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Luxemburg den 21 oktober 2021

Prestationsbaserad finansiering har ännu inte
förverkligats inom sammanhållningspolitiken, enligt
EU:s revisorer
EU bedriver en politik för att stärka den ekonomiska, sociala och territoriella sammanhållningen i
medlemsstaterna. Under perioden 2014–2020 införde EU tre särskilda instrument som skulle ge
incitament till prestation. Enligt Europeiska revisionsrätten, som i dag offentliggör en särskild
rapport om prestationsbaserad finansiering inom sammanhållningspolitiken, behöver man göra
mycket mer för att säkerställa att medlen fördelas till de åtgärder och projekt som levererar bäst
resultat.

EU försöker uppnå sina sammanhållningspolitiska mål genom att medfinansiera investeringar i
medlemsstaterna. Resultaten av dessa investeringar är avgörande för att EU ska uppnå sina mål.
Med hjälp av en mer prestationsbaserad finansiering inom sammanhållningspolitiken skulle EU
kunna fördela medlen till de ändamålsenligaste programmen och åtgärderna och uppnå det bästa
resultatet.
Med förordningen om gemensamma bestämmelser för perioden 2014–2020 infördes tre
instrument som gav medlemsstaterna ekonomiska incitament att uppnå resultat och optimera
användningen av medlen. Enligt förordningen skulle villkor införas för att säkerställa att de
europeiska struktur- och investeringsfonderna användes på ett ändamålsenligt och effektivt sätt
(förhandsvillkor). Genom förordningen inrättades en resultatreserv på 20 miljarder euro (6 % av
EU:s sammanhållningsutgifter) som 2019 skulle fördelas till framgångsrika programprioriteringar
för periodens två sista år. Det infördes även prestationsbaserade finansieringsmodeller som till
viss del går ut på att man måste uppnå output och resultat som fastställts i förväg eller uppfylla
vissa villkor för att få ekonomiskt stöd från EU.
Revisionsrätten har granskat hur Europeiska kommissionen och medlemsstaterna använde de nya
instrumenten för prestationsbaserad finansiering under perioden 2014–2020.
”Vi konstaterade att resultatramen som infördes under perioden 2014–2020 har bidragit till en
kulturförändring när det gäller den ekonomiska förvaltningen inom sammanhållningspolitiken”,
säger Ladislav Balko, den ledamot av revisionsrätten som ansvarar för rapporten. ”Men vi såg
Avsikten med detta pressmeddelande är att presentera huvudbudskapen i Europeiska revisionsrättens särskilda rapport. Hela rapporten
finns på eca.europa.eu.

ECA Press

12, rue Alcide De Gasperi - L-1615 Luxembourg
E: press@eca.europa.eu @EUAuditors
eca.europa.eu

SV
också att det ännu inte finns en tydlig koppling mellan finansiering och programmens prestation
på det sammanhållningspolitiska området. De tre nya instrument som infördes genom
förordningen om gemensamma bestämmelser för perioden 2014–2020 ledde visserligen till nya
genomförandemetoder, men de gjorde ingen märkbar skillnad när det gäller hur EU-medel
fördelas och betalas ut.”
Revisorerna lämnar ett antal rekommendationer till kommissionen om framtida förbättringar, bland
annat att man utnyttjar nödvändiga villkor (som liknar förhandsvillkoren och som har ersatt dessa) så
mycket som möjligt under programperioden 2021–2027. De uppmuntrar också kommissionen att
tidigt lägga grunden för en ändamålsenlig halvtidsöversyn för perioden 2021–2027. Och de föreslår två
förtydliganden: dels av reglerna för finansieringsmodellen ”finansiering som inte är kopplad till
kostnaderna”, dels av metoden för att tillhandahålla säkerhet om EU-finansiering med hjälp av denna
modell.
Bakgrundsinformation
Att sammanhållningspolitiken ska bli mer prestationsbaserad är ett gemensamt mål för
Europaparlamentet, rådet och kommissionen. De ekonomiska resurser som anslås till genomförandet
av sammanhållningspolitiken motsvarar cirka en tredjedel av EU:s budget (357 miljarder euro för
finansieringsperioden 2014–2020 och 373 miljarder euro för 2021–2027). Utgifterna baseras på ett
system med delat ansvar mellan Europeiska kommissionen och nationella myndigheter.
Särskild rapport 24/2021 Prestationsbaserad finansiering inom sammanhållningspolitiken: ambitiösa
förändringar, men hinder för förverkligandet kvarstod under perioden 2014–2020 finns på
revisionsrättens webbplats på engelska och inom kort på övriga språk.
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