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GLOSSAR OG FORKORTELSER 

Centralt trin i gennemførelsen refererer til specifikke mellemliggende stadier i 

gennemførelsen af foranstaltninger, som er nødvendige for at opnå de mål, der er angivet 

for en investeringsprioritet for 2023. De kan alene anvendes til resultatrammens formål og 

kan referere til forskellige stadier i gennemførelsen, som er nødvendige for at levere output, 

f.eks. udvælgelse af projekter eller godkendelse af store projekter. 

Delmål er mellemliggende mål, som er direkte tilknyttet gennemførelsen af et specifikt mål 

for en investeringsprioritet. De skal nås senest 31. december 2018 og vil blive vurderet i 

2019. 

Effekt er de socioøkonomiske konsekvenser på længere sigt, der kan konstateres et bestemt 

stykke tid efter, at en intervention er afsluttet, og som kan påvirke de direkte modtagere 

under interventionen eller andre, indirekte, modtagere (f.eks. lavere arbejdsløshed eller 

bedre vandkvalitet osv.). 

En resultatramme består af delmål og mål, som er defineret for et sæt indikatorer, der af 

medlemsstaterne er valgt for hver prioritetsakse inden for et operationelt program med 

undtagelse af prioritetsakserne for teknisk bistand og programmer, der støttes af SMV-

initiativet.  

Det europæiske semester er en cyklus til samordning af politikkerne mellem EU-

medlemsstaterne, hvis formål er at tilpasse nationale budget- og finanspolitikker og 

økonomiske politikker efter EU's målsætninger og prioriteter. I forbindelse med det 

europæiske semester retter Rådet henstillinger til medlemsstaterne med hensyn til hvilke 

strukturreformer, de bør gennemføre, og hvordan en for stor makroøkonomisk ubalance kan 

undgås. 

Europæiske struktur- og investeringsfonde (ESI-fonde) er fem separate fonde, der støtter 

udførelsen af EU's strategi for intelligent, bæredygtig og inkluderende vækst i hele EU samt 

de fondsspecifikke opgaver ved hjælp af politikrammer, der er fastlagt for den flerårige 

finansielle rammes budgetmæssige periode på syv år. Fondene omfatter: Den Europæiske 

Fond for Regionaludvikling (EFRU), Den Europæiske Socialfond (ESF), Samhørighedsfonden, 
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Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne (ELFUL) og Den Europæiske 

Hav- og Fiskerifond (EHFF). 

Forhåndsbetingelser er betingelser, der er baseret på forud fastsatte kriterier i forordningen 

om fælles bestemmelser og betragtes som nødvendige forudsætninger for, at EU-støtten til 

alle ESI-fonde anvendes effektivt og produktivt. Ved udarbejdelsen af OP'er under EFRU, 

Samhørighedsfonden og ESF for programperioden 2014-2020 skal medlemsstaterne vurdere, 

om disse betingelser er opfyldt. Hvis de ikke er opfyldt, skulle der udarbejdes 

handlingsplaner med henblik på at sikre opfyldelse af betingelserne senest den 

31. december 2016. 

Forordningen om fælles bestemmelser er Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 

nr. 1303/2013 af 17. december 2013 om fælles bestemmelser for Den Europæiske Fond for 

Regionaludvikling, Den Europæiske Socialfond, Samhørighedsfonden, Den Europæiske 

Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne og Den Europæiske Hav- og Fiskerifond og 

om generelle bestemmelser for Den Europæiske Fond for Regionaludvikling, Den Europæiske 

Socialfond, Samhørighedsfonden og Den Europæiske Hav- og Fiskerifond og om ophævelse 

af Rådets forordning (EF) nr. 1083/20061

Input er de finansielle, menneskelige, materielle og organisatoriske ressourcer samt de 

reguleringstiltag, som det kræver at gennemføre en politik, et program eller et projekt. 

. 

Investeringsprioritering er et foretrukket område for Den Europæiske Unions bidrag. 

Fastsættes på EU-niveau i forbindelse med et specifikt tematisk mål for EFRU, 

Samhørighedsfonden og ESF.  

Landespecifikke henstillinger er Rådets henstillinger til medlemsstaterne i forbindelse med 

de strukturelle udfordringer, som det er hensigtsmæssigt at håndtere ved hjælp af flerårige 

investeringer, der henhører direkte under ESI-fondenes anvendelsesområde som fastsat i de 

fondsspecifikke forordninger. De er baseret på Kommissionens analyse af EU-

medlemsstaternes planer for budgetmæssige, makroøkonomiske og strukturelle reformer og 

                                                      

1 EUT L 347 af 20.12.2013, s. 320. 
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vedrører de følgende 12-18 måneder. De vedtages af Rådet i overensstemmelse med artikel 

121, stk. 2, og artikel 148, stk. 4, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde 

(TEUF). 

Mål er et udtryk for værdien af output, resultater, der skal opnås, og udgifter, som er 

attesteret over for Kommissionen senest 31. december 2023. Hvorvidt og i hvilken grad disse 

mål er opnået, vil blive vurderet ved udgangen af programperioden i 2025. 

Et operationelt program (OP) fastlægger en medlemsstats eller en regions prioriteter og 

specifikke mål, og hvorledes finansieringen (EU-midler samt national offentlig og privat 

medfinansiering) fra ESI-fondene vil blive anvendt i en given periode (på nuværende 

tidspunkt 7 år) til at finansiere projekter. Projekterne skal bidrage til at opfylde et bestemt 

antal mål, der er fastsat for OP'ets prioritetsakse. Et OP udarbejdes af medlemsstaten og skal 

godkendes af Kommissionen, før der kan udbetales midler fra EU-budgettet. OP'er kan kun 

ændres i løbet af perioden, hvis parterne er enige om det.  

Output produceres og gennemføres med de ressourcer, der er tildelt en intervention (f.eks. 

afholdte uddannelseskurser for unge arbejdsløse, antal opførte rensningsanlæg eller km 

anlagte veje). 

Partnerskabsaftaler indgås mellem Europa-Kommissionen og den enkelte medlemsstat for 

programperioden 2014-2020. De udstikker de nationale myndigheders planer for, hvordan 

midlerne fra de europæiske struktur- og investeringsfonde skal anvendes, og beskriver de 

enkelte landes strategiske mål og investeringsprioriteter med angivelse af deres forbindelse 

til de overordnede målsætninger i Europa 2020-strategien om intelligent, bæredygtig og 

inklusiv vækst. De omfatter blandt andet også en sammenfatning af vurderingen af 

opfyldelsen af gældende forhåndsbetingelser og, såfremt de ikke er opfyldt, af de 

handlinger, der skal foretages, de ansvarlige organer og tidsplanen for gennemførelsen af 

disse handlinger samt beskrivelsen af metodologien og mekanismerne til sikring af 

overensstemmelse i resultatrammernes funktion. De udarbejdes af medlemsstaterne i dialog 

med Kommissionen og skal vedtages af Kommissionen. 

Et resultat er en målelig konsekvens, der - direkte eller indirekte - er opstået ved en 

årsagssammenhæng. Den resultatbaserede tilgang til offentlig politik bygger på princippet 
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om, at offentlige interventioner bør fokusere på resultater i stedet for aktivitets- eller 

processtyring. I forbindelse med samhørighedspolitikken henviser begrebet resultat normalt 

til udfald og effekt. 

Ved resultatgennemgangen undersøges realiseringen af programmets delmål på 

prioritetsaksen på baggrund af oplysningerne og vurderingerne i de årlige 

gennemførelsesrapporter, medlemsstaterne forelægger i 2019.  

Resultatreserven udgør 6 % af de ressourcer, som er blevet tildelt til EFRU, ESF og 

Samhørighedsfonden med henblik på målet for investering i vækst og beskæftigelse samt til 

ELFUL og til foranstaltninger, der finansieres ved delt forvaltning i overensstemmelse med 

EHFF-forordningen. Disse midler er indeholdt i programmerne, men vil blive endeligt tildelt 

eller omfordelt afhængigt af udfaldet af resultatgennemgangen i 2019.  

Et tematisk mål er et strukturelement i partnerskabsaftalerne. Det er forudbestemt af 

lovgivning og aktuelle mål, som skal støttes af europæiske struktur- og investeringsfonde. 

Tematiske mål etablerer en forbindelse til strategiske mål på EU-plan. 
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RESUMÉ  

Om forhåndsbetingelser og resultatreserven som instrumenter til at gøre mere effektiv 

brug af samhørighedsudgifterne 

I. Revisionen ser på to specifikke instrumenter, som blev introduceret for 

programperioden 2014-2020 for at gøre samhørighedsudgifterne mere resultatorienterede: 

forhåndsbetingelser og resultatreserven. Mens førstnævnte fastsætter visse betingelser, der 

skal være opfyldt, før programgennemførelsen indledes eller senest ved udgangen af 2016, 

kræver sidstnævnte, at de fleste ESI-fondsprogrammer lægger 6 % af den samlede 

finansiering til hver enkelt medlemsstat til side, som vil blive endeligt tildelt afhængigt af 

udfaldet af en resultatgennemgang i 2019. 

Vores revision  

II. Vi har forsøgt at fastlægge, hvorvidt forhåndsbetingelser og resultatrammen og -

reserven blev effektivt anvendt for at motivere til en forbedring af samhørighedsudgifterne i 

medlemsstaterne i programperioden 2014-2020. Vores revision dækkede perioden fra 

december 2013 til februar 2017.  

III. Denne revision supplerer vores særberetning 2/2017, som omhandler Kommissionens 

forhandling af partnerskabsaftaler og programmer.  

Vores konstateringer 

IV. Forhåndsbetingelserne er nytænkning inden for samhørighedspolitikken. Overordnet 

set konstaterede vi, at de udgjorde en sammenhængende ramme for vurderingen af 

medlemsstaternes villighed til at implementere EU-midler i begyndelsen af programperioden 

2014-2020. Det er dog uvist, i hvilken udstrækning dette reelt har ført til ændringer i praksis. 

Kommissionen har ikke gjort brug af muligheden for ved programmets vedtagelse at 

suspendere betalinger af uopfyldte forhåndsbetingelser. Ca. halvdelen af de mere end 700 

handlingsplaner, som medlemsstaterne havde vedtaget for at opfylde 

forhåndsbetingelserne, var ikke rapporteret gennemført ved udgangen af 2016. Disse 

uafsluttede handlingsplaner dækker højst 27 % af EFRU's, Samhørighedsfondens og ESF's 

udgifter. Forordningen om fælles bestemmelser indeholder ingen bestemmelser om, at 
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Kommissionen efter programmets vedtagelse kan pålægge suspensioner af betalinger forud 

for medlemsstaternes rapportering om gennemførelsen af foranstaltninger til opfyldelse af 

forhåndsbetingelserne i de årlige gennemførelsesrapporter (senest den 30. juni 2017) eller 

statusrapporter (senest den 31. august 2017).  

