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Luxembourg, den 4. september 2018

Samhørighedspolitikken: Der er stadig mere fokus på
output end på resultater, siger EU-revisorerne
Ifølge en ny beretning fra Den Europæiske Revisionsret har samhørighedspolitikkens procedurer for
projektudvælgelse fortsat fokus på output og udgifter snarere end resultater, trods mangeårige
intentioner om forbedringer. Desuden gør mangler ved overvågningen det svært at vurdere, i hvor
høj grad EU's støtte har bidraget til at opfylde EU's og medlemsstaternes mål, siger revisorerne.
For perioden 2014-2020 har EU via sin samhørighedspolitik bevilget næsten 350 milliarder euro til at
støtte jobskabelse, konkurrenceevne i erhvervslivet, økonomisk vækst, bæredygtig udvikling og
forbedring af livskvaliteten i medlemsstaterne. I tidligere beretninger har revisorerne bifaldet de
foranstaltninger fra Europa-Kommissionen, som skulle øge fokus på resultater. De har imidlertid også
fremhævet alvorlige svagheder med hensyn til foranstaltningernes effektivitet og overvågningen. Med
henblik på denne beretning undersøgte de projekter fra syv programmer i fire medlemsstater: Den
Tjekkiske Republik, Frankrig, Italien og Finland.
"Selv om strukturen i programmerne under samhørighedspolitikken nu er mere resultatorienteret med
en stærkere interventionslogik og et omfattende sæt indikatorer, konkluderer vi samlet set, at
projektudvælgelsen endnu ikke er tilstrækkelig resultatorienteret, og at overvågningen fortsat er
overvejende outputorienteret," siger Ladislav Balko, det medlem af Den Europæiske Revisionsret,
der er ansvarligt for beretningen.
De potentielle støttemodtagere var velinformerede og fik passende støtte til at opnå EU-finansiering,
siger revisorerne. De procedurer, de undersøgte, var udformet til at understøtte udvælgelse af
projekter, der var relevante i forbindelse med programmernes mål, men udvælgelseskriterierne
indeholdt kun sjældent krav om, at ansøgerne skulle fastsætte kvantificerede resultatindikatorer på
projektniveau. Dette gør det svært at vurdere, om projekterne har givet de ønskede resultater.
Endvidere blev de fleste projekter udvalgt efter først til mølle-princippet i stedet for at få point og
blive rangordnet. Der er derfor ingen garanti for, at de bedste projekter blev finansieret.
Revisorerne konstaterede, at overvågningssystemerne først begyndte at fungere på et sent tidspunkt,
hvilket primært skyldtes forsinkelser i vedtagelsen af den retlige ramme på EU-niveau. Der var fortsat
svagheder i nogle af de anvendte IT-systemer, hvilket udgør en risiko med hensyn til pålideligheden af
de leverede overvågningsdata. Overvågningsoplysningerne er stadig primært outputorienterede:
Formålet med denne pressemeddelelse er at gengive hovedbudskaberne i Den Europæiske Revisionsrets særberetning.
Beretningen i sin helhed kan fås på www.eca.europa.eu.
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Kommissionens rapportering viser fremskridtene vedrørende output sammen med udgifterne, men
der er kun begrænsede oplysninger om de faktiske resultater.
I 2019 vil Kommissionen gennemgå programmernes resultater med henblik på at frigive
resultatreserven, som er et beløb, der ved begyndelsen af perioden sættes til side for hvert program.
Denne gennemgang bygger på dataene fra disse overvågningssystemer. Revisorerne advarer om, at
Kommissionen kan få svært ved at foretage en meningsfuld gennemgang uden overvågningssystemer,
der fungerer hensigtsmæssigt.
Revisorerne fremsætter følgende anbefalinger:
•
Medlemsstaterne bør sammenligne projektansøgningerne, kræve, at støttemodtagerne
definerer mindst én reel resultatindikator for hvert projekt, og vurdere ansøgningernes forventede
resultater og indikatorer
•
Kommissionen bør definere fælles resultatindikatorer for Den Europæiske Fond for
Regionaludvikling og forbedre sin rapportering om resultater
•

Kommissionen bør sikre, at der foretages en meningsfuld resultatgennemgang i 2019.

Bemærkninger til redaktører
Omkring en tredjedel af EU-budgettet er afsat til samhørighedspolitikken. I løbende priser udgjorde
dette omkring 230 milliarder euro i programperioden 2000-2006, 346,5 milliarder euro i perioden
2007-2013 og 349,4 milliarder euro i perioden 2014-2020.
Samhørighedspolitikken gennemføres via Den Europæiske Fond for Regionaludvikling, Den
Europæiske Socialfond og Samhørighedsfonden. Fondene gennemføres ved hjælp af operationelle
programmer, som fastsætter investeringsprioriteringer og specifikke mål. De beskriver også, hvordan
finansieringen skal bruges til at finansiere projekter. Programmerne gennemføres af medlemsstaterne
og deres regioner, som udvælger, overvåger og evaluerer projekterne.
Revisionsretten præsenterer sine særberetninger for Europa-Parlamentet og EU-Rådet samt for andre
interessenter såsom de nationale parlamenter, aktører i erhvervslivet og repræsentanter for
civilsamfundet. Langt hovedparten af de anbefalinger, vi fremsætter i vores særberetninger, bliver
gennemført i praksis. Den høje gennemførelsesgrad viser, at vores arbejde kommer EU's borgere til
gode.
Særberetning nr. 21/2018 "Udvælgelsen og overvågningen af EFRU- og ESF-projekter i perioden 20142020 er stadig primært outputorienteret" foreligger på Revisionsrettens websted
(www.eca.europa.eu) på 23 EU-sprog.
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