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Luxemburg den 15 november 2021

Kontroll av hur EU:s utgiftsprogram presterar: blandade resultat i
skuggan av covid-19-pandemin
Europeiska kommissionens rapportering om hur EU:s utgiftsprogram presterar visar blandade
resultat på olika finansieringsområden, och de indikatorer som mäter framsteg mot målen är
inte tillräckligt inriktade på resultat. Detta är några av slutsatserna i Europeiska revisionsrättens
rapport för 2020 om hur ett urval av EU:s utgiftsprogram har presterat. Vissa av de granskade
utgiftsprogrammen hade påverkats negativt av covid-19-pandemin under 2020, medan andra
hade presterat bättre, enligt den tillgängliga informationen. Revisorerna gör en relativt positiv
bedömning av Europeiska kommissionens (och medlagstiftarnas) förmåga att ta tillvara
lärdomar från det tidigare genomförandet av program för att förbättra utformningen av
utgiftsprogrammen för perioden 2021–2027 och deras prestation. De betonar dock att
kommissionen måste utveckla användningen av konsekvensbedömningar och uppföljningsåtgärder efter utvärderingar.
Revisorerna undersökte om kommissionen, parlamentet och rådet hade använt lärdomar (t.ex.
från utvärderingar, konsekvensbedömningar och revisioner) för att förbättra utformningen av de
nya utgiftsprogrammen för perioden 2021–2027 och deras prestation. Revisorerna bedömde,
baserat på de indikatorer som lämnats in för 2020 liksom på kommissionens nyligen gjorda
utvärderingar och sitt eget revisionsarbete, om utvalda program inom alla EU-budgetens
huvudområden var på rätt spår för att uppnå sina mål.
”Europaparlamentet och rådet vill veta vilka resultat som uppnås med EU-budgeten” säger
François-Roger Cazala, den ledamot av revisionsrätten som ansvarar för att samordna rapporten.
”Det är positivt att notera att lärdomar från genomförandet av tidigare utgiftsprogram ofta
används för att förbättra utformningen och genomförandet av framtida utgiftsprogram. Tillgänglig
information visar att framsteg görs mot programmålen i vissa program, men alltför ofta utan en
inriktning på resultat. Vi fann också belägg för att covid-19-pandemin hade påverkat vissa
programs prestation.”
När det gäller Sammanhållning granskade revisorerna prestationsinformationen om Europeiska
socialfonden (ESF). De konstaterade att resultatramen hade ökat tillgången till sådan information
men att fokus fortfarande låg på ekonomisk input och output och inte på resultat. Målvärdena,
som i ett antal fall hade minskats 2018 för merparten av prestationsindikatorerna, var på rätt spår
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för att uppnås. Revisorerna konstaterade dock att ESF-finansierade åtgärder fortfarande har svårt
att nå personer som står utanför arbetsmarknaden, såsom unga som varken arbetar eller studerar.
Vissa mål, till exempel Europa 2020-målet att minska det antal människor som riskerar att drabbas
av fattigdom eller social utestängning i EU, kommer sannolikt inte att uppnås, eftersom covid-19pandemin har försvårat möjligheterna till det.
Området Konkurrenskraft för tillväxt och sysselsättning påverkades också av covid-19-pandemin.
Restriktioner för resor och utbildning på plats fick allvarliga konsekvenser för det program som
valts ut för granskning på området, Erasmus+-programmet. Revisorerna drar slutsatsen att
Erasmus+ är ett populärt program, som särskilt gynnar enskilda deltagare, men att det finns
utrymme för förbättringar genom att man till exempel minskar antalet it-verktyg, gör
programguiden lättare att förstå, förenklar ansökningsförfarandet och förbättrar
jämställdhetsarbetet. Den rörlighet som programmet stöder skapar många typer av mervärde som
alla påverkades negativt av pandemin. Revisorerna konstaterade också att andra åtgärder inom
Erasmus+-programmet som syftade till att stödja innovativa metoder ofta var framgångsrika i sig
men att de sällan hade någon innovativ effekt utanför de stödmottagande organisationerna.
Inom området Naturresurser hade revisorerna valt ut Europeiska havs- och fiskerifonden (EHFF).
EHFF stöder den gemensamma fiskeripolitikens mål, till exempel när det gäller att åtgärda
ohållbart fiske och förhindra försämringen av den marina miljön. Också här konstaterade
revisorerna att merparten av kommissionens prestationsinformation är inriktad på fondens
finansiella bidrag till den gemensamma fiskeripolitikens mål och inte på resultat. Endast lite
information fanns tillgänglig om EHFF:s bidrag till miljömål.
För att bedöma prestationerna inom området Europa i världen analyserade revisorerna
instrumentet för stöd inför anslutningen II (IPA II), som ger kandidatländer och potentiella
kandidatländer stöd inför anslutningen. De indikatorer som kommissionen rapporterade visar på
en blygsam prestation. Bland annat konstaterade revisorerna att framstegen mot politiska
reformer inom ramen för instrumentet hade avstannat: indikatorer för politiska reformer hade
försämrats i förhållande till utgångsvärdena, och ingen indikator var på rätt spår mot att nå sitt
mål. Revisorerna drar slutsatsen att EU:s stöd har varit mer ändamålsenligt när det gäller att främja
grundläggande reformer än att se till att de genomförs.
Inom området Säkerhet och medborgarskap analyserade revisorerna prestationen hos
instrumentet för ekonomiskt stöd för förvaltningen av de yttre gränserna och den gemensamma
viseringspolitiken, som tillhandahåller stöd för gränsåtgärder. De konstaterade att den indikator
som mätte framsteg mot instrumentets övergripande mål hade definierats för brett, vilket gjorde
det svårt att dra slutsatser om den samlade prestationen. Mer specifika indikatorer tyder på
framsteg när det gäller infrastruktur för viseringar och viktiga it-system som används för
gränskontroller. Utbildning och kapacitetsuppbyggnad för konsulat och gränsbevakningstjänstemän släpar dock efter, vilket delvis beror på covid-pandemin.
Vad beträffar den övergripande prestationsramen fann revisorerna att riktlinjerna för bättre
lagstiftning bidrar till processen att identifiera erfarenheter att dra lärdom av och säkerställa att
de tas tillvara när framtida program utformas. Principen ”utvärdera först”, som ingår i ramen för
bättre lagstiftning, tillämpades relativt konsekvent men inte alltid. Revisorernas samlade slutsats
är att lärdomar i regel identifieras väl och införlivas i senare lagstiftningsförslag. Revisorerna
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rekommenderar att kommissionen förbättrar sina konsekvensbedömningar och tydligt identifierar
relevanta uppföljningsåtgärder efter utvärderingar.
Europeiska revisionsrättens rapport om EU-budgetens prestation liksom ett sammanfattande
dokument, 2020 – prestationsrapporten i korthet, finns på revisionsrättens webbplats på engelska
och inom kort även på övriga EU-språk.
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