V. Vi tager også i betragtning, at det ikke er sandsynligt, at resultatrammen og -reserven 

udløser en væsentlig omfordeling af samhørighedsudgifter i perioden 2014-2020 til 

programmer med bedre resultater. I særdeleshed vil enhver omfordeling være inden for 

og/eller mellem de samme medlemsstaters programmer. Mens 6 % af EFRU's, 

Samhørighedsfondens og ESF's finansiering er hensat til resultatreserven, giver den måde, 

hvorpå resultatreserven er blevet udformet, ikke meget tilskyndelse til en bedre 

resultatorientering af OP'erne, idet den primært er baseret på udgifter og output. Endvidere 

tildeles den yderligere finansiering endeligt, selv hvis delmålene ikke er nået fuldt ud inden 

2018, og kan højst omfordeles inden for medlemsstaten. Den nye mulighed for suspension 

og finansielle korrektioner for et utilstrækkeligt resultat er et skridt i den rigtige retning, men 

er genstand for restriktive betingelser, og det er derfor usandsynligt, at den kan anvendes i 

praksis.  

Vores anbefalinger 

VI. Vi mener ikke, at forskriftsmæssige ændringer i den aktuelle 2014-2020-periode i 

forbindelse med nogen af instrumenterne ville være omkostningseffektive. Ikke desto 

mindre tilskynder vi medlemsstaterne til at gennemføre og Kommissionen til at vurdere de 

aftalte handlingsplaner og stræbe efter at opnå opfyldelse af alle forhåndsbetingelser. 

Endvidere bør de eksisterende bestemmelser vedrørende resultatreserven så vidt muligt 

anvendes for at undgå, at penge går til spilde.  

VII. Vores anbefalinger gælder derfor for perioden efter 2020, hvor begge instrumenter, 

hvis de opretholdes, bør styrkes, således at de med større sandsynlighed vil bidrage til en 

mere effektiv anvendelse af samhørighedsudgifterne. Når Kommissionen udarbejder sit 

lovgivningsforslag for perioden efter 2020, bør den derfor: 

- Anbefaling 1: yderligere udvikle forhåndsbetingelser som et instrument til at vurdere, 

om medlemsstaterne er villige til at implementere EU-midler og i særdeleshed 
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a) revurdere relevansen og nytten af den enkelte forhåndsbetingelse for 2014-2020, fjerne 

overlap og kun beholde de forhåndsbetingelser, som reelt har indvirkning på den 

effektive opnåelse af de politiske mål  

b) sikre overensstemmelse mellem forhåndsbetingelserne for perioden efter 2020 og det 

europæiske semester  

c) fastsætte tydelige vurderingskriterier med målelige mål, hvor dette er muligt, for at 

sikre en fælles forståelse af, hvad der skal opnås 

d) kræve opfyldelse og anvendelse af forhåndsbetingelserne i hele programperioden og 

opfølgning under hensyntagen til den potentielle administrative byrde. 

- Anbefaling 2:

a) videreudvikle resultatreserven, på grundlag af erfaringer, til et instrument, der på bedre 

vis fremmer og belønner gode resultater, hvor OP'er skal vise, hvad der skal opnås med 

den yderligere finansiering  

 overveje at omdanne resultatreserven for perioden efter 2020 til et mere 

resultatorienteret instrument, som tildeler midler til de programmer, som opnåede 

gode resultater, og i særdeleshed overveje, om den bør foreslå at 

b) gøre mere brug af umiddelbare resultatindikatorer og omdanne de centrale 

gennemførelsestrin til redskaber, der bedre påviser de langsigtede 

infrastrukturforanstaltningers præstation ved resultatvurderingen 

c) revidere betingelserne for suspensioner af betalingerne og finansielle korrektioner, 

således at utilfredsstillende resultater lettere kan behandles på et tidligere stadium med 

henblik på at øge incitamenterne til at implementere midlerne korrekt. 
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INDLEDNING  

Resultatorientering er en vigtig prioritet for Kommissionen i perioden 2014-2020 

1. De europæiske struktur- og investeringsfonde (ESI-fonde) udgør mindre end 0,4 % af 

Den Europæiske Unions BNP, men de har væsentlig indvirkning på mange medlemsstaters 

økonomi. Den Europæiske Fond for Regionaludvikling (EFRU), Samhørighedsfonden og Den 

Europæiske Socialfond (ESF) tegner sig for 349,4 milliarder euro i programperioden 2014-

2020 og udgør 75 % af ESI-midlerne. Ifølge nylige data fra Kommissionen for 

programperioden 2007-2013 er der ni medlemsstater, hvor EFRU's og Samhørighedsfondens 

udgifter svarer til mere end 30 % af regeringens samlede investeringsudgifter. I fire 

medlemsstater (Ungarn, Litauen, Slovakiet og Letland) udgør de endda mere end halvdelen 

af alle offentlige investeringer2

2. I perioden 2014-2020 kan Kommissionen anvende to specifikke instrumenter for at 

tilskynde medlemsstaterne til at forbedre samhørighedsudgifterne og til at gøre frigivelsen 

af EU-midler betinget af, at medlemsstaterne opfylder visse krav med hensyn til 

gennemførelsen af ESI-fondene:  

. Derfor er det vigtigt at anvende disse fonde bedst muligt. 

- forhåndsbetingelser 

- en resultatramme og en resultatreserve. 

3. Disse to specifikke instrumenter er en del af en bredere række af foranstaltninger, der 

sigter mod at styrke resultatorienteringen i samhørighedsudgifterne. Forordningen om 

fælles bestemmelser for perioden 2014-2020 (som fastsætter reglerne for alle ESI-fonde) 

kræver også3

- en koncentration af finansiering på tematiske mål og investeringsprioriteter, der 

kommer fra Europa 2020-strategien 

:  

                                                      

2 SWD(2016) 318 final af 19.9.2016 "Ex-post evaluation of the ERDF and Cohesion Fund 2007-13". 

3 Forordning (EU) nr. 1303/2013. 
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- en mere struktureret brug af interventionslogikken under programmets udførelse, hvor 

investeringsbehovene først bestemmes, hvorefter de tilsigtede langtidsresultater 

angives nærmere 

- en mere sammenhængende og omfattende brug af resultatindikatorer til at måle 

fremskridt hen imod opnåelsen af disse resultater. 

4. Disse tre aspekter blev behandlet i vores særberetning 2/2017 "Kommissionens 

forhandling af partnerskabsaftaler og programmer på samhørighedsområdet for perioden 

2014-2020: Udgifterne er i højere grad rettet mod Europa 2020-prioriteterne, men 

ordningerne for resultatmåling bliver stadig mere komplekse".  

Forhåndsbetingelser: fastsættelse af minimumskrav ved begyndelsen af programmernes 

gennemførelse 

5. Forhåndsbetingelserne kræver, at en medlemsstat opfylder visse betingelser, inden 

OP'erne gennemføres4. Bilag I

- syv generelle forhåndsbetingelser. De tilsigter at underbygge anvendelsen og 

håndhævelsen af EU-retten (f.eks. vedrørende offentlige indkøb, statsstøtte, 

bekæmpelse af forskelsbehandling). De finder anvendelse på forskellige sektorer og 

politikker i alle EU-medlemsstater 

 indeholder listen over alle 36 forhåndsbetingelser. Der er to 

typer forhåndsbetingelser: 

- 29 tematiske forhåndsbetingelser. Overordnet set var de anvendelige ca. 2 700 gange i 

de forskellige OP'er for EFRU, Samhørighedsfonden og ESF, idet de vedrører udvalgte 

investeringsprioriteter inden for de 11 tematiske mål for ESI-fondene for 2014-20205

6. Da medlemsstaterne udarbejdede deres partnerskabsaftaler og deres operationelle 

programmer (OP'er) med henblik på programperioden 2014-2020, skulle de vurdere, 

. 

                                                      

4 Forordning (EU) nr. 1303/2013, artikel 19. 

5 En oversigt over målene for 2014-2020-programmet for ESI-fonde er tilgængelig i vores 
særberetning 2/2017, bilag II. 
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hvorvidt nogen af forhåndsbetingelserne fandt anvendelse på de specifikke mål, som blev 

tilstræbt i deres OP'ers investeringsprioriteter på grundlag af et fælles sæt kriterier, som er 

fastsat i forordningen om fælles bestemmelser6

7. Kommissionen vurderer de oplysninger, som medlemsstaterne indgiver vedrørende 

anvendeligheden og opfyldelsen af forhåndsbetingelserne, når partnerskabsaftalerne og 

OP'erne forhandles, igen på baggrund af de kriterier, der er angivet i forordningen om fælles 

bestemmelser

. Derefter skulle medlemsstaterne 

bestemme, hvorvidt disse forhåndsbetingelser er opfyldt. Denne selvevaluering 

dokumenteres i partnerskabsaftalerne og OP'erne, som indgives til Kommissionen til 

godkendelse. 

7. Derudover har Kommissionen i marts 2013 udgivet retningslinjer 

vedrørende forhåndsbetingelser for dets personale, der gennemfører forhandlingerne om 

partnerskabsaftalerne og OP'erne med de nationale myndigheder8

8. For så vidt angår de forhåndsbetingelser, som ikke er blevet opfyldt på datoen for 

partnerskabsaftalens og/eller OP'ernes indgivelse til Kommissionen, har medlemsstaterne 

pligt til at stille en liste over handlinger, der skal foretages, til rådighed samt en tidsplan for 

gennemførelsen af disse handlinger og de ansvarlige organer (handlingsplan). Når et OP 

vedtages, kan Kommissionen suspendere alle eller en del af de mellemliggende betalinger til 

OP'ets relevante investeringsprioriteter, indtil disse handlinger er gennemført.  

. Vejledningens endelige 

version var tilgængelig i februar 2014.  

9. Disse handlingsplaner skulle være udfærdiget senest den 31. december 20169. 

Medlemsstaterne skal rapportere om status for deres forhåndsbetingelse senest i deres 

årlige gennemførelsesrapport, som indgives senest den 30. juni 201710

                                                      

6 Forordning (EU) nr. 1303/2013, bilag XI, del II. 

 eller i 

7 Forordning (EU) nr. 1303/2013, artikel 19, stk. 3. 

8 Europa-Kommissionen, Internal Guidance on EACs for the ESI funds, Part I og Guidance on for 
the European Structural and Investment Funds, Part II. 

