
Avsikten med detta pressmeddelande är att presentera huvudbudskapen i Europeiska revisionsrättens särskilda rapport. Hela rapporten 
finns på www.eca.europa.eu. 

ECA Press 
12, rue Alcide de Gasperi – L-1615 Luxemburg 
E: press@eca.europa.eu  @EUAuditors  eca.europa.eu 

 

SV 

 
Revisionsrättens åtgärder med anledning av covid-19-pandemin 

Europeiska revisionsrätten har vidtagit nödvändiga åtgärder för att kunna fortsätta utföra ändamålsenlig offentlig 
revision i EU och leverera granskningsrapporter, yttranden och översikter i rätt tid under covid-19-pandemin, så långt 
det är möjligt under de rådande omständigheterna. Samtidigt vill vi uttrycka vår stora tacksamhet till dem som 
arbetar för att rädda liv och bekämpa pandemin, i Luxemburg, i EU och runt om i världen. Vi fortsätter också att göra 
vad vi kan för att stödja den luxemburgska regeringens strategi för att skydda folkhälsan. Vi dämpar effekterna av den 
pågående hälsokrisen för vår personal och har vidtagit förebyggande åtgärder för att i möjligaste mån minska risken 
för dem och deras familjer. 

Pressmeddelande 
Luxemburg den 16 april 2020 

Kostnaderna för att genomföra EU:s 
sammanhållningspolitik är jämförelsevis låga, 
men informationen är otillräcklig för att 
uppskatta vilka besparingar som uppnås genom 
förenkling  
De Europeiska struktur- och investeringsfonderna (ESI-fonderna) är EU:s viktigaste 
investeringspolitiska instrument, men genomförandet av dem leder till administrativa kostnader. 
Enligt en rapport från Europeiska revisionsrätten är fondernas administrativa kostnader relativt 
låga i jämförelse med andra liknande program som finansieras av EU eller andra internationella 
organ. De uppgifter som samlats in om kostnader är dock inte tillräckliga för att effekten av 
förenklade regler för EU:s sammanhållningspolitiska fonder ska kunna bedömas.  

Syftet med EU:s sammanhållningspolitik är att minska utvecklingsskillnader mellan regioner, 
omstrukturera industriregioner och främja samarbete inom Europeiska unionen. Anslagen till 
sammanhållningspolitiken utgör cirka 37 % av de samlade utgifterna i EU:s budget och uppgick till 
352 miljarder euro för programperioden 2014–2020. 

Sammanhållningspolitiken genomförs med hjälp av operativa program. Kommissionen antar förslag 
från en medlemsstat om hur de EU-medel och nationella medel som anslagits till programmen ska 
användas. Förvaltningen och kontrollen delegeras till myndigheter i medlemsstaterna. 
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Medlemsstaterna kan begära anslag från EU:s budget för ”tekniskt stöd” för alla insatser som behövs 
för att genomföra ett program, bland annat kostnaderna för nödvändig personal. 

”Informationen om administrativa kostnader för EU-finansierade program ska vara fullständig och 
offentlig för att visa våra medborgare att politiken genomförs effektivt”, sade Pietro Russo, den 
ledamot av Europeiska revisionsrätten som ansvarar för revisionen. ”Våra iakttagelser och 
slutsatser är relevanta för programperioden 2021–2027 och för att göra medlemsstaternas 
förvaltnings- och kontrollsystem mer ändamålsenliga”. 

Revisorerna fann att de administrativa kostnaderna för genomförandet av EU:s 
sammanhållningspolitiska fonder är jämförelsevis lägre än för andra program som finansieras av EU 
eller andra internationella organ. Deras slutsats var dock att kommissionen inte hade samlat in de 
underliggande uppgifterna om kostnader på ett tillräckligt fullständigt, konsekvent och 
samstämmigt sätt för att de ska kunna användas för att till exempel bedöma effekten av förenklade 
EU-regler på de administrativa kostnaderna för att driva programmen. Exempelvis uppskattade 
kommissionen för perioden 2014–2020 att införandet av ett antal förenklingsåtgärder skulle leda till 
lägre administrativa kostnader. Men i en enkät som revisionsrätten utförde svarade 
medlemsstaterna tvärtemot att de förväntade sig en ökning. När det gäller denna aspekt noterar 
revisorerna att de uppskattade kostnadsbesparingarna till följd av förenklingsåtgärder för 
perioderna 2014–2020 och 2021–2027 kanske inte uppnås eftersom den slutliga effekten i hög grad 
avgörs av nationella eller regionala administrativa rutiner.  

Revisorerna rekommenderar att kommissionen bör ha som mål att identifiera ytterligare potentiella 
besparingar genom att i nära samarbete med medlemsstaterna bedöma deras administrativa 
rutiner och följa upp om de uppskattade kostnadsbesparingarna har förverkligats. 

 

Meddelande till redaktörer  
Sammanhållningspolitiken är strukturerad kring tre av de fem europeiska struktur- och 
investeringsfonderna (ESI-fonderna): Europeiska regionala utvecklingsfonden (Eruf), 
Sammanhållningsfonden och Europeiska socialfonden (ESF). De tre fonderna regleras genom 
gemensamma bestämmelser om inte annat följer av undantag i den särskilda förordningen för varje 
fond. Det finns 391 operativa program för programperioden 2014–2020 som fortfarande pågår. 

Revisionsrätten granskar regelbundet sammanhållningspolitiken. Våra senaste publikationer om 
politikområdet är Översikt nr 03/2019 Tilldelning av sammanhållningspolitiska medel till 
medlemsstaterna 2021–2027 (Snabbanalys) och Översikt nr 08/2019 En prestationsinriktad 
sammanhållningspolitik (Briefingdokument). 

Särskild rapport 07/2020 Genomförandet av sammanhållningspolitiken: jämförelsevis låga 
kostnader men otillräcklig information för att bedöma besparingar som uppnås genom förenkling 
finns på revisionsrättens webbplats på 23 språk.  
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