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Medlemsstaternas utgiftsplaner riktas mot EU 2020-målen, men 
resultatmätningen är alltför komplex, säger EU:s revisorer 

Trots inledande svårigheter har man i de utgiftsplaner som Europeiska kommissionen och EU:s 
medlemsstater kom överens om lyckats identifiera nationella investeringsbehov, mål och 
förväntade resultat, enligt en ny rapport från Europeiska revisionsrätten. Utgiftsplanerna är 
också inriktade på att stödja Europa 2020-strategins mål för tillväxt och sysselsättning. Alltför 
många resultatindikatorer har dock tagits fram, och ett antal viktiga definitioner är inte 
harmoniserade.  

EU:s medlemsstater undertecknar så kallade partnerskapsöverenskommelser med Europeiska 
kommissionen. Partnerskapsöverenskommelser är planer för strategiska investeringar som anger 
de nationella utgiftsprioriteringarna inom Europeiska regionala utvecklingsfonden, 
Sammanhållningsfonden och Europeiska socialfonden. De investeringar som får stöd från de tre 
fonderna och genomförs genom operativa program förväntas uppgå till totalt omkring 
350 miljarder euro mellan 2014 och 2020, vilket motsvarar en tredjedel av EU:s budget.  

Revisorerna kontrollerade om kommissionen på ett ändamålsenligt sätt hade förhandlat fram 
överenskommelserna och de operativa programmen så att EU-finansieringen bättre inriktas på 
Europa 2020-strategins prioriteringar, och om resultatvillkoren hade fastställts på ett lämpligt 
sätt. De besökte Spanien, Irland, Kroatien, Polen, Rumänien och Danmark. 

Lagstiftningen om sammanhållningspolitiken antogs precis innan programperioden 2014–2020 
startade, sade Ladislav Balko, den ledamot av Europeiska revisionsrätten som ansvarar för 
rapporten. Trots den svårigheten har kommissionen ändamålsenligt antagit 
partnerskapsöverenskommelserna och de operativa programmen och koncentrerat EU-medlen på 
tillväxt och sysselsättning enligt Europa 2020-strategin. Men om resultat ska uppnås krävs det 
både stora bidrag från de nationella budgetarna och strukturreformer. Det visar att 
kommissionen allt mer använder fonderna för att påverka den ekonomiska styrningen i 
medlemsstaterna. 

För merparten av de granskade programmen för 2014–2020 har kommissionen och 
medlemsstaterna lyckats ange specifika mål och hur de ska uppnås, säger revisorerna. Det finns 
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dock ingen gemensam definition av ”output” och ”resultat” och ingen harmoniserad metod för 
hur fonderna ska använda gemensamma indikatorer. Dessutom kan de tusentals specifika 
resultatindikatorer som medlemsstaterna har skapat inte aggregeras på EU-nivå. 
Programstrukturen ökar också den mängd uppgifter som ska samlas in. Det kommer att leda till 
en ytterligare administrativ börda, samtidigt som det återstår att se hur uppgifterna kommer att 
användas.  

Revisorerna lämnar ett antal rekommendationer till kommissionen och medlemsstaterna om hur 
partnerskapsöverenskommelserna och driften av operativa program kan bli bättre. 

Medlemsstaterna bör 

• ge kommissionen den finansiella information som krävs för att utgiftsreglerna ska kunna 
övervakas på ett ändamålsenligt sätt, 

• sluta använda onödiga programspecifika indikatorer, 

• se till att de uppgifter som behövs för att fastställa effekterna av medfinansierade 
insatser samlas in. 

Kommissionen bör 

• se till att i god tid lägga fram sina lagstiftningsförslag för perioden efter 2020, 

• se till att medlemsstaterna följer utgiftsreglerna, 

•  fastställa en gemensam terminologi för ”output” och ”resultat” och föreslå att den införs 
i budgetförordningen, 

• identifiera de indikatorer som är lämpligast för att fastställa effekterna av EU-
finansieringen för 2014–2020, 

• sprida god praxis från medlemsstaterna för utvärdering av effekterna av EU-insatser och 
lyfta fram användningen av riktmärken, 

• när det är lämpligt tillämpa konceptet om en resultatbudget, där resurser är kopplade till 
resultat.  

 

Särskild rapport nr 2/2017: Kommissionens förhandlingar om partnerskapsöverenskommelser och 
program inom sammanhållningspolitiken 2014–2020: utgifterna riktas mer mot Europa 2020-
prioriteringar, men arrangemangen för resultatmätning är allt mer komplexa finns på 23 EU-
språk.  

 