9 Forordning (EU) nr. 1303/2013, artikel 19. 

10 Forordning (EU) nr. 1303/2013, artikel 111. 
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statusrapporterne, der skal indgives senest den 31. august 201711. Såfremt en medlemsstat 

ikke har opfyldt forhåndsbetingelserne senest den 31. december 2016, kan Kommissionen 

suspendere mellemliggende betalinger til prioriteterne i det pågældende OP12

10. Omfanget og rækkevidden af forhåndsbetingelserne som defineret i forordningen om 

fælles bestemmelser havde været genstand for intense forhandlinger mellem 

Kommissionen, Europa-Parlamentet og Rådet i forbindelse med forhandlingen af 

lovgivningspakken for programperioden 2014-2020. Forhandlingerne blev indledt i juli 2012 

(om Kommissionens lovgivningsforslag af oktober 2011) og blev afsluttet i december 2013.  

.  

11. Under forhandlingerne blev det aftalt, at forhåndsbetingelserne alene skulle dække 

anliggender, der udelukkende vedrørte gennemførelsen af samhørighedspolitikken. 

Endvidere blev det bestemt, at medlemsstaterne alene skal vurdere forhåndsbetingelsernes 

anvendelighed, såfremt de modtager EU-bidrag13

12. En oversigt over tidsplanen for gennemførelsen af forhåndsbetingelserne er tilgængelig 

i 

. 

figur 1

Resultatramme og resultatreserve: tildeling af en del af EU-midlerne på baggrund af 

udfaldet af resultatgennemgangen i 2019 

. 

13. Medlemsstaterne skal også lægge en del af den EU-finansiering, de er blevet tildelt, til 

side i en resultatreserve til ESI-fondene. Denne reserve kan tildeles endeligt og eventuelt 

omfordeles alt efter udfaldet af den resultatgennemgang, som gennemføres i 2019 på basis 

af de indikatorer, som indgår i resultatrammen. 

14. Resultatreserven for 2014-2020 svarer til 6 % af EFRU's, ESF's og Samhøringsfondens 

midler, som er tildelt til investering i vækst og beskæftigelse og efter regionskategori med 

                                                      

11 Forordning (EU) nr. 1303/2013, artikel 52. 

12 Forordning (EU) nr. 1303/2013, artikel 19, stk. 5. 

13 Forordning (EU) nr. 1303/2013, artikel 19, stk. 1. 
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visse undtagelser14

- Ungdomsbeskæftigelsesinitiativet under ESF

. Denne reserve kan variere mellem 5 % og 7 % af tildelingen pr. 

individuel prioritetsakse i et OP. Ifølge forordningen om fælles bestemmelser er der dog 

ingen resultatreserve for så vidt angår prioritetsakser dedikeret til: 

15

- teknisk bistand 

  

- programmer for SMV-initiativet16

15. Programmerne for europæisk territorialt samarbejde er heller ikke underlagt krav om at 

have en resultatreserve. 

.  

                                                      

14 Forordning (EU) nr. 1303/2013, artikel 20 og 22. 

15 Yderligere oplysninger om ungdomsbeskæftigelsesinitiativet er tilgængelige i særberetning 
5/2017 "Ungdomsarbejdsløshed - Har EU's politikker gjort en forskel? En vurdering af 
ungdomsgarantien og ungdomsbeskæftigelsesinitiativet" (http://eca.europa.eu). 

16 Forordning (EU) nr. 1303/2013, artikel 39. 
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Figur 1 - Tidsplan for opfyldelsen af forhåndsbetingelserne i programperioden 2014-2020  

 

* For medlemsstater med mere end ét operationelt program pr. fond. 

** For medlemsstater, der ikke har mere end ét operationelt program pr. fond. 

Kilde: Revisionsretten, baseret på bestemmelserne i forordningen om fælles bestemmelser. 

Programperiodens start
Vedtagelse af det 
s idste OP

Fris t for gennemførelse af 
handlingsplanerne

Fris t for rapportering af den 
manglende fuldførelse af 
handlingsplanerne via 
gennemførelsesrapport eller 
s i tuationsrapport i  2017

Partnerskabsaftaler og OP'er skal 
give oplysninger om 
forhåndsbetingelsernes 
anvendelighed og opfyldelse. 
Dokumenterne skal angive 
beskrivelsen af de 
foranstaltninger, der skal træffes, 
de ansvarlige organer og 
tidsplanen for gennemførelsen af 
de foranstaltninger, der vedrører 
ikke opfyldte 
forhåndsbetingelser. 

Programperiodens 
begyndelse 
2014-2020

Fris t for gennemførelse og 
fuldførelse af handlingsplanerne

Gennemførelse af 
handlingsplanerne for 
opfyldelsen af 
forhåndsbetingelserne.

Medlemsstaternes 
rapportering om opfyldelsen 
af handlingsplanerne.

Kommissionen kan pålægge suspension af 
mellemliggende betalinger til OP'ernes 
berørte prioriteter. 

Afs lutning af 
programperioden 
2014-2020

2020

Afs lutning af 
gennemførelsen af 
programperioden 
2014-2020

202330. juni* / 31. august** 201731. december 2016December 2015Januar 2014

Kommissionen kan ved vedtagelsen af et OP beslutte at suspendere alle eller en del af de mellemliggende 
betalinger til den relevante prioritet, indtil de foranstaltninger, der er nødvendige, er gennemført på 
tilfredsstillende vis, hvis dette er nødvendigt for at undgå, at en effektiv opfyldelse af den berørte 
prioritets specifikke mål påvirkes negativt. 

Endvidere giver en undladelse af at gennemføre foranstaltninger til opfyldelse af en relevant 
forhåndsbetingelse inden de forskriftsmæssige frister anledning til Kommissionens suspension af 
mellemliggende betalinger til prioriteterne for de pågældende programmer.
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16. Der findes tre typer resultatindikatorer til at overvåge fremskridtet i 

programgennemførelsen17

- finansielle indikatorer til at måle udnyttelsen af de midler, der er tildelt hver 

prioritetsakse 

:  

- outputindikatorer til at måle gennemførelsen af de foranstaltninger, der er planlagt i 

henhold til OP'ernes investeringsprioriteter 

- resultatindikatorer til at måle opnåelsen af OP'ernes specifikke mål.  

17. For hver prioritetsakse skal OP'erne (undtagen for akser vedrørende teknisk bistand og 

OP'er vedrørende SMV'initiativet) specificere en resultatramme, der udgøres af en 

delmængde af indikatorer, der allerede er fastsat i OP'erne18

18. OP'erne kan angive centrale gennemførelsestrin for den enkelte resultatramme, når der 

ikke kan fastsættes output- og/eller resultatindikatorer, som kan måles senest i 2019

 og, hvor det måtte være 

nødvendigt, også de centrale gennemførelsestrin. For hver resultatindikator og hvert 

centralt gennemførelsestrin i resultatrammen skal medlemsstaterne fastsætte delmål (som 

skal være opfyldt senest i december 2018) og mål (som skal være opfyldt senest i december 

2023).  

19

19. I 2019 bliver resultatreserven endeligt tildelt de OP'er og investeringsprioriteter, som 

har opnået deres delmål eller gennemført de centrale gennemførelsestrin. Hvor dette ikke er 

tilfældet, kan reserven omfordeles til andre prioriteter for det samme OP eller til andre 

. De 

centrale gennemførelsestrin er eksempelvis antallet af udvalgte eller godkendte projekter, 

dvs. indikatorer, som afspejler, at programmets gennemførelse er begyndt eller er 

igangværende. 

                                                      

17 Særberetning nr. 2/2017, punkt 94-120. 

18 Forordning (EU) nr. 1303/2013, artikel 22 og 96, og bilag II. 

19 Forordning (EU) nr. 1303/2013, bilag II, og Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 
nr. 215/2014, artikel 5. 
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OP'er, som har nået deres delmål. Kommissionen kan også suspendere mellemliggende 

betalinger for en given prioritet i tilfælde af alvorlige mangler med hensyn til opnåelse af de 

aftalte delmål på grund af klart identificerede svagheder i gennemførelsen. På samme måde 

kan Kommissionen anvende finansielle korrektioner for en given prioritet i tilfælde af 

alvorlige mangler med hensyn til opnåelse af de aftalte mål ved udgangen af 202320

REVISIONENS OMFANG OG REVISIONSMETODEN 

. Dette 

kan gøres på grundlag af de endelige gennemførelsesrapporter, som først vil blive indgivet 

for programmerne under EFRU, Samhørighedsfonden og ESF i februar 2025.  

20. I denne revision har vi undersøgt, hvorvidt forhåndsbetingelserne og resultatrammen og 

-reserven blev anvendt effektivt til at tilskynde til en forbedring af medlemsstaternes 

samhørighedsudgifter i programperioden 2014-2020.  

21. Vores revisionsarbejde i forbindelse med den aktuelle beretning omfattede følgende:  

- en gennemgang af de lovbestemmelser, der vedrører forhåndsbetingelserne og 

resultatrammen, herunder resultatreserven 

- en undersøgelse af status for opfyldelsen af forhåndsbetingelserne og de tilsvarende 

handlingsplaner pr. 31. december 2016 på baggrund af Kommissionens kontroldata 

samt medlemsstaternes dokumentation 

- en indgående analyse af fem partnerskabsaftaler og 14 EFRU- og ESF-OP'er og 

supplerende oplysninger om, hvorledes medlemsstaterne har udført deres 

selvevaluering af forhåndsbetingelsernes anvendelighed og opfyldelse  

- en analyse af resultatrammen, herunder delmålene og målsætningen for 

outputindikatorerne for disse OP'er, og hvorledes dette vil berøre betingelserne for 

tildeling af resultatreserven  

                                                      

20 Forordning (EU) nr. 1303/2013, artikel 22 og Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 
nr. 215/2014 (EUT L 69 af 8.3.2014, s. 65). 
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- interviews med mere end 50 ansatte i Generaldirektoratet for Regionalpolitik og 

Bypolitik og i Generaldirektoratet for Beskæftigelse, Sociale Anliggender, 

Arbejdsmarkedsforhold og Inklusion og med mere end 40 tjenestemænd i 

medlemsstaterne og deres faste repræsentationer i Bruxelles 

- høringer af eksperter vedrørende Den Europæiske Unions regional-, struktur- og 

samhørighedspolitik og resultatbudgettering samt nationale eksperter og 

repræsentanter for medlemsstaternes faste repræsentationer ved EU. 

