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Kontrol af EU-programmernes performance: Resultaterne er blandede, og 
oplysningernes kvalitet bør forbedres yderligere 

Europa-Kommissionens rapportering om EU-udgiftsprogrammernes performance viser 
blandede resultater, siger Den Europæiske Revisionsret i en ny beretning, som offentliggøres i 
dag. Revisorerne glæder sig over, at rapporteringen støt forbedres og bliver mere afbalanceret, 
men de påpeger også en række problemer: Kvaliteten af Kommissionens 
performancevurderinger varierer stadig fra program til program, og det er fortsat en udfordring 
at opstille solide og informative performanceindikatorer. Revisorerne siger også, at 
Kommissionen bør samarbejde med medlemsstaterne om yderligere at forbedre 
datapålideligheden i sin rapportering om budgettets performance. 

Revisorerne undersøgte, om Kommissionen har en solid procedure for sin årlige overordnede 
rapportering om EU-politikkernes og -udgiftsprogrammernes performance og om, hvorvidt deres 
mål opfyldes på en effektiv, produktiv og sparsommelig måde. "Borgerne ønsker at vide, om EU-
programmerne leverer resultater og giver valuta for pengene," siger Jan Gregor, det medlem af 
Den Europæiske Revisionsret, der er ansvarligt for beretningen. "Kommissionen har gode 
procedurer for udarbejdelse af overordnede performancerapporter og giver mere afbalancerede 
og klare vurderinger end tidligere. Den angiver dog ikke klart, hvor pålidelige de rapporterede 
oplysninger er." 

I de seneste år har Kommissionens performancerapportering udviklet sig fra en samling 
enkeltstående rapporter til en mere sammenhængende pakke. Den indeholder nu afsnit om 
performancevurderinger af de enkelte udgiftsprogrammer, hvilket er en væsentlig positiv 
udvikling. Revisorerne mener dog, at Kommissionens vurderinger i den kortere og mere generelle 
årlige forvaltnings- og effektivitetsrapport ofte giver et billede, der er for positivt sammenlignet 
med den mere detaljerede rapportering i programerklæringerne. Revisorerne siger også, at det 
endnu ikke er muligt at foretage en fuld performancevurdering af visse programmer, 
hovedsagelig fordi der kun foreligger begrænset dokumentation. Ikke desto mindre vurderede de 
på grundlag af indikatorerne for 2019 og Kommissionens seneste evalueringer samt deres egne 
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revisioner, om programmerne på alle EU-budgettets vigtigste områder var "på rette vej" til at nå 
deres mål. 

Konkurrenceevne: Med hensyn til EU's forskningsprogram Horisont 2020 er der ingen tegn på 
mangelfuld performance, og eksemplerne på vellykkede projekter er talrige. Ifølge revisorerne er 
der overbevisende dokumentation for, at programmet skaber EU-merværdi i kraft af sin 
enestående og paneuropæiske karakter. Med hensyn til et andet flagskibsprogram, EFSI (en del 
af Juncker-planen), viser indikatorerne, at denne fond er på rette vej til at mobilisere 
500 milliarder euro i investeringer. Revisorerne bemærker dog, at markedet kunne have leveret 
en del af disse investeringer, og de advarer om, at multiplikatorberegninger kan være for 
gunstige og føre til en for positiv vurdering. 

Samhørighed: Selv om Kommissionen og medlemsstaterne allerede har nedjusteret de 
oprindelige mål for perioden 2014-2020, er der kun gjort rettidige fremskridt med hensyn til lidt 
over en tredjedel af indikatorerne vedrørende Den Europæiske Fond for Regionaludvikling og 
Samhørighedsfonden. Før covid-19-krisen tegnede det til, at de fleste beskæftigelses- og 
uddannelsesmål ville blive nået i 2020, mens fremskridtene med hensyn til FoU, 
fattigdomsbekæmpelse og social inklusion haltede bagefter. På dette politikområde indikerer 
Kommissionens egne performancedata, at programmerne ikke opfylder de oprindelige 
forventninger. 

