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Medlemsstaternes udgiftsplaner er rettet mod Europa 2020-
målene, men resultatmålingen er for kompleks, siger EU-
revisorerne 
Ifølge en ny beretning fra Den Europæiske Revisionsret er det trods indledende vanskeligheder 
lykkedes at fastlægge nationale investeringsbehov, mål og forventede resultater i de 
udgiftsplaner, der aftales mellem Europa-Kommissionen og medlemsstaterne. Planerne er også 
rettet mod at støtte Europa 2020-strategien for vækst og beskæftigelse. Der er imidlertid 
udviklet for mange resultatindikatorer, og en række vigtige definitioner er ikke harmoniseret.  

EU-medlemsstaterne indgår såkaldte "partnerskabsaftaler" med Europa-Kommissionen. Det er 
strategiske investeringsplaner, der angiver medlemsstaternes nationale udgiftsprioriteter under 
Den Europæiske Fond for Regionaludvikling, Samhørighedsfonden og Den Europæiske Socialfond. 
De investeringer, der støttes af disse tre fonde og gennemføres ved hjælp af operationelle 
programmer, forventes at beløbe sig til ca. 350 milliarder euro i perioden 2014-2020, svarende til 
ca. en tredjedel af EU-budgettet.  

Revisorerne undersøgte, om Kommissionen havde forhandlet partnerskabsaftalerne og de 
operationelle programmer effektivt, så EU-finansieringen rettes bedre mod EU 2020-strategiens 
prioriteter, og om der var fastsat hensigtsmæssige resultatbetingelser. De besøgte Spanien, 
Irland, Kroatien, Polen, Rumænien og Danmark. 

"Lovgivningen om sammenhørighedspolitikken blev først vedtaget lige inden begyndelsen af 
programperioden 2014-2020," siger Ladislav Balko, det medlem af Den Europæiske 
Revisionsret, der var ansvarligt for beretningen. "Trods dette har Kommissionen været effektiv 
med hensyn til at vedtage partnerskabsaftaler og operationelle programmer og koncentrere EU-
midlerne om Europa 2020-strategien for vækst og beskæftigelse. Men opnåelse af resultater vil 
både kræve betydelige bidrag fra de nationale budgetter og strukturelle reformer. Dette viser, at 
Kommissionen i stigende grad bruger disse midler til at påvirke den økonomiske styring i 
medlemsstaterne." 

Med hensyn til de fleste af de undersøgte programmer for 2014-2020 er det lykkedes 
Kommissionen og medlemsstaterne at fastsætte specifikke mål og angive, hvordan de skal 
opfyldes. Fondene har imidlertid ingen fælles definition af "output" og "resultat" og ingen 
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harmoniseret tilgang til anvendelsen af fælles indikatorer. Endvidere kan tusindvis af de 
specifikke outputindikatorer, medlemsstaterne har skabt, ikke aggregeres på EU-niveau. Hertil 
kommer, at programmernes struktur øger den mængde data, der skal indsamles. Dette vil føre til 
en yderligere administrativ byrde, og det er uklart, hvad disse data vil blive brugt til.  

Revisorerne fremsætter en række anbefalinger til Kommissionen og medlemsstaterne med 
henblik på at forbedre anvendelsen af partnerskabsaftalerne og gennemførelsen af de 
operationelle programmer. 

Medlemsstaterne bør: 

• give Kommissionen de nødvendige finansielle oplysninger, så den effektivt kan overvåge 
overholdelsen af udgiftsreglerne 

• ophøre med at anvende unødvendige programspecifikke indikatorer 

• sørge for indsamling af data, der er relevante med hensyn til at fastslå effekten af de 
medfinansierede interventioner. 

Kommissionen bør: 

• sørge for at fremlægge sine lovgivningsforslag for perioden efter 2020 i god tid 

• sikre, at medlemsstaterne overholder udgiftsreglerne 

• definere en fælles terminologi vedrørende "output" og "resultat" og foreslå, at den 
indføres i finansforordningen 

• identificere de indikatorer, der er bedst egnet til at fastslå effekten af EU-finansieringen i 
perioden 2014-2020 

• udbrede medlemsstaters "gode praksis" med hensyn til evaluering af EU-interventioners 
effekt og fremme benchmarking 

• anvende konceptet om et resultatorienteret budget, der forbinder ressourcer med 
output eller andre resultater, hvor det er relevant.  

 

Særberetning nr. 2/2017: "Kommissionens forhandling af partnerskabsaftaler og programmer på 
samhørighedsområdet for perioden 2014-2020: Udgifterne er i højere grad rettet mod Europa 
2020-prioriteterne, men ordningerne for resultatmåling bliver stadig mere komplekse" foreligger 
på 23 EU-sprog. 

 


