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Enklare och flexiblare regler föreslås för sammanhållningsfonderna 
efter 2020, men ytterligare säkerhetsgarantier behövs, påpekar 
EU:s revisorer 

De nya planerna för hur EU:s sammanhållningsfonder ska användas innebär förenkling och ökad flexibilitet, 
enligt ett yttrande från Europeiska revisionsrätten som offentliggörs i dag. Trots det lämnar revisorerna ett 
antal förslag på hur man kan se till att medlemsstaternas utgifter får verklig effekt och följer reglerna.  

Förslaget till förordning om gemensamma bestämmelser för 2021–2027 omfattar sju fonder för investeringar i 
regional utveckling och sysselsättning, säkerhet och gränsskydd samt åtgärder till stöd för migranter i EU:s 
medlemsstater. Tillsammans skulle dessa fonder kunna uppgå till omkring 360 miljarder euro, vilket motsvarar 
upp till en tredjedel av EU:s totala budget för perioden 2021–2027. Förordningen anger gemensamma politiska 
mål, fastställer fördelningen av medel mellan medlemsstaterna och föreskriver regler för planering och 
genomdrivande av politiken.  

”Generellt visar vår bedömning att Europeiska kommissionen i sitt förslag har lyckats förenkla texten, men 
inriktningen på valuta för pengarna har inte ökat och arrangemangen för ansvarsskyldighet har delvis blivit 
betydligt svagare”, sade Iliana Ivanova, den ledamot av Europeiska revisionsrätten som ansvarar för yttrandet. 
”Vi lämnar 58 förslag till lagstiftaren och kommissionen som, om de följs, kommer att leda till en 
ändamålsenligare och effektivare sammanhållningspolitik”. 

I yttrandet välkomnar revisorerna Europeiska kommissionens kontinuerliga strävan efter förenkling, som kan 
minska den administrativa bördan och flytta fokus från input till resultat om den omsätts på rätt sätt i praktiken. 
Men ett antal bestämmelser är otydliga, vilket sannolikt leder till olika tolkningar och påverkar rättssäkerheten, 
säger revisorerna. Förenkling får inte leda till ökade risker när det gäller regelefterlevnaden eller hindra att de 
begränsade EU-medel som finns tillgängliga utnyttjas optimalt, understryker revisorerna. 

Revisorerna konstaterar också att kommissionen föreslår fem politiska högnivåmål i stället för att koppla 
utgifterna till en EU-omfattande strategi. Dessa mål är dock inte utformade för att översättas till mätbara 
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resultat eller mål på EU-nivå. Den föreslagna reformen kan därför leda till ännu mindre resultatinriktning än vad 
som är fallet under perioden 2014–2020, säger revisorerna. 

Revisorerna betonar att förslaget till förordning ger medlemsstaterna ett ökat ansvar för förvaltningen och 
kontrollen av EU-medel. Att begränsa eller till och med avskaffa kommissionens övervakning av hur 
medlemsstaterna använder EU-medel skulle kunna äventyra de framsteg som gjorts de senaste åren när det 
gäller att minska andelen oriktiga och icke ändamålsenliga utgifter på sammanhållningsområdet, poängterar 
revisorerna. 
 

 
 
 

Meddelande till redaktörer 

Den 29 maj 2018 offentliggjorde kommissionen sitt förslag till förordning om gemensamma bestämmelser för sju 
EU-fonder för nästa programperiod 2021–2027. De sju fonderna är Europeiska regionala utvecklingsfonden 
(Eruf), Europeiska socialfonden+ (ESF+), Sammanhållningsfonden, Europeiska havs- och fiskerifonden (EHFF), 
Asyl- och migrationsfonden (Amif), Fonden för inre säkerhet och instrumentet för gränsförvaltning och visering. 
Ansvaret för förvaltningen av dessa fonder delas av kommissionen och medlemsstaterna. 
 
Europeiska revisionsrätten bidrar till att förbättra den finansiella styrningen av EU genom att offentliggöra 
yttranden över förslag till ny eller ändrad lagstiftning med finansiella effekter. I yttrandena gör vi såsom EU:s 
externa revisor en oberoende bedömning av lagstiftningsförslagen.  

Den rättsliga grunden för kommissionens förslag innebär att revisionsrätten måste höras. 

Europaparlamentet och rådet – EU:s medlagstiftare – måste anta den slutliga förordningen om gemensamma 
bestämmelser. De kan använda detta yttrande för att föreslå ändringar av kommissionens förslag. 

Den 7 november kommer revisionsrätten att offentliggöra ett yttrande över förslaget till GJP-reform efter 2020. 

Revisionsrättens yttrande nr 6/2018 över kommissionens förslag av den 29 maj 2018 över förordningen om 
gemensamma bestämmelser finns för närvarande tillgänglig på engelska på revisionsrättens webbplats 
eca.europa.eu och inom kort på övriga språk. 
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