22. EFRU's og ESF's 14 undersøgte OP'er vedrører fem medlemslande (Spanien, Irland, 

Kroatien, Polen og Rumænien). Vi aflagde også et studiebesøg i Danmark, der omfattede to 

OP'er. Vores analyse er fokuseret på tematisk mål nr. 1 "styrkelse af forskning, teknologisk 

udvikling og innovation" (TM 1) og tematisk mål nr. 8 "fremme af bæredygtig beskæftigelse 

af høj kvalitet og støtte til arbejdskraftens mobilitet" (TM 8). De blev primært valgt, fordi det 

blandt de tematiske mål, der forfølges af alle medlemsstater, er disse to, der tegner sig for 

de største finansielle tildelinger under henholdsvis EFRU (TM 1) og ESF (TM 8).  

23. Vi tog også højde for Kommissionens dokument om forhåndsbetingelsernes merværdi i 

de europæiske struktur- og investeringsfonde21

24. Denne revision omfatter perioden fra december 2013 til februar 2017, hvor vi fra 

Kommissionen indhentede data om den opfyldelse af forhåndsbetingelser, som 

medlemsstaterne rapporterede om pr. februar. Vi har desuden taget hensyn til 

Kommissionens oplysninger om opfyldelsen af forhåndsbetingelserne rapporteret af 

medlemsstaterne i deres årlige gennemførelsesrapporter og statusrapporter af henholdsvis 

30. juni og 31. august 2017 pr. midten af september 2017. 

. 

  

                                                      

21 SWD(2017) 127 final af 31.3.2017. 
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BEMÆRKNINGER  

Forhåndsbetingelserne tilvejebragte en sammenhængende ramme til at vurdere 

medlemsstaternes villighed til at gennemføre samhørighedspolitikken, men det er uklart, i 

hvilket omfang dette reelt har ført til ændringer i praksis  

25. Forhåndsbetingelserne bør bidrage til at sikre, at medlemsstaterne kan gennemføre ESI-

fondene effektivt, ved nærmere at specificere et antal betingelser, som skal være opfyldt 

senest ved udgangen af 2016. Dette instrument sammenkæder også i højere grad 

samhørighedspolitikken med Den Europæiske Unions økonomiske styring.  

26. Vi undersøgte, hvorvidt 

- medlemsstaterne betragtede forhåndsbetingelserne som opfyldt på tidspunktet for 

vedtagelsen af OP og/eller senest den 31. december 2016, og hvorledes de havde gjort 

fremskridt i gennemførelsen af de tilsvarende handlingsplaner 

- medlemsstaternes selvevaluering af forhåndsbetingelserne var gyldig, og om 

Kommissionens fremgangsmåde ved manglende overholdelse af forhåndsbetingelserne 

var hensigtsmæssig  

- Kommissionens vurdering af forhåndsbetingelserne blev effektivt koordineret med det 

europæiske semester og andre informationskilder 

- lovbestemmelserne vedrørende overvågning/evaluering af forhåndsbetingelserne efter 

2016 muliggør god brug af forhåndsbetingelserne efter 2016. 

Medlemsstaterne tager i betragtning, at næsten to tredjedele af de tematiske 

forhåndsbetingelser var opfyldt ved udgangen af 2016. 

27. Generelt viser Kommissionens kontroldata, at medlemslandene mente, at ca. 65 % af de 

tematiske forhåndsbetingelser var opfyldt på tidspunktet for vedtagelsen af OP'erne eller 

senest den 31. december 2016.  

28. Denne situation varierer dog væsentligt fra forhåndsbetingelse til 

forhåndsbetingelse. Figur 2 viser, at 8 ud af de 29 tematiske forhåndsbetingelser var opfyldt 
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i mindre end halvdelen af tilfældene og fire i mindre end 25 % af dem på tidspunktet for 

vedtagelsen: Forhåndsbetingelse 6.1 om "Vandsektoren: Der foreligger en 

vandprissætningspolitik" og 6.2 "Affaldssektoren: at fremme økonomisk og miljømæssigt 

bæredygtige investeringer i affaldssektoren", forhåndsbetingelse 8.4 om "aktiv og sund 

aldring" og forhåndsbetingelse 7.1 om "Transport: Der foreligger en […]plan[…] eller 

ramme[…] for transportinvesteringer".  

Figur 2 - Opfyldte forhåndsbetingelser på tidspunktet for vedtagelsen af OP'et  

 

Kilde: Revisionsretten, baseret på bestemmelserne i forordningen om fælles bestemmelser og 
Kommissionens data fra Infoview, december 2016. 
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Begrænset fremskridt i gennemførelsen af handlingsplanerne for ikke opfyldte 

forhåndsbetingelser ved udgangen af 2016, men fremskridtet tog fart hen imod 

rapporteringsfristerne 

29. Pr. februar 2017 viste Kommissionens overvågningsdata, at næsten halvdelen af de 

mere end 700 handlingsplaner for ikke opfyldte forhåndsbetingelser ikke blev rapporteret af 

medlemsstaterne som afsluttet ved udgangen af 2016. Ved midten af september 2017, efter 

at Kommissionen havde modtaget medlemsstaternes årlige gennemførelsesrapporter og 

statusrapporter, faldt dette tal ifølge Kommissionen til 58 handlingsplaner for ikke opfyldte 

forhåndsbetingelser. 

30. Opfyldelsen af forhåndsbetingelserne viste sig at være krævende. Medlemsstaterne 

vedtog tre forskellige typer handlingsplaner: landsdækkende handlingsplaner (dvs. én 

horisontal handlingsplan pr. forhåndsbetingelse for alle OP'er), programspecifikke 

handlingsplaner (dvs. handlingsplaner pr. OP) og blandede handlingsplaner, som kombinerer 

de to tilgange. I alt var der 761 handlingsplaner for alle EU-medlemsstater under 

samhørighedspolitikken. 

31. Det højeste antal handlingsplaner vedrørte den generelle forhåndsbetingelse 7 om 

"statistiske systemer og resultatindikatorer" (110 planer) og den tematiske 

forhåndsbetingelse 1.1 om "en national eller regional strategi for intelligent specialisering" 

(93 planer). Eksempelvis blev forhåndsbetingelse 1.1 vurderet som værende ikke opfyldt i 20 

medlemsstater, og forhåndsbetingelse 7 i 19 medlemsstater.  

32. Vores analyse af Kommissionens overvågningsdata viste, at 380 af disse 761 

handlingsplaner (50 %) pr. februar 2017 ikke var blevet indberettet som gennemført ved 

udgangen af 2016. Undersøgelsen vedrørende gennemførelsen af handlingsplaner pr. 

31. december 2016, som blev rapporteret i medlemsstaternes årlige 

gennemførelsesrapporter og statusrapporter pr. henholdsvis 30. juni og 31. august 2017, 

viste, at 703 handlingsplaner var blevet gennemført, hvilket udgjorde en stigning fra 50 % til 

92 %.  
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Det langsomste fremskridt vedrørte de generelle forhåndsbetingelser om offentlige indkøb 

og statsstøtte 

33. Pr. februar 2017 viste Kommissionens overvågningsdata, at Kommissionen havde 

vurderet alle handlingsplanerne som gennemført for så vidt angår blot fem tematiske 

forhåndsbetingelser og ingen af de generelle forhåndsbetingelser. Disse forhåndsbetingelser 

repræsenterer 17 ud af 761 handlingsplaner (mindre end 3 %): Disse vedrører 

forhåndsbetingelse 4.2 om "foranstaltninger til fremme af højeffektiv 

kraftvarmeproduktion" (én handlingsplan), 4.3 om "foranstaltninger med henblik på at 

fremme produktionen og distributionen af energi fra vedvarende energikilder" (to 

handlingsplaner), 7.4 om "Udvikling af intelligente systemer til distribution, lagring og 

transmission af energi" (tre handlingsplaner), 8.2 om "Selvstændig erhvervsvirksomhed, 

iværksætteri og virksomhedsetablering" (én handlingsplan) og 9.1 om "En national strategisk 

politisk ramme for fattigdomsbekæmpelse foreligger og gennemføres" (10 handlingsplaner). 

Alle handlingsplaner var ifølge Kommissionen gennemført ved midten af september 2017 for 

så vidt angår 16 tematiske og 5 generelle forhåndsbetingelser. Disse forhåndsbetingelser 

dækker 222 handlingsplaner eller ca. 30 % af alle handlingsplaner. 

34. Det langsomste fremskridt hen imod opfyldelse af alle relaterede handlingsplaner 

vedrørte de generelle forhåndsbetingelser 4 om "offentlige indkøb" (2 ud af 57 

handlingsplaner) og 5 om "statsstøtte" (1 ud af 50 handlingsplaner). Vi minder om, at 

manglende overholdelse af EU-regler og nationale regler for offentlige indkøb og statsstøtte 

er to af de vigtigste kilder til uregelmæssigheder i samhørighedspolitikken22

                                                      

22 Yderligere oplysninger om tiltag, der er truffet for at reducere niveauet af uregelmæssigheder 
på disse områder, er tilgængelige i særberetning nr. 10/2015 "Bestræbelserne på at afhjælpe 
problemerne med offentlige indkøb i relation til EU's samhørighedsudgifter bør intensiveres" og 
særberetning nr. 24/2016 "Der bør gøres mere for at sikre opmærksomhed på og overholdelse 
af statsstøttereglerne inden for samhørighedspolitikken" (http://eca.europa.eu). 

. Den lave 

gennemførelsesprocent blev også bemærket for så vidt angår de tematiske 

forhåndsbetingelser 6.1 om "Vandsektoren: Der foreligger […] en vandprissætningspolitik", 

6.2 om "Affaldssektoren: at fremme økonomisk og miljømæssigt bæredygtige investeringer i 

affaldssektoren", 8.1 om "Aktive arbejdsmarkedspolitikker udformes og leveres på grundlag 
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af beskæftigelsesretningslinjerne" og 8.3 om "Arbejdsmarkedsinstitutioner moderniseres og 

styrkes i lyset af beskæftigelsesretningslinjerne". Vores analyse af Kommissionens 

overvågningsdata viste en betydelig stigning i de handlingsplaner, der blev indberettet som 

gennemført mellem februar og midt-september 2017: fra 381 til 703 ud af 761 

foranstaltninger (92 %) (jf. figur 3

Figur 3 - Antal handlingsplaner for ikke opfyldte forhåndsbetingelser og deres status på 
tidspunktet for vedtagelsen af OP'et og pr. 31. december 2016 som rapporteret af 
medlemsstaterne til Kommissionen pr. midt-september 2017 

). 

