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Pressmeddelande

Luxemburg den 13 september 2018

Att utnyttja sammanhållningsmedlen får inte bli ett
självändamål, säger EU:s revisorer
Europeiska kommissionen och medlemsstaterna bör använda sammanhållningsstödet på ett
ändamålsenligare sätt, enligt en ny rapport från Europeiska revisionsrätten. Genom att
antagandet av den rättsliga ramen försenades och upprättandet av utgiftsplaner gick långsamt
sattes nationella förvaltningar under press att använda pengarna snabbt, ibland på bekostnad
av effektiviteten, framhåller revisorerna. Kommissionen var sen med att försöka åtgärda
utnyttjandesvårigheter i vissa program, men de åtgärder som den och medlemsstaterna vidtog
hade en positiv effekt på anslagsutnyttjandet.
Sammanhållningsmedel fördelas i förväg till medlemsstaterna för en sjuårig utgiftsperiod och
ställs till deras förfogande genom årliga budgetanslag som måste utnyttjas inom en bestämd
tidsperiod. Revisorerna tittade på utnyttjandet under perioden 2007–2013 och vilka åtgärder
medlemsstaterna med stöd av kommissionen hade vidtagit för att öka anslagsutnyttjandet i de
fall där problem hade konstaterats. Under denna period uppgick de totala anslagen för EU-28 till
346 miljarder euro. De jämförde också utgiftsmönstren med perioderna 2000–2006 och 2014–
2020. Följande fyra medlemsstater besöktes: Tjeckien, Ungern, Italien och Rumänien.
Med avseende på de båda perioderna 2007–2013 och 2014–2020 konstaterade revisorerna att
det sena antagandet av den rättsliga ramen innebar att de operativa programmen också
försenades. Merparten av de operativa programmen under perioden 2007–2013 antogs inte
förrän programperioden hade pågått i ett år, vilket fick en oundviklig dominoeffekt på
utnyttjandet.
Genomförandet under perioden 2007–2013 började långsamt, säger revisorerna, men det var
ännu långsammare 2014–2020. De överlappande programperioderna innebar vidare att
medlemsstaterna fortfarande utnyttjade medel från den föregående perioden när den
efterföljande programperioden hade startat.
”Det är av avgörande betydelse att man undviker en situation där stora penningbelopp måste
utnyttjas under tidspress i slutet av en programperiod, eftersom det kan leda till att man inte
ägnar tillräcklig uppmärksamhet åt att få valuta för pengarna. Att utnyttja pengarna blir då ett
självändamål i stället för ett verktyg för att uppnå politiska mål,” sade Henri Grethen, den
ledamot av Europeiska revisionsrätten som ansvarar för rapporten.
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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Under perioden 2007–2013 övervakade kommissionen anslagsutnyttjandet, det vill säga i vilken
grad medlen utnyttjades i medlemsstaterna. Men det var först mot slutet av 2014 som den
tillsatte en arbetsgrupp som skulle hjälpa medlemsstater som hade problem med utnyttjandet
inom vissa program. Tillsammans med medlemsstaternas åtgärder ledde arbetsgruppens stöd till
en markant ökning av utnyttjandet: i början av 2018 uppgick utbetalningarna till 97,2 % av
budgetanslagen. I slutet av 2017 hade 4,4 miljarder euro ännu inte utnyttjats. Kommissionen
håller fortfarande på att avsluta perioden 2007–2013, varför utbetalningarnas och de outnyttjade
medlens totala värde ännu inte har fastställts.
För att förbättra anslagsutnyttjandet såg medlemsstaterna över program, de delade in projekt i
faser och de använde EU-medel till att medfinansiera projekt som redan finansierades nationellt.
Men en del av dessa åtgärder var framför allt inriktade på utnyttjande av pengarna och
regelefterlevnad och inte på resultat, säger revisorerna. De frekventa revideringarna av program
gör också att man kan ifrågasätta kvaliteten på den analys som låg till grund för
planeringsprocessen. Dessutom har kommissionen ingen fullständig överblick över de åtgärder
som vidtas eller deras effekt beroende på att medlemsstaterna lämnar otillräcklig information
och att det förekommer begränsningar i rapporteringen.
Revisorerna rekommenderar att Europeiska kommissionen
• föreslår en tidtabell för de lagstiftande myndigheterna för att säkerställa att genomförandet
kan sätta igång i början av programperioden,
• ser till att översyner av operativa program bygger på en tillförlitlig och utförlig bedömning och
syftar till att uppnå bättre resultat,
• övervakar utnyttjandet, identifierar långsamt och snabbt utnyttjande och bedömer effekterna
av åtgärder,
• säkerställer att fokus ligger på att uppnå resultat.
Meddelande till redaktörer
Sammanhållningspolitiken syftar till att minska utvecklingsskillnaderna mellan regioner i EU. Den
står för omkring en tredjedel av EU:s budget. I löpande priser motsvarade detta runt
261 miljarder euro under programperioden 2000–2006, 346 miljarder euro 2007–2013 och
365 miljarder euro 2014–2020. Finansieringen tillhandahålls genom Europeiska regionala
utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden och Sammanhållningsfonden.
Särskild rapport nr 17/2018 Kommissionens och medlemsstaternas åtgärder under de sista åren
av programperioden 2007–2013 rådde bot på det låga anslagsutnyttjandet men var inte
tillräckligt resultatinriktade finns på revisionsrättens webbplats (eca.europa.eu) på 23 EU-språk.
Revisionsrätten presenterar sina särskilda rapporter för Europaparlamentet och rådet samt för
andra intressenter, såsom nationella parlament, berörda parter inom näringslivet och företrädare
för det civila samhället. De allra flesta av rekommendationerna i våra rapporter genomförs. Det
visar att vårt arbete gagnar EU:s medborgare.
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