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EU:s revisorer belyser tilldelningen av medel från EU:s 
sammanhållningspolitiska budget efter 2020  

I en ny snabbanalys från Europeiska revisionsrätten som offentliggörs idag förklaras processen 
för fastställandet av storleken på de sammanhållningsmedel som EU-länderna får tillgång till 
enligt nästa sjuåriga utgiftsplan. 

”Det här året är mycket viktigt för Europeiska unionens nästa sjuårsbudget. Samtliga aktörer 
måste fatta välgrundade beslut så att sammanhållningspolitiken levererar ännu mer med en 
mindre budget, sade Iliana Ivanova, den ledamot av Europeiska revisionsrätten som ansvarar 
för analysen. ”Det är mot denna bakgrund som vi i analysen på ett överskådligt sätt förklarar det 
komplicerade förfarandet för tilldelningen av sammanhållningspolitiska medel till 
medlemsstaterna. Vi hoppas att analysen kan bidra till att stimulera en konstruktiv diskussion om 
dessa frågor.” 

I snabbanalysen ges en översikt över hur EU anslår medel för sin sammanhållningspolitik – som är 
utformad för att minska klyftan mellan rika och fattiga regioner i EU – till enskilda medlemsstater 
och regioner. De föreslagna beloppen för perioden 2021–2027 jämförs med anslagen under 
föregående period, 2014–2020. Det ges även exempel på hur de kalkyler som används fungerar. 

Europeiska kommissionen har föreslagit en EU-budget för 2021–2027 på 1 279 miljarder euro, 
varav 373 miljarder euro föreslås gå till sammanhållningsutgifter, vilket är 10 % mindre än 
föregående period. Det förfarande som tillämpas är i stort sett detsamma som använts för 
tidigare perioder, och även om kommissionen har varit mer transparent än tidigare är det 
fortfarande relativt komplicerat. 

Beslutet om hur mycket av EU:s sammanlagda sjuårsbudget som ska anslås till sammanhållning är 
i grund och botten politiskt. I nästa steg tilldelar kommissionen sammanhållningspolitiska medel 
– från Europeiska regionala utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden+ och 
Sammanhållningsfonden – till medlemsstater och regioner i enlighet med olika metodiska 
processer. Större delen av anslagen tilldelas länder och regioner baserat på deras relativa 
välstånd.  
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Länder och regioner kan även beviljas medel baserat på socioekonomiska och miljömässiga 
faktorer såsom ungdomsarbetslöshet och utbildningsnivå. För första gången ingår migration och 
växthusgasutsläpp, men effekten är begränsad, säger revisorerna. 

För 2021–2027 har de föreslagna nivåerna på sammanhållningsanslag till enskilda länder också 
ändrats eftersom många regioner och några länder har blivit rikare eller fattigare sedan 
föregående period. De högsta sammanhållningsanslagen som ett land kan få är dock 8 % högre 
än 2014–2020, och de lägsta anslagen 24 % lägre. Dessa övre gränser och säkerhetsnät 
garanterar att det belopp som beviljas ett land inte varierar alltför mycket från en sjuårsperiod till 
nästa.  

Kommissionens förslag för nästa programperiod innehåller för första gången belopp per 
medlemsstat. Enligt förslagen skulle sju medlemsstater få mer sammanhållningsanslag och sex 
skulle få samma belopp, medan fjorton skulle få mindre. Liksom tidigare perioder går tre 
fjärdedelar av anslagen till fattiga, mindre utvecklade regioner. De ursprungliga anslagen blir 
därefter föremål för politiska förhandlingar där EU:s institutioner och medlemsstaterna deltar. 

Meddelande till redaktörer 

Europaparlamentet och rådet förväntas fatta beslut om de föreslagna sammanhållningspolitiska 
anslagen till varje medlemsstat inom de kommande tolv månaderna.  

Vid analysen har brexit-relaterade överväganden inte beaktats. 

Revisionsrättens snabbalys Tilldelning av sammanhållningspolitiska medel till medlemsstaterna 
2021–2027 finns på revisionsrättens webbplats eca.europa.eu på 23 EU-språk. 

 