 

Kilde: Revisionsretten, baseret på data fra GD REGIO og GD EMPL. 
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Pr. februar 2017 havde kun tre medlemsstater rapporteret alle deres handlingsplaner som 

gennemført, hvilket steg til 11 medlemsstater inden midt-september 2017 

35. Pr. februar 2017 vurderede Kommissionen på basis af oplysninger fra medlemsstaterne, 

at kun tre medlemsstater havde gennemført alle handlingsplaner ved udgangen af 2016 

(Letland, Litauen og Finland). Samtidig havde 10 medlemsstater (Bulgarien, Irland, 

Grækenland, Spanien, Kroatien, Italien, Luxembourg, Ungarn, Slovakiet og Sverige) 

rapporteret mindre end halvdelen af deres handlingsplaner som gennemført. Ifølge 

Kommissionen havde 11 medlemsstater (Belgien, Den Tjekkiske Republik, Estland, Finland, 

Letland, Litauen, Nederlandene, Portugal, Sverige, Slovenien og Slovakiet) gennemført alle 

deres handlingsplaner i midten af september 2017 (jf. figur 4).  
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Figur 4 - Antal gennemførte og ikke gennemførte handlingsplaner pr. medlemsstat den 
31. december 2016 som rapporteret af medlemsstaterne til Kommissionen i midten af 
september 2017 

 

Bemærk: To medlemsstater havde opfyldt alle forhåndsbetingelser på tidspunktet for vedtagelsen 
af OP'erne og havde derfor ikke oprettet handlingsplaner (Østrig og Danmark). Det høje 
antal handlingsplaner for Italien skyldes derfor delvist, at særskilte handlingsplaner var 
blevet oprettet for generelle forhåndsbetingelser på OP-plan, hvorimod størstedelen af 
medlemsstaterne tog fat om disse aspekter horisontalt. 

Kilde: Revisionsretten, baseret på data fra GD REGIO og GD EMPL. 
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Ca. 27 % af EFRU's, Samhørighedsfondens og ESF's samlede finansiering vedrører tematiske 

mål, for hvilke forhåndsbetingelserne endnu ikke var rapporteret opfyldt pr. februar 2017 

37. Kommissionen var ikke i stand til at fremskaffe data om det finansieringsbeløb, der var 

berørt af handlingsplanerne. Vi vurderede derfor omfanget af EU-midler, der var tildelt 

investeringsprioriteter, hvor forhåndsbetingelserne ikke var opfyldt, på grundlag af de 

finansielle oplysninger, der er tilgængelige for det enkelte tematiske mål. Vi vurderer, at der 

på tidspunktet for vedtagelsen af OP'erne eksisterede handlingsplaner for højst 

199,8 milliarder euro ud af de 349,4 milliarder euro (57 %) af det samlede EU-budget for 

2014-2020 for EFRU, Samhørighedsfonden og ESF (herunder 

ungdomsbeskæftigelsesinitiativet). Pr. februar 2017 var denne del reduceret til højst 27 %. 

Figur 5 - Den gennemsnitlige tid (i dage), som det tog medlemsstaterne at opfylde og 
Kommissionen at tilslutte sig opfyldelsen af forhåndsbetingelserne (for de gennemførte 
handlingsplaner) 

 
Kilde: Revisionsretten, baseret på data fra GD REGIO. 
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De undersøgte medlemsstaters selvevaluering af forhåndsbetingelserne var for positiv og 

inkonsekvent 

Medlemsstaterne opfattede forhåndsbetingelserne som et nyttigt værktøj til selvevaluering 

men indvirkningen på effektiviteten af samhørighedsudgifterne er uvis 

38. Generelt opfattede de undersøgte medlemsstater forhåndsbetingelserne som et nyttigt 

værktøj til selvevaluering, som bidrog til at identificere en række mangler. I nogle tilfælde 

blev de også set som et incitament til at udvikle kapacitet til strategisk planlægning i landet. 

Forhåndsbetingelserne øgede opmærksomheden på medlemsstaternes styrker og 

svagheder, men deres indvirkning på den effektive anvendelse af EU-støtte vil i høj grad 

afhænge af det engagement og det ejerskab, som medlemsstaterne udviser og tager. 

39. Forventningerne vedrørende forhåndsbetingelsernes mulige indvirkning var imidlertid 

forskellige. I de fleste tilfælde tog medlemsstaternes repræsentanter ikke i betragtning, at 

opfyldelsen af en forhåndsbetingelse automatisk ville resultere i en mere effektiv 

gennemførelse af samhørighedspolitikken og bedre resultater.  

Vurderingskriterierne for forhåndsbetingelserne er ofte af generisk art og giver 

medlemsstaterne stor fortolkningsfrihed 

40. Vores gennemgang af de kriterier, der er angivet i forordningen om fælles 

bestemmelser til vurdering af, hvorvidt forhåndsbetingelserne er opfyldt, viser, at disse 

meget ofte er af generisk art og giver stor fortolkningsfrihed. I særdeleshed henviser de ofte 

ikke til specifikke kvantificerbare mål, selv når disse mål kunne vare afledt af eksisterende 

EU-politikrammer.  

41. Kommissionen udgav detaljerede vejledende dokumenter med yderligere 

underkriterier, som beskriver dens forventninger til hvert kriterium fra forordningen om 

fælles bestemmelser23

                                                      

23 Europa-Kommissionen, Internal Guidance on EACs for the ESI funds, del I, august 2014, og 
Guidance on EACs for the ESI funds, del II af 13. februar 2014. 

. Brugen af denne vejledning var dog frivillig for medlemsstaterne, 

idet forordningen om fælles bestemmelser fastsatte, at alene kriterierne i forordningen kan 
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anvendes til vurderingen. Ifølge forordningen om fælles bestemmelser skulle Kommissionen 

også respektere nationale og regionale kompetencer ved vurderingen af tilstrækkeligheden 

af politiske foranstaltninger24

42. De kriterier, der er defineret i forordningen om fælles bestemmelser under den 

tematiske forhåndsbetingelse 3.1 om fremme af iværksætterånden og under 

forhåndsbetingelse 8.2 om selvstændig erhvervsvirksomhed, iværksætteri og 

virksomhedsetablering, refererer til foranstaltninger for at mindske tid og omkostninger ved 

etablering af en virksomhed og ved indhentningen af licenser og tilladelser. Den kræver dog 

ikke, at medlemsstaterne skal opfylde de tilsvarende mål, som er angivet i "Small Business 

Act" (SBA)

. 

25

43. Ifølge Kommissionen var gennemsnitstiden til at starte et anpartsselskab i EU's 28 

medlemsstater i 2016 3,3 dage, og omkostningerne i forbindelse med registrering af en 

nystartet virksomhed var på 320 euro. 16 ud af 28 medlemsstater opfylder ikke det mål, der 

vedrører de omkostninger, der er forbundet med at oprette en virksomhed (mindre end 

100 euro), og 7 medlemsstater opfylder ikke det mål, der vedrører den tid, der er nødvendig 

for at starte en virksomhed

 og anbefalet af Konkurrenceevnerådet i maj 2011, med etablering af 

virksomheder på tre arbejdsdage, omkostninger til etablering af virksomheder på højst 

100 euro, den tid afsat til at indhente licenser og tilladelser, højst 3 måneder. I stedet 

foreslår forordningen om fælles bestemmelser, at disse mål tages i betragtning men ikke 

nødvendigvis nås. Vores analyse viser, at medlemsstaterne grundet manglen på specifikke 

mål generelt foretog en skønsmæssig vurdering af, hvorvidt forhåndsbetingelserne var 

opfyldt. 

26

                                                      

24 Forordning (EU) nr. 1303/2013, artikel 19, stk. 3. 

. 

25 https://ec.europa.eu/growth/smes/business-friendly-environment/small-business-act_en 

26 Europa-Kommissionen, GD Growth, "Progress report on start-up procedures in 2016" 
(http://ec.europa.eu/growth/smes/promoting-entrepreneurship/advice-opportunities/start-up-
procedures_en). 
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44. Mens 9 af de 24 medlemsstater, for hvilke forhåndsbetingelse 3.1 fandt anvendelse, 

vedtog i alt 13 handlingsplaner i forbindelse med denne forhåndsbetingelse, blev 

handlingsplanerne for 7 af disse medlemsstater ikke desto mindre vurderet som gennemført 

pr. februar 2017 (jf. figur 3). Endvidere fandt medlemsstaterne, at forhåndsbetingelsen var 

opfyldt i mere end 70 % af tilfældene (jf. figur 2

45. Vi bemærker også, at Kommissionen oprindelig havde foreslået, at sådanne specifikke 

mål skulle opfyldes for så vidt angår forhåndsbetingelse 3.1 om at "Fremme 

iværksætterånden" og forhåndsbetingelse 8.2 om "Selvstændig erhvervsvirksomhed"

).  

27

Inkonsekvent vurdering af medlemsstaternes vurdering af opfyldelsen af 

forhåndsbetingelserne 

. 

Under trepartsforhandlingerne om lovpakken blev disse mål dog fjernet fra forordningen om 

fælles bestemmelser. Det resulterede i en situation, hvor vurderingen af hvorvidt en 

forhåndsbetingelse var opfyldt eller ej, hovedsageligt blev skønsmæssig, og Kommissionen 

kun havde begrænsede midler til at anfægte medlemsstaternes selvevaluering. 

46. Der var også tilfælde, hvor medlemsstaterne havde fejlfortolket forordningen om fælles 

bestemmelser, og i andre tilfælde havde de vurderet opfyldelsen af forhåndsbetingelserne 

inkonsekvent. I disse tilfælde insisterede Kommissionen ikke på en korrekt vurdering. 

47. Dette var for eksempel tilfældet for forhåndsbetingelse 8.1 om medlemsstaternes evne 

til at levere individualiserede beskæftigelsestjenester og foranstaltninger til en aktiv og 

forebyggende arbejdsmarkedspolitik og forhåndsbetingelse 8.3 om trufne tiltag for at få 

sådanne tjenester på plads. De vurderingskriterier, der ligger til grund for disse 

forhåndsbetingelser, er faktisk uforenelige, idet forhåndsbetingelse 8.3 betegner en ikke 

opfyldt forhåndsbetingelse 8.1 (jf. figur 6

                                                      

27 COM(2011) 615 final af 6. oktober 2011, "Forslag til forordning om fælles bestemmelser". 

).  
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Figur 6 - Eksempel på uforenelige vurderingskriterier - forhåndsbetingelse 8.1 og 8.3 om 
beskæftigelsespolitikker 

 

Kilde: Revisionsretten, baseret på bilag XI til forordningen om fælles bestemmelser. 