Naturressourcer: Revisorerne mener, at Kommissionens 2019-rapportering om den fælles 
landbrugspolitiks performance giver et for positivt billede, og at den ikke fokuserer på resultater. 
En væsentlig svaghed er, at performanceindikatorerne for perioden 2014-2020 ikke er baseret på 
en detaljeret interventionslogik for finansiel støtte under den fælles landbrugspolitik. De direkte 
betalinger til landbrugerne har f.eks. reduceret disses indkomstudsving, men betalingerne har 
ikke fokus på at sikre landbrugerne en rimelig levestandard. Endvidere har foranstaltningerne 
under den fælles landbrugspolitik kun ringe effekt med hensyn til håndtering af klimaændringer. 

Sikkerhed og medborgerskab: Det fremgår ikke af Kommissionens rapportering, om Asyl-, 
Migrations- og Integrationsfonden er på rette vej til at nå sit mål, men de foreliggende 
oplysninger tyder på, at den er relevant og skaber EU-merværdi. Indikatorerne vedrørende 
integration og lovlig migration viser positive resultater, mens virkningerne på længere sigt (såsom 
forskelle mellem migranters og EU-borgeres jobmuligheder) ikke kan vurderes endnu. 

Et globalt Europa: Kommissionen fremlægger ikke oplysninger nok til en solid 
performancevurdering af to finansieringsinstrumenter, hvoraf det ene finansierer samarbejde 
med udviklingslande, og det andet finansierer forbindelser til EU's sydlige og østlige naboer. Med 
hensyn til det sidste instrument viser indikatorerne dog en positiv udvikling vedrørende 
fattigdomsbekæmpelse, uddannelse, kønsligestilling og menneskelig udvikling og en negativ 
udvikling vedrørende demokratikonsolidering, retsstatsforhold og politisk stabilitet. 

Endelig anerkender revisorerne, at de reviderede enheder har gennemført langt hovedparten af 
Revisionsrettens tidligere anbefalinger med henblik på at forbedre EU-programmernes 
performance. Ikke desto mindre kan der gøres yderligere fremskridt. 

Baggrundsoplysninger 
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EU's budget for 2014-2020 omfatter 1 092 milliarder euro til afholdelse via 58 
udgiftsprogrammer. Revisorerne udvalgte en stikprøve på ni, der tilsammen står for ca. 75 % af 
alle betalinger foretaget indtil udgangen af 2019. Revisionsretten fokuserer i stigende grad på at 
vurdere EU-politikkernes og -programmernes performance og undersøge, om de skaber 
merværdi. Den rapporterer hovedsagelig om EU-foranstaltningers performance i særberetninger. 
I år offentliggør den for første gang en beretning om EU-budgettets performance, som beskriver 
resultater og status ved udgangen af 2019 for EU-programmerne på de forskellige politikområder 
i den flerårige finansielle ramme. Beretningen foreligger nu på engelsk på eca.europa.eu. Denne 
nye beretning er en del af Revisionsrettens årlige rapportering og supplerer årsberetningen om 
gennemførelsen af EU-budgettet for 2019, som blev offentliggjort for nylig. Den er udarbejdet 
som reaktion på Europa-Parlamentets og Rådets anmodninger om mere indblik i hver enkelt EU-
politiks performance. 

Pressekontakt vedrørende denne beretning 

Damijan Fišer - E: damijan.fiser@eca.europa.eu T: (+352) 4398 45510 / M: (+352) 621 552 224 

 

 

https://www.eca.europa.eu/da/Pages/AuditReportsOpinions.aspx?ty=Special%20report&tab=tab4
http://www.eca.europa.eu/
mailto:damijan.fiser@eca.europa.eu

	Kontrol af EU-programmernes performance: Resultaterne er blandede, og oplysningernes kvalitet bør forbedres yderligere

