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Sammanhållningspolitiken: tyngdpunkten ligger 
fortfarande på utfall snarare än på resultat, säger EU:s 
revisorer. 
Urvalsförfarandena är fortfarande utformade med betoning på utfall och utgifter snarare än på 
resultat, trots att man sedan länge försöker förbättra detta, enligt en ny rapport från Europeiska 
revisionsrätten. Revisorerna säger också att brister i övervakningen dessutom gör det svårt att 
bedöma i vilken utsträckning EU-stödet har bidragit till EU:s och medlemsstaternas mål. 

Under perioden 2014 till 2020 har EU, genom sin sammanhållningspolitik, anslagit närmare 
350 miljarder euro för att främja jobbskapande, företagens konkurrenskraft, ekonomisk tillväxt, 
hållbar utveckling och bättre livskvalitet. Revisorerna har i tidigare rapporter välkomnat 
Europeiska kommissionens åtgärder för att öka resultatinriktningen. Men de har också pekat på 
allvarliga brister i åtgärdernas ändamålsenlighet och övervakning. För den här rapporten granskade de 
projekt från sju program i fyra medlemsstater: Tjeckien, Frankrike, Italien och Finland.  

”Även om utformningen av de sammanhållningspolitiska programmen nu är mer resultatinriktad och 
har en starkare interventionslogik och en omfattande uppsättning indikatorer, är vår samlade slutsats 
att projekturvalet ännu inte är tillräckligt resultatinriktat och att övervakningen fortfarande främst är 
utfallsinriktad,” sade Ladislav Balko, den ledamot av Europeiska revisionsrätten som ansvarar för 
rapporten. 

Potentiella stödmottagare var välinformerade och fick lämplig hjälp med att få tillgång till EU-medel, 
säger revisorerna. De förfaranden som de granskade var utformade så att projekt som var relevanta 
för programmens mål skulle väljas ut, men urvalskriterierna innebar sällan att de sökande behövde 
ange kvantifierade resultatindikatorer på projektnivå. Detta gör det svårt att bedöma om projekt har 
uppnått sina avsedda resultat. Vidare valdes de flesta projekten ut enligt principen ”först till kvarn” i 
stället för att poängsättas och rangordnas inbördes. Resultatet blir att det inte kan garanteras att de 
bästa projekten finansierades. 

Revisorerna konstaterade att övervakningssystemen inte hade börjat användas förrän på ett sent 
stadium, vilket huvudsakligen berodde på att regelverket hade antagits sent på EU-nivå. Några av de 
it-system som användes hade fortfarande brister, vilket utgör en risk när det gäller tillförlitligheten 
hos de producerade övervakningsuppgifterna. Övervakningsinformationen är fortfarande mestadels 
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utfallsinriktad: kommissionens rapportering presenterar framsteg avseende utfall tillsammans med 
utgifter, men informationen om vilka konkreta resultat som har uppnåtts är begränsad. 

Under 2019 kommer kommissionen att undersöka vad programmen har lett till inför tilldelningen av 
resultatreserven – ett belopp som avsätts i början av perioden för varje program. Undersökningen 
bygger på uppgifter som produceras av de här övervakningssystemen. Revisorerna varnar för att 
kommissionen kan få svårt att genomföra en meningsfull översyn om övervakningssystemen inte 
fungerar korrekt.  

Revisorernas lämnar följande rekommendationer: 

• Medlemsstaterna bör jämföra projektansökningar, kräva att stödmottagare fastställer minst 
en äkta resultatindikator för varje projekt och utvärdera de förväntade resultaten och indikatorerna 
när ansökningar bedöms. 

• Kommissionen bör fastställa gemensamma resultatindikatorer för Europeiska regionala 
utvecklingsfonden och förbättra sin resultatrapportering. 

• Kommissionen bör se till att en meningsfull resultatöversyn genomförs under 2019. 

 

Meddelande till redaktörer  

Ungefär en tredjedel av EU:s budget går till sammanhållningspolitiken. I löpande priser motsvarade 
det runt 230 miljarder euro under programperioden 2000–2006, 346,5 miljarder euro under 
perioden 2007–2013 och 349,4 miljarder euro under perioden 2014–2020. 

Sammanhållningspolitiken genomförs via Europeiska regionala utvecklingsfonden, Europeiska 
socialfonden och Sammanhållningsfonden. Fonderna genomförs genom operativa program, där 
investeringsprioriteringar och specifika mål fastställs. De anger även hur medlen kommer att 
användas för att finansiera projekt. Programmen genomförs av medlemsstaterna och deras regioner, 
som väljer ut, övervakar och utvärderar projekten. 

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. 

Särskild rapport nr 21/2018 Urvalet och övervakningen av Eruf- och ESF-projekt under perioden 2014–
2020 inriktas fortfarande främst på utfall (www.eca.europa.eu). 
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