sammanhållningsutgifternas inriktning på prestation under programperioden 2021–
2027. 

Omkring en tredjedel av EU:s årliga budget på 140 miljarder euro går till 
sammanhållningspolitiken. Enligt Europeiska kommissionen är en av hörnstenarna för 
programperioden 2014–2020 att se till att sammanhållningsutgifterna inriktas på prestation. Det 
är också ett av de främsta mål som kommissionen utgått från i sina lagstiftningsförslag för 2021–
2027. 

”Kärnan i vår analys är 14 vägledande principer som bygger på vårt omfattande revisionsarbete 
genom åren. Vi tror att dessa principer är avgörande för att ge EU:s sammanhållningspolitik ett 
ökat fokus på prestation”, säger Iliana Ivanova, den ledamot av Europeiska revisionsrätten som 
är ansvarig för briefingdokumentet. ”Den rättsliga ramen har utvecklats positivt, men på ett 
antal områden, såsom den strategiska planeringen, genomförandet av politiken och 
säkerställandet av hållbarhet, finns utrymme för ytterligare förbättringar.” 

I briefingdokumentet analyseras utvecklingen av EU:s ansträngningar för att göra 
sammanhållningsutgifterna mer prestationsinriktade. Generellt välkomnar revisorerna de 
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framsteg som gjorts under senare år. Framför allt har kommissionen infört viktiga inslag i 
utformningen av politiken, bland annat definitioner av vad som utgör god prestation och vilka 
förutsättningar som krävs samt hur prestation ska mätas, rapporteras och utvärderas. Men detta 
har inte alltid omsatts i ett ändamålsenligt genomförande i praktiken.  

När det gäller kommissionens förslag för nästa programperiod (2021–2027) uppskattar 
revisorerna det faktum att EU-medlen riktas dit de kan ha störst effekt, liksom att ansträngningar 
gjorts för att stärka ramen för prestationsmätning. Men de pekar även på avsaknaden av en EU-
övergripande strategi efter Europa 2020-strategin och på risken för att programöversyner inte 
kommer att grundas på prestationshänsyn. 

Slutligen understryker revisorerna vikten av att den rättsliga ramen antas i god tid av 
Europaparlamentet och rådet. Ackumulerade förseningar i genomförandet tillsammans med 
överlappande stödberättigandeperioder kan leda till att medlemsstaterna i stället för att ta 
hänsyn till prestation fokuserar mer på att spendera pengarna snabbt så att de inte går förlorade. 

 

Meddelande till redaktörer 

Syftet med EU:s sammanhållningspolitik är att minska skillnaderna mellan EU:s regioner för att 
uppnå balanserad ekonomisk, social och territoriell utveckling. Utgifterna för den här politiken 
motsvarar ungefär 350 miljarder euro, det vill säga en tredjedel av EU:s budget, för 2014–2020.  
Ett briefingdokument är ett beskrivande och analytiskt dokument om ett politikområde. Det 
innehåller inga nya revisionsresultat. Revisionsrätten ansvarar för att rapportera om sund 
ekonomisk förvaltning och har bidragit avsevärt till övergången mot en tydligare inriktning på 
prestation. Analysen i det här dokumentet bygger på omfattande revisionsarbete på 
sammanhållningsområdet under det senaste årtiondet (69 rapporter), kompletterat med 
granskningar från andra källor.  

Revisionsrättens briefingdokument En prestationsinriktad sammanhållningspolitik finns på 
revisionsrättens webbplats (eca.europa.eu) på 23 EU-språk. 
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