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EU-udgiftsprogrammernes performance: blandede resultater i
skyggen af covid-19-pandemien
Europa-Kommissionens rapportering om EU-udgiftsprogrammernes performance viser blandede
resultater på de forskellige finansieringsområder, og de indikatorer, der måler fremskridt hen
imod målene, fokuserer ikke nok på resultater. Det er nogle af konklusionerne i Den Europæiske
Revisionsrets netop offentliggjorte 2020-beretning om performance i en række udvalgte EUudgiftsprogrammer. Nogle af de undersøgte udgiftsprogrammer blev påvirket af covid-19pandemien i 2020, men i andre programmer viser de foreliggende oplysninger, at der blev gjort
fremskridt med hensyn til performance. Revisorerne giver en rimelig positiv vurdering af EuropaKommissionens (og EU-lovgivernes) evne til at benytte erfaringer fra gennemførelsen af tidligere
programmer til at forbedre udgiftsprogrammernes udformning og performance i perioden 20212027. De fremhæver dog også, at Kommissionen bør forbedre anvendelsen af
konsekvensanalyser og opfølgende foranstaltninger efter evalueringer.
Revisorerne undersøgte, om Kommissionen, Parlamentet og Rådet har benyttet erfaringer (f.eks.
fra evalueringer, konsekvensanalyser og revisioner) til at forbedre de nye udgiftsprogrammers
udformning og performance i perioden 2021-2027. Revisorerne vurderede på grundlag af
indikatorerne for 2020 og Kommissionens seneste evalueringer samt deres eget revisionsarbejde,
om en række udvalgte programmer på EU-budgettets vigtigste områder var på rette vej til at nå
deres mål.
"Europa-Parlamentet og Rådet vil gerne vide, hvilke resultater der opnås med EU-budgettet," siger
François-Roger Cazala, det medlem af Revisionsretten, der er ansvarligt for at koordinere
beretningen. "Det er positivt at bemærke, at erfaringer fra gennemførelsen af tidligere
programmer ofte benyttes til at forbedre fremtidige udgiftsprogrammers udformning og
performance. De foreliggende oplysninger viser, at der i nogle programmer blev gjort fremskridt
med hensyn til at opfylde målene, men for ofte har disse oplysninger ikke fokus på resultater. Vi så
dog også tegn på, at nogle programmers performance var blevet påvirket af covid-19-pandemien."
På området samhørighed undersøgte revisorerne performanceoplysningerne vedrørende
Den Europæiske Socialfond (ESF). De konstaterede, at performancerammen havde øget adgangen
til sådanne oplysninger, men at der fortsat var fokus på finansielle input og output snarere end på
resultater. Målene, som for de fleste resultatindikatorer var blevet reduceret i 2018, var på rette
Formålet med denne pressemeddelelse er at gengive hovedbudskaberne i Den Europæiske Revisionsrets beretning om EU-budgettets
performance - status ved udgangen af 2020. Beretningen i sin helhed kan fås på www.eca.europa.eu.
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vej til at blive nået. Revisorerne bemærkede dog også, at ESF-finansierede aktiviteter fortsat har
svært ved at nå ud til personer uden tilknytning til arbejdsmarkedet, f.eks. unge, der hverken er i
beskæftigelse eller under uddannelse. Nogle mål - f.eks. Europa 2020-målet om at reducere
antallet af personer, der er i risiko for fattigdom eller social udstødelse i EU - vil sandsynligvis ikke
blive nået, fordi covid-19-pandemien har forværret situationen.
Området vækst og beskæftigelse var også påvirket af covid-19-pandemien. Restriktioner
vedrørende rejser og fremmødeundervisning havde haft stor effekt på Erasmus+-programmet, der
blev udvalgt til revision på dette område. Revisorerne konkluderer, at Erasmus+ er et populært
program, der især er til gavn for individuelle deltagere, men at der kan opnås forbedringer, f.eks.
ved at reducere antallet af IT-værktøjer, gøre programvejledningen lettere at forstå, forenkle
ansøgningsproceduren og adressere ligestilling mellem kønnene. Den mobilitet, der understøttes
af programmet, giver mange former for merværdi, men de blev alle svækket af pandemien.
Revisorerne konstaterede også, at andre aktioner under Erasmus+-programmet med sigte på at
støtte udvikling af innovative praksis ofte var vellykkede i sig selv, men sjældent havde en innovativ
effekt uden for modtagerorganisationerne.
På området naturressourcer valgte revisorerne at undersøge Den Europæiske Hav- og Fiskerifond
(EHFF). EHFF støtter opfyldelsen af målene for den fælles fiskeripolitik - bl.a. målene om at tackle
ikkebæredygtigt fiskeri og forebygge forringelse af havmiljøet. Også her konstaterede revisorerne,
at Kommissionens performanceoplysninger for størstedelens vedkommende fokuserer på fondens
finansielle bidrag til opfyldelse af politikkens mål snarere end på resultater. Der forelå kun få
oplysninger om EHFF's bidrag til at opfylde miljømål.
For at vurdere performance på området Et globalt Europa analyserede revisorerne instrumentet
til førtiltrædelsesbistand (IPA II), som yder bistand til kandidatlandene og de potentielle
kandidatlande. De indikatorer, som Kommissionen rapporterer om, viser en beskeden
performance. Revisorerne konstaterede bl.a., at fremskridtene med hensyn til politiske reformer
under instrumentet var gået i stå: Indikatorerne vedrørende politiske reformer var faldet i forhold
til deres referenceværdier, og ingen af dem var på vej til at nå deres mål. Revisorerne konkluderer,
at EU-støtten har været mere effektiv med hensyn til at fremme grundlæggende reformer end med
hensyn til at sikre deres gennemførelse.
På området sikkerhed og medborgerskab analyserede revisorerne performance i
fondsinstrumentet vedrørende grænser og visumpolitik, som støtter grænseforanstaltninger. De
konkluderer, at den indikator, der måler fremskridt hen imod instrumentets overordnede mål, er
for bredt defineret, hvilket gør det svært at vurdere instrumentets samlede performance. Mere
specifikke indikatorer tyder på fremskridt med hensyn til visuminfrastruktur og centrale ITsystemer, der anvendes til grænsekontrol; med hensyn til uddannelse og kapacitetsopbygning i
konsulater og for grænsevagter er der et efterslæb, som delvis kan tilskrives covid-19-pandemien.
Vedrørende den samlede performanceramme konstaterede revisorerne, at tilgangen til "bedre
regulering" er nyttig med henblik på at identificere erfaringer og sikre, at de anvendes ved
udformningen af fremtidige programmer. Princippet om først at evaluere, som er en del af
tilgangen til "bedre regulering", anvendes rimelig konsekvent, men dog ikke altid. Samlet set
konkluderer revisorerne, at erfaringer generelt identificeres og tages i betragtning i forbindelse
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med senere lovforslag. Revisorerne anbefaler, at Kommissionen forbedrer sine
konsekvensanalyser og klart beskriver relevante opfølgende foranstaltninger efter evalueringer.
Den Europæiske Revisionsrets beretning om EU-budgettets performance og det sammenfattende
dokument "2020 performance report in brief" foreligger på engelsk på Revisionsrettens websted.
De andre sprogudgaver vil følge om kort tid.
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