48. Medlemsstaterne kan derfor ikke vurdere kriteriet under forhåndsbetingelse 8.1 om 

medlemsstaternes evne til at levere individualiserede beskæftigelsestjenester og 

foranstaltninger til en aktiv og forebyggende arbejdsmarkedspolitik som værende opfyldt og 

samtidig træffe foranstaltninger til at udvikle kapaciteter til levering af disse tjenester, som 

fastsat i forhåndsbetingelse 8.3. Vores analyse af 14 OP'er viste dog, at OP'er i to ud af de 

fem undersøgte medlemsstater (Polen og Kroatien28

                                                      

28 Kroatisk nationalt operationelt ESF-program om effektive menneskelige ressourcer og polsk 
operationelt ESF-program om viden, uddannelse og vækst.  
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Forhåndsbetingelse 8.1 - Aktive 
arbejdsmarkedspolitikker udformes og leveres på 

grundlag af beskæftigelsesretningslinjerne

Arbejdsformidlingstjenesterne har kapacitet ti l  
og sørger rent faktisk for:

 individualiserede tjenester og aktive og 
forebyggende 
arbejdsmarkedsforanstaltninger på et tidligt 
stadium, der er åbne for alle 
arbejdssøgende, med fokus på folk med 
størst risiko for social udstødelse, herunder 
folk fra marginaliserede fællesskaber

 omfattende og gennemsigtige oplysninger 
om nye ledige sti l l inger og 
beskæftigelsesmuligheder under 
hensyntagen ti l  de skiftende behov på 
arbejdsmarkedet. 

Arbejdsformidlingstjenester har etableret 
formelle eller uformelle samarbejdsordninger 
med relevante interessenter.

Tiltag ti l  at reformere arbejdsformidlingerne 
med det formål at give dem kapacitet ti l  at 
levere:

 individualiserede tjenester og aktive og 
forebyggende 
arbejdsmarkedsforanstaltninger på et tidligt 
stadium, der er åbne for alle 
arbejdssøgende, med fokus på folk med 
størst risiko for social udstødelse, herunder 
folk fra marginaliserede fællesskaber

 omfattende og gennemsigtige oplysninger 
om nye ledige sti l l inger og 
beskæftigelsesmuligheder under 
hensyntagen ti l  de skiftende behov på 
arbejdsmarkedet.

Reformen af arbejdsformidlingerne skal omfatte 
oprettelse af formelle eller uformelle 
samarbejdsarrangementer med relevante 
interessenter.

Forhåndsbetingelse 8.3 -
Arbejdsmarkedsinstitutioner moderniseres og 
styrkes i lyset af beskæftigelsesretningslinjerne
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myndigheder havde vurderet disse to forhåndsbetingelser sammen og konkluderet, at begge 

var opfyldt.  

49. Vi bemærkede også god praksis, hvor Kommissionen proaktivt gav støtte til 

medlemsstaterne til udvikling af de strategier, der var nødvendige for opfyldelsen af en 

forhåndsbetingelse. Tekstboks 1

Tekstboks 1 - Kommissionens støtte vedrørende forhåndsbetingelse 1.1 om "strategier til 

intelligent specialisering" 

 viser sådan et eksempel. 

Medlemsstater, som har tildelt midler til TM1 "styrkelse af forskning, teknologisk udvikling og 

innovation", skal implementere en intelligent specialiseringsstrategi (RIS3) for, hvorledes deres 

nationale eller regionale konkurrencemæssige fordele og potentialet for fortrinlighed kan styrkes. 

Den finansielle støtte til TM1 bør gives for at fremme forskning og innovation i intelligente 

specialiseringsområder med vækstpotentiale. 

I flere tilfælde blev disse strategier udviklet med Kommissionens hjælp. Eksempelvis indgik 

Kommissionen kontrakt med eksperter om at vurdere det nationale RIS3 for Irland og Kroatien og om 

at udvikle den regionale RIS3 for det spanske OP for Andalusien. Derudover tilskyndede 

Kommissionen medlemsstaterne til at deltage i peer reviews. Polen, Rumænien og Irland deltog i den 

nationale peer review-workshop, som blev afholdt af Kommissionens Fælles Forskningscenter og de 

irske myndigheder i Dublin i juli 2014. Det spanske forsknings- og innovationssystem blev peer 

review-vurderet i august 2014 af Udvalget for det Europæiske Forskningsrum og Innovation.  

Kommissionen tilskyndede også til eksterne interessenters deltagelse i udviklingen af RIS3 og i 

fastlæggelsen af geografiske specialiseringsområder. Endvidere insisterede Kommissionen på at sikre, 

at strategierne indeholdt tilstrækkeligt samspil og samarbejde mellem forvaltningsmyndighederne, 

virksomhederne og den akademiske verden ved fastlæggelsen af potentielle forretningsmuligheder 

og deres efterfølgelse.  

Forhåndsbetingelser, som ikke er tilstrækkeligt koordineret med det europæiske semester 

og med oplysninger, der er tilgængelige fra andre af Kommissionens tjenestegrene 

50. Når det ansvarlige GD vurderer forhåndsbetingelserne, skal det også tage hensyn til den 

viden, der er frembragt i andre sammenhænge, herunder det europæiske semester, eller 
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oplysninger, som er indhentet af andre generaldirektorater eller gennem egne 

kontrolaktiviteter. 

Kommissionens vurdering af forhåndsbetingelser er ikke i overensstemmelse med analyser i 

det europæiske semesters landerapporter 

51. Inden for rammerne af det europæiske semester udgiver Kommissionen landerapporter 

og præsenterer landespecifikke henstillinger for hver medlemsstat. Disse landerapporter 

fremlægger en årlig analyse af økonomiske og sociale udfordringer i alle EU-medlemsstater.  

52. Kommissionen tog dog ikke altid hensyn til sin viden om strukturelle anliggender i 

medlemsstaterne, som er samlet i forbindelse med det europæiske semester, når den 

vurderede ensartetheden og tilstrækkeligheden af de oplysninger, som medlemsstaten 

tilvejebragte om forhåndsbetingelserne. I august 2014 vedtog Kommissionen interne 

retningslinjer om forhåndsbetingelserne i forbindelse med ESI-fondene29

53. Vores analyse viste for eksempel, at tre af de fem undersøgte medlemsstater (Polen, 

Kroatien og Spanien) betragtede forhåndsbetingelse 8.1 om medlemsstaternes kapacitet til 

at levere individualiserede beskæftigelsestjenester og foranstaltninger til en aktiv og 

forebyggende arbejdsmarkedspolitik

. Disse retningslinjer 

berørte dog ikke, hvorledes en konsekvent vurdering af forhåndsbetingelser og det 

europæiske semester kunne sikres. 

30 som værende opfyldt. Kommissionen accepterede 

denne vurdering, selv om efterfølgende landerapporter gav udtryk for betydelige svagheder i 

forbindelse med disse kriterier (jf. tekstboks 2

                                                      

29 Europa-Kommissionen, "Internal Guidance on EACs for the ESI funds", del I, version 2.0 af 
29. august 2014. 

). 

30 Forordning (EU) nr. 1303/2013, bilag XI, forhåndsbetingelse 8.1, kriterier: 
Beskæftigelsestjenester  
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Tekstboks 2 - Inkonsekvens mellem forhåndsbetingelser og landespecifikke rapporter i vurderingen 

af medlemsstaternes levering af aktiv arbejdsmarkedspolitik - eksempler fra Polen, Spanien og 

Kroatien  

For så vidt angår Polen identificerer landerapporten for 2015, udgivet af Kommissionen, den 

vedvarende udfordring i, at de polske offentlige arbejdsformidlinger ikke i tilstrækkelig grad berører 

anliggender vedrørende arbejdsmarkedets resultater på grund af mangel på ressourcer, ineffektiv 

funktion, svag overvågning, utilstrækkelig koordinering af det fragmenterede system og mangel på 

faglært personale31

For så vidt angår Kroatien anfører landerapporten fra 2015, at den kroatiske offentlige 

arbejdsformidling har svag administrativ kapacitet, og at forretningsprocesser hæmmer dens 

kapacitet til at forbedre effektiviteten af foranstaltninger til aktive arbejdsmarkedspolitikker og 

forbedre hjælpen til de grupper, der er mest udsatte på arbejdsmarkedet.  

.  

For så vidt angår Spanien anfører landerapporten for 2016, at der er begrænset kapacitet hos de 

offentlige arbejdsformidlinger til at kunne yde effektiv og individualiseret rådgivning, og at ingen 

specifikke tiltag er blevet truffet for at øge hjælpen, i særdeleshed til dem, der befinder sig længere 

væk fra arbejdsmarkedet32. De landespecifikke henstillinger for 2014 og 201533

54. Endvidere bemærkede Kommissionen i sin meddelelse om den årlige 

vækstundersøgelse for 2017, at strukturreformer i mange medlemsstater fortsat er 

ufuldstændige, og efterlevelsen af de landespecifikke henstillinger ofte er for mangelfuld, 

 havde allerede 

tidligere anført, at medlemsstaten havde gjort begrænset fremskridt for så vidt angår en 

fremskyndelse af moderniseringen af de offentlige arbejdsformidlinger, og i begge år blev de 

nationale myndigheder anbefalet at tage skridt hen imod at øge kvaliteten og effektiviteten af 

jobsøgningsbistand og -rådgivning.  

                                                      

31 SWD(2015) 40 af 26.2.2015. 

32 SWD(2016) 78 final af 26.2.2016. 

33 Rådets henstilling (2015/C 272/13) af 14. juli 2015 om Spaniens nationale reformprogram for 
2015 og med Rådets udtalelse om Spaniens stabilitetsprogram for 2015 (EUT C 272 af 
18.8.2015, s. 46). 
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samt at en modernisering af produkt-, tjeneste- og arbejdsmarkederne fortsat er en prioritet 

i mange medlemsstater34

Medlemsstaternes selvevaluering om overholdelse af statsstøttereglerne er ikke i 

overensstemmelse med GD for Konkurrences regelmæssige overvågning 

.  

55. Vi konstaterede i en anden særberetning35

Kommissionen bestred ikke medlemsstaternes selvevaluering af status for 

overvågningssystemerne på trods af viden om væsentlige forsinkelser 

, at nogle medlemsstater, som opfyldte den 

generelle forhåndsbetingelse 5 om "statsstøtte", i lavere grad overholdt statsstøttereglerne 

end dem, som ikke havde opfyldt den. Kommissionen anfægtede imidlertid ikke 

medlemsstaternes selvevaluering.  

56. Kravene til et system af resultatindikatorer, der er nødvendigt for at overvåge OP'ers 

fremskridt hen imod resultater, herunder dataindsamlingsordninger, er fastsat i den 

generelle forhåndsbetingelse 7 om "Statistiske systemer og resultatindikatorer" (jf. bilag I). 

