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Pressmeddelande

Luxemburg den 11 januari 2018

Jaspers regionala stöd från kommissionen och EIB måste
riktas bättre, säger EU:s revisorer
Ett EU-initiativ som förvaltas av Europeiska investeringsbanken (EIB) för att hjälpa medlemsstater att ansöka
om medel från sammanhållnings- och regionalfonder har stora brister, enligt en ny rapport från Europeiska
revisionsrätten. Det gemensamma stödet till projekt i de europeiska regionerna (Jaspers) bidrog till att projekt
godkändes snabbare men kunde inte påverka utnyttjandet av EU-medel, säger revisorerna. De anser att
stödet inom Jaspers bör riktas bättre.
Europeiska kommissionen och Europeiska investeringsbanken inrättade Jaspers i syfte att ge medlemsstater som
anslutit sig till EU efter 2004 oberoende och kostnadsfri rådgivning för att hjälpa dem att utarbeta högkvalitativa
förslag till storskaliga regionala investeringsprojekt.
Revisorerna besökte Kroatien, Malta, Polen och Rumänien, och revisionen omfattade perioden från 2006 till och
med 2016. De konstaterade att Jaspers viktigaste mål, roller och ansvarsområden var bristfälligt definierade. Det
ledde till brister i verksamheten och äventyrade möjligheten att utkräva ansvar.
”Jaspers riktade inte sitt stöd tillräckligt, vilket ledde till att ett stort antal tilldelningar återkallades och sköts
upp”, sade Oskar Herics, den ledamot av Europeiska revisionsrätten som ansvarar för rapporten. ”Det
utformades för perioden 2007–2013 och förlängdes, men det har inga tydliga, mätbara mål för att visa att dess
syfte har uppnåtts."
I början av programperioden 2014–2020 började Jaspers även stödja försenade större projekt som behövde
föras över från föregående programperiod och uppmanade medlemsstaterna att i större utsträckning utnyttja
kostnadsfri rådgivning under projektgenomförandet, trots att inget av detta var en prioritering.
Inrättandet av den nya oberoende kvalitetsgranskningsfunktionen för programperioden 2014–2020 hade stora
brister. Det faktum att samma person ansvarade för att godkänna både de kvalitetsgranskande och de
rådgivande avdelningarnas arbete försvagade oberoendet hos Jaspers kvalitetsgranskningar, säger revisorerna,
som noterade en stor risk för bristande opartiskhet när det gäller Jaspers rådgivningsuppdrag.
Stödet från Jaspers var relativt heltäckande, bidrog till att projekt godkändes snabbare och påverkade i
allmänhet kvaliteten på de granskade större projekten. Revisorerna konstaterade dock att det endast hade liten
eller ingen inverkan på den planerade omfattningen, det planerade resultatet eller den planerade tidsåtgången
för genomförandet när det gällde dessa projekt. Under perioden 2007–2013 behövde kommissionen mindre tid
för att godkänna större projekt om de hade fått stöd av Jaspers. Men Jaspers kunde i allmänhet inte påverka
utnyttjandet av EU-medel. Det berodde främst på att förseningar uppstod på projektnivå.

Avsikten med detta pressmeddelande är att presentera huvudbudskapen i Europeiska revisionsrättens särskilda rapport.
Hela rapporten finns på www.eca.europa.eu.
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Revisorerna säger att Jaspers med tiden alltmer inriktades på att bygga upp medlemsstaternas administrativa
kapacitet. Jaspers inverkan på den administrativa kapaciteten ledde inte till att beroendet av stöd från Jaspers
minskade. Både nationella myndigheter och projektens stödmottagare uppgav att Jaspers påverkade deras
administrativa kapacitet positivt, men revisorerna fann inga bevis som bekräftade att en förbättring faktiskt hade
inträffat.
De konstaterade bristerna, i kombination med betydande brister i planeringen, övervakningen och utvärderingen
av Jaspers verksamhet, äventyrade ett framgångsrikt genomförande av initiativet, särskilt vad gäller effektivitet
och ändamålsenlighet.
Revisorerna rekommenderar att kommissionen
•
tar mer kontroll över den strategiska planeringen av Jaspers så att initiativet kan fasas ut när dess
viktigaste mål har uppnåtts,
•
vidtar omedelbara åtgärder för att motverka den stora risken för bristande opartiskhet när Jaspers gör
oberoende granskningar av projekt som har fått rådgivning,
•
får fullständig tillgång för att kontrollera kvaliteten på Jaspers förfaranden för oberoende
kvalitetsgranskning,
•
riktar Jaspers stöd beroende på projektets utveckling och behåller inriktningen på rådgivning till större
projekt,
•

integrerar Jaspers verksamhet i sin egen strategi för tekniskt stöd,

•
anpassar Jaspers kapacitetsuppbyggande verksamhet i medlemsstaterna över tid så att de ges
incitament att uppnå en hållbar nivå av administrativ kapacitet,
•

inför heltäckande övervakning och utvärdering,

•

ser till att Jaspers kostnader är rimliga och återspeglar de faktiska kostnader som har uppkommit.

Meddelande till redaktörer
Jaspers finansieras gemensamt av Europeiska investeringsbanken (EIB), Europeiska kommissionen (via EU:s
budget) och Europeiska banken för återuppbyggnad och utveckling. De tre parterna måste fatta enhälliga
strategiska beslut om inriktningen och övervakningen av initiativet.
Den faktiska kostnaden för Jaspers från det att verksamheten inleddes 2006 till slutet av 2016 var cirka
284 miljoner euro. Omkring 79 % finansierades från EU:s budget, och återstoden tillhandahölls från de övriga
parterna i form av anställda till Jaspers-enheten. Från 2006 fram till december 2016 godkände kommissionen
963 större projekt från programperioden 2007–2013. Av dem fick cirka 53 % stöd från Jaspers. Totalt
investerades omkring 77,6 miljarder euro i projekten som fick stöd från Jaspers, varav EU:s totala bidrag uppgick
till 46,2 miljarder euro.
Jaspers förvaltas av en särskild avdelning inom EIB i Luxemburg. Initiativet har cirka 124 anställda och tre
regionkontor i Warszawa, Wien och Bukarest samt en filial i Bryssel.
I Kroatien och Polen utförde revisionsrätten sin revision i samarbete med ländernas nationella revisionsorgan
som samtidigt granskade Jaspers inverkan på nationell nivå. Revisionsrätten planerar att publicera en separat,
gemensam rapport tillsammans med de två nationella revisionsorganen i februari 2018.
Särskild rapport nr 1/2018 Gemensamt stöd till projekt i de europeiska regionerna (Jaspers) – dags att rikta
stödet bättre finns på revisionsrättens webbplats (eca.europa.eu) på 23 EU-språk.
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