Forordningen om fælles bestemmelser fastsætter også, at forvaltningsmyndigheden skal 

etablere et system til registrering og lagring af data om hver enkelt operation, der er 

nødvendige med henblik på overvågning, evaluering, finansiel forvaltning, verificering og 

revision, herunder data om indikatorer og delmål36. Kommissionen finder, at dette krav 

vedrører tilstedeværelsen af et EDB-system37

                                                      

34 COM(2016) 725 final af 16.11.2016, s. 3. 

. Vi konstaterede, at medlemsstaternes 

vurdering af den generelle forhåndsbetingelse 7 ikke foretages konsekvent i løbet af 

OP'erne, især for så vidt angår nødvendigheden af et system, der registrerer og lagrer data i 

35 Særberetning nr. 24/2016 "Der bør gøres mere for at sikre opmærksomhed på og overholdelse 
af statsstøttereglerne inden for samhørighedspolitikken", punkt 105 (http://eca.europa.eu). 

36 Forordning (EU) nr. 1303/2013, artikel 125, stk. 2, litra d) og e), Kommissionens delegerede 
forordning (EU) nr. 480/2014 af 3 marts 2014 om supplerende regler til forordning (EU) 
nr. 1303/2013, artikel 24 og bilag III (EUT L 138 af 13.5.2014, s. 5). 

37 Europa-Kommissionen, "Guidance on Ex ante Conditionalities for the European Structural and 
Investment Funds", del II, af 13 February 2014 og "FAQ on ex ante conditionalities relating to 
statistics (http://ec.europa.eu/regional_policy/en/information/legislation/guidance/).  
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elektronisk form med henblik på opfyldelse af denne generelle forhåndsbetingelse 

(jf. tekstboks 3

Tekstboks 3 - Generel forhåndsbetingelse 7 ikke opfyldt, idet systemerne til registrering og lagring 

af data ikke er operationelle for rumænske OP'er (generel forhåndsbetingelse 7) 

). 

De rumænske myndigheder fandt, at kriteriet under den generelle forhåndsbetingelse 7 om 

"ordninger for rettidig indsamling og aggregering af statistiske data" ikke var etableret på tidspunktet 

for vedtagelsen af partnerskabsaftalen. Den generelle forhåndsbetingelse blev derfor vurderet som 

ikke opfyldt. Den vigtigste årsag til dette var, at IT-systemerne ikke kunne overholde de krav, der er 

fastsat i artikel 125 i forordningen om fælles bestemmelser, om registrering og lagring, i elektronisk 

format, af alle oplysninger om indikatorer, som kræves af de vedtagne forordninger. Siden da har 

myndighederne hver måned rapporteret til Kommissionen om udviklingen af deres IT-system. 

57. Denne generelle forhåndsbetingelse gælder alle medlemsstater og alle OP'er. På 

tidspunktet for deres vedtagelse havde omkring en tredjedel af OP'erne (126 ud af 387) i 19 

ud af de 28 medlemsstater ikke opfyldt denne betingelse. Kommissionen overvågningsdata 

viste, at omkring 20 % af alle OP'er, stadig ikke opfyldte dette krav i februar 2017. Denne 

generelle forhåndsbetingelse var stadig ikke opfyldt for blot 13 OP'er i midten af september 

2017.  

58. Ti af de 14 OP'er, der blev undersøgt under vores revision, betragtede 

forhåndsbetingelsen som værende opfyldt, og de resterende fire betragtede den som 

værende delvist opfyldt. 12 ud af disse 14 OP'er havde dog ikke et fuldt funktionsdygtigt IT-

system knyttet til indikatorer og delmål på plads ved udgangen af 2016. Uden et sådant IT-

system, som fastsat i artikel 152, stk. 2, litra d), i forordningen om fælles bestemmelser, er 

det dog ikke muligt at overvåge gennemførelsen af et OP på en omkostningseffektiv måde.  

59. Disse eksempler viser også, at opfyldelse af en forhåndsbetingelse ikke nødvendigvis 

betyder et bedre resultat i praksis, og rejser tvivl om, hvorvidt den aktuelle tilgang til brugen 

af forhåndsbetingelser vil være effektiv med henblik på at opnå bedre samhørighedsudgifter.  
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Kommissionen suspenderede ikke betalinger i tilfælde af manglende gennemførelse af 

handlingsplaner 

60. Forordningen om fælles bestemmelser gør det muligt for Kommissionen at suspendere 

alle eller en del af de mellemliggende betalinger, hvis medlemsstaterne undlader at 

gennemføre foranstaltninger til opfyldelse af de pågældende forhåndsbetingelser.  

61. Kommissionen har besluttet ikke at foretage suspensioner af betalinger til OP'erne trods 

det forhold, at et stort antal handlingsplaner ikke var blevet gennemført, og mange 

forhåndsbetingelser ikke var opfyldt. Samtidig har 13 medlemsstater (Kroatien, Cypern, Den 

Tjekkiske Republik, Frankrig, Grækenland, Italien, Letland, Malta, Polen, Portugal, 

Rumænien, Slovenien og Spanien) selv gennemført suspensioner i forbindelse med udvalgte 

investeringsprioriteter for 78 OP'er.  

62. Vi vurderede, at det berørte budget for disse egen-suspensioner beløb sig til omkring 

2,3 milliarder euro af ESF-finansieringen og omkring 4,7 milliarder euro af EFRU's og 

Samhørighedsfondens finansiering. Dette svarer til 2 % af den samlede EU-finansiering af 

EFRU, Samhørighedsfonden og ESF for 2014-2020 og 3,5 % af den samlede EU-finansiering, 

som oprindelig var dækket af handlingsplanerne. 

Forordningen om fælles bestemmelser indeholder ingen bestemmelse om håndhævelse 

eller overvågning/evaluering af forhåndsbetingelser efter 2016  

63. For så vidt angår OP'er, hvor forhåndsbetingelsen endnu ikke var opfyldt inden 

udgangen af 2016, skal medlemsstaterne gøre en ekstra indsats for at gennemføre 

handlingsplanerne, og Kommissionen for at vejlede, overvåge og bekræfte opfyldelsen af 

forhåndsbetingelserne. 

64. Der er dog ingen bestemmelser i forordningen om fælles bestemmelser om, at 

medlemsstaterne bør overvåge og rapportere om håndhævelsen af forhåndsbetingelserne 

efter 2016. Kommissionen gives heller intet ansvar i denne henseende. Vi bemærker også, at 

Kommissionen ikke kan pålægge finansielle korrektioner for manglende opnåelse af 

forhåndsbetingelser. Forhåndsbetingelsernes indvirkning vil derfor i høj grad være afhængig 
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af det ejerskab og det engagement, som medlemsstaterne har i at opretholde dem og 

fortsætte med at arbejde hen imod opfyldelse efter 2016. 

65. Vi bemærkede også, at forordningen om fælles bestemmelser ikke kræver nogen 

overvågning eller evaluering af, om forhåndsbetingelserne indvirker på effektiviteten af 

gennemførelsen af samhørighedsudgifterne og opnåelsen af bedre resultater. 

Resultatreserven giver ikke meget tilskyndelse til en bedre resultatorientering for OP'erne 

og vil sandsynligvis ikke resultere i en væsentlig omfordeling af samhørighedsudgifterne til 

programmer, der præsterer bedre  

66. Resultatrammen og den hertil knyttede resultatreserve bør være et effektivt incitament 

til at nå de tilsigtede output og resultater og, om nødvendigt, muliggøre en omfordeling af 

EU-midler, således at der kan gøres mere effektiv brug af de tilgængelige 

samhørighedsudgifter.  

67. Vi vurderede, om  

- de forskriftsmæssige krav om at hensætte en vis del af EU-midlerne i en resultatreserve 

blev opfyldt for EFRU, Samhørighedsfonden og ESF (6 %) som helhed og for hver af de 

14 undersøgte OP'er (mellem 5 % og 7 % pr. prioritetsakse) 

- betingelserne for endelig tildeling af reserven i 2019 er tilstrækkeligt krævende, og 

hvorvidt suspensionen af betalinger og finansielle korrektioner kan anvendes effektivt 

til at sanktionere et for dårligt resultat 

- de resultatindikatorer, der er indført for at bestemme den endelige tildeling af 

resultatreserven, er robuste, og, på baggrund af yderligere dokumentation, som er 

rekvireret fra og tilvejebragt af de kompetente nationale myndigheder, om de 

delværdier og målværdier for indikatorer, der indgår i resultatrammerne under TM 1 og 

TM 8 i de 14 undersøgte OP'er, opfylder de forskriftsmæssige krav.  



39 

 

Det forskriftsmæssige mål på 6 % for resultatreserven for EFRU, Samhørighedsfonden og 

ESF blev opfyldt 

68. Der blev oprettet en resultatreserve i 299 ud af 391 OP'er (76 %). Vores analyse 

bekræftede, at medlemsstaterne tildelte omkring 20 milliarder euro ud af en samlet EU-

finansiering på 335 milliarder euro i deres OP'er til disse resultatreserver for perioden 2014-

2020.  

69. Dette svarer til 6 % af de samlede midler, der tildeles til EFRU, Samhørighedsfonden og 

ESF under målet om investeringer i vækst og beskæftigelse med undtagelse af de midler, der 

er fastsat i forordningen om fælles bestemmelser38

Resultatrammen og resultatreserven er obligatorisk og finder anvendelse på de fleste 

prioritetsakser 

.  

70. I modsætning til de tidligere programperioder blev den obligatoriske resultatreserve 

genindført i programperioden 2014-2020 og skal anvendes til de fleste prioritetsakser 

(bortset fra dem, der vedrører teknisk bistand, ungdomsbeskæftigelsesinitiativet og SMV-

initiativprogrammer). Endvidere er mekanismerne for tildelingen af denne tydelige fra 

begyndelsen. Kriterierne, dvs. indikatorerne for tildelingen, er blevet fastlagt på forhånd og 

udledes af interventionslogikken i programmerne. Dette er en positiv ændring. Vi 

bemærkede dog samtidig, at de indikatorer, der bestemmer den endelige tildeling af 

reserven, i høj grad forbliver input- og outputorienteret. Dette garanterer ikke bedre 

resultater. 

Resultatrammen forbliver fokuseret på udgifter og output 

71. Medlemsstaterne kan påvise fremskridtet i programmets gennemførelse via delmål og 

målværdier for tre typer indikatorer: finansielle indikatorer, output- og resultatindikatorer. 

De kan suppleres med centrale gennemførelsestrin for at måle projekter, der er 

igangværende, eller som er planlagt til at skulle startes, men hvor det er usandsynligt, at der 

                                                      

38 Forordning (EU) nr. 1303/2013, artikel 20. 
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kan opnås output inden december 2018. Generelt skal disse indikatorer være 

repræsentative for foranstaltninger under prioritetsaksen. Det er fastsat, at disse skal dække 

mindst halvdelen af den finansielle tildeling til den pågældende prioritetsakse39

Næsten ingen resultatindikatorer i resultatrammen 

.  

72. Generelt er resultatrammen for 2014-2020 dog ikke væsentligt mere resultatorienteret 

end lignende ordninger i tidligere perioder40. Faktisk konstaterede vi, at Kommissionen 

endda anbefalede ikke at bruge resultatindikatorer på EFRU/Samhørighedsfonden, idet de 

skal opnås på længere sigt og kan være stærkt påvirkede af eksterne faktorer41

73. OP'er skal have en resultatramme for hver prioritetsakse, som opdeles efter 

regionskategori, når det er relevant

. For så vidt 

angår ESF gjorde medlemsstaterne næsten ikke brug af resultatindikatorerne i 

resultatrammen, selv om ESF-resultatindikatorerne afspejler øjeblikkelige resultater for 

projekterne.  

42. Derfor analyserede vi også rapporteringskravene for 

de indikatorer, der var udvalgt for hver prioritetsakse, om nødvendigt efter regionskategori, 

for alle OP'er for EFRU, Samhørighedsfonden og ESF, som blev vedtaget for 

programperioden 2014-2020, for at opnå et overblik over indikatortyperne og de dermed 

forbundne rapporteringskrav43

74. 

. Denne analyse udelukker også de indikatorer, der er anvendt 

i de resultatrammer, som ikke er forbundet med resultatreserven.  

Figur 7

                                                      

39 Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 215/2014, artikel 5, stk. 1.  

 viser, at langt størstedelen af de indikatorer, der anvendes i resultatrammen 

under samhørighedspolitikken, vedrører output (57,1 %), centrale gennemførelsestrin 

40 Særberetning nr. 20/2014, punkt 26 og 44-46, årsberetningen for regnskabsåret 2013, kapitel 
10. 

41 Europa-Kommissionens vejledning "Guidance fiche on performance framework review and 
reserve in 2014-2020" version 1 af 9. april 2013, s. 5. 

42 Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 288/2014 af 25. februar 2014, der fastsætter 
regler jf. forordning (EU) nr. 1303/2013, bilag I (EUT L 87 af 22.3.2014, s. 1). 

43 Særberetning nr. 2/2017, punkt 88-91. 



41 

 

(9,2 %) og finansielle indikatorer (33,4 %). Sammen udgør de 99,7 % af alle rapporterede 

indikatorer, som er anvendt i resultatrammerne for de forskellige prioritetsakser. 

Anvendelsen af resultatindikatorer er marginal (0,3 %). 

Figur 7 - 2014-2020-resultatramme for OP'er for EFRU, Samhørighedsfonden og ESF: del af 
indikatortype, der anvendes pr. fond 

 

Kilde: Revisionsretten, baseret på data fra Kommissionens IT-applikation Infoview. 

Centrale gennemførelsestrin, som måler muligheden for at starte programmets 

gennemførelse, er den væsentligste indikator for omkring en femtedel af EU-midlerne  

75. De centrale gennemførelsestrin anvendes alene for EFRU og Samhørighedsfonden, idet 

outputindikatorer i modsætning til ESF's tilfælde måler fuldt gennemførte interventioner44

                                                      

44 Særberetning nr. 2/2017, punkt 102-109 og tabel 4. 

. 

De centrale gennemførelsestrin blev fastsat i programmerne for 22 medlemsstater og for ca. 

en femtedel af alle prioritetsakser med resultatramme. Disse centrale gennemførelsestrin er 

sammen med de finansielle indikatorer de eneste indikatorer, der giver anledning til tildeling 
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af omkring en femtedel af den samlede EU-finansiering med forbehold for resultatreserven. I 

sådanne tilfælde vil den endelige tildeling af resultatreserven i det væsentlige belønne 

muligheden for at starte programmets gennemførelse snarere end resultatet af selve 

interventionerne.  

76. Dette illustrerer, at de resultatindikatorer, der indgår i resultatrammen for perioden 

2014-2020, forbliver fokuseret på udgifter (finansiel indikator) og gennemførelse 

(outputindikatorer). For så vidt angår en stor del af EU-finansieringen måler de endda 

udelukkende, hvorvidt programmets gennemførelse er påbegyndt, men giver ingen 

oplysninger om output eller resultater (centrale gennemførelsestrin). I vores særberetning, 

der undersøgte programmet for udvikling af landdistrikter for perioden 2014-2020, fastslog 

vi, at resultatreserven inden for udvikling af landdistrikter også fokuserer på input45

Delmål- og målværdier er ikke dokumenteret i alle tilfælde. 

. 

77. Vi undersøgte også opstillingen af resultatrammen for 35 prioritetsakser for de 14 

dækkede OP'er. Vi konstaterede, at delmålene og målene for resultatindikatorerne var 

forenelige med arten og karakteren af prioritetsaksens specifikke mål, og i langt størstedelen 

af tilfældene var de relevante og målte en væsentlig del af de foranstaltninger, der blev 

udviklet under en given prioritetsakse (dvs. de repræsenterede mere end halvdelen af 

prioritetsaksens finansielle tildeling).  

78. Vores revisionsresultater er mere blandede for så vidt angår de opstillede målværdier. 

Generelt begrundede forvaltningsmyndighederne dem ved at henvise til tidligere eller 

eksisterende interventioner eller på baggrund af skøn, når empiriske værdier ikke var 

tilgængelige.  

79. For så vidt angår omkring en fjerdedel af indikatorerne i resultatrammen for de 

reviderede OP'er (28 %) kunne vi ikke drage en konklusion vedrørende værdiens 

nøjagtighed, enten fordi beregningsmetoden ikke kunne bekræftes, eller fordi der ikke var 

nogen detaljeret forklaring på enhedsomkostningerne eller forudsætningerne. Vi er også af 

                                                      

45 Særberetning nr. 16/2017, punkt 55-59. 
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den opfattelse, at 18 % af de resterende delmål og målværdier ikke er realistisk og/eller 

opnåeligt, da de enten var beregnet forkert eller blev betragtet som undervurderede 

(jf. bilag III). Et eksempel på ubegrundede antagelser vises i tekstboks 4

Tekstboks 4 - Eksempel på værdier, der ikke kunne verificeres for de to spanske OP'er "Intelligent 

vækst" og "Andalucia EFRU" 

.  

For så vidt angår de to undersøgte spanske EFRU-OP'er kunne de fastsatte mål og delmål for 

resultatrammen vedrørende tematisk mål 1 ikke bekræftes. De spanske myndigheder angav, hvilken 

metode der var anvendt til at anslå værdierne, men leverede ikke data, der kunne tillade verificering 

af de værdier, der var fastsat i de vedtagne OP'er. Der blev gjort opmærksom på et lignende problem 

i de respektive forudgående evalueringsrapporter om OP'er, hvori det anføres, at yderligere 

oplysninger ville have været nødvendige for at validere resultatrammen46

80. Samlet betyder dette, at der i omkring 46 % af de 128 undersøgte tilfælde fortsat er tvivl 

om, hvorvidt de delmål og/eller mål, der er fastsat for frigivelse af resultatreserven, er 

realistiske og opnåelige (jf. 

. 

bilag III

Resultatreserven kan tildeles endeligt, selv om værdierne for delmålene ikke er nået fuldt 

ud i 2018 

). 

81. Resultatreserven kan kun tildeles endeligt, når de delmål, der er angivet i OP'ernes 

resultatramme, er nået47

82. Vi bemærkede dog, at resultatreserven også kan tildeles endeligt, selv om værdierne for 

delmålene ikke er nået fuldt ud i december 2018. Såfremt der er 

. For alle 14 undersøgte OP'er var der mindst to angivne delmål. 

- to indikatorer, anses delmålene som nået48

                                                      

46 Side 205 i den forudgående evalueringsrapport om OP'et "Intelligent vækst" og side 93 i den 
forudgående evalueringsrapport om OP'et Andalucia EFRU. 

, hvis begge indikatorer nåede mindst 85 % 

af værdien for deres delmål, og 

47 Forordning (EU) nr. 1303/2013, artikel 19, stk. 3. 

48 Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 215/2014, artikel 6, stk. 2. 
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- mere end to indikatorer, er det tilladt for den ene indikator blot at opnå 75 % af 

værdien for dens delmål, hvorimod de resterende skal nå 85 %. Dette er tilfældet for 

60 % af prioritetsaksen med resultatrammer.  

En resultatgennemgang kan højst resultere i en omfordeling inden for medlemsstaten 

83. Såfremt indikatorerne ikke når værdierne for disse mindste delmål, vil 

resultatgennemgangen resultere i en omfordeling af resultatreserven til de prioriteter, som 

nåede værdierne for deres delmål og/eller medføre en suspension af betalingen, såfremt der 

foreligger en væsentlig undladelse i opfyldelsen af værdierne for delmålene.  

84. Bilag IV

85. En omfordeling af resultatreserven udføres på nationalt plan: Midler kan omfordeles til 

prioritetsakser inden for et OP eller kan omfordeles til prioritetsakser for andre OP'er i 

medlemsstaten. Der er derfor ingen risiko for, at en medlemsstat mister EU-finansiering. I 

tidligere beretninger har vi allerede bemærket, at det er en udfordring at opnå gode 

kvalitative resultater fra ordninger, hvor midlerne forhåndstildeles blandt 

medlemsstaterne

 giver et overblik over de nærmere regler vedrørende vurderingen af delmål og 

mål. 

49

86. Medlemsstaterne har også med forbehold af Kommissionens godkendelse fleksibilitet til 

at bestemme, hvordan en omfordeling skal udføres. For eksempel angav Polen i sin 

partnerskabsaftale, at resultatreserven på omkring fem milliarder euro vil blive omfordelt på 

grundlag af en national konkurrence mellem OP'er (jf. 

. 

tekstboks 5

                                                      

49 Årsberetningen for 2012, punkt 10.4, årsberetningen for 2014, punkt 3.57. 

).   
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Tekstboks 5 - Omfordeling af resultatreservefonde - eksempel på Polens konkurrencesystem 

Såfremt prioriteter ikke når deres delmål, vil de polske resultatreservefonde blive samlet i en national 

fondspulje, som skal omfordeles til udførelse af prioriteter, så længe de opfylder følgende kriterier: i) 

er i overensstemmelse med de begrænsninger, som er fastlagt i de relevante EU-forordninger (f.eks. 

tematiske koncentrationskrav50

Suspensioner og finansielle korrektioner for et utilstrækkeligt resultat er genstand for 

restriktive betingelser  

) og ii) den forøgede tildeling af fonde er berettiget ud fra 

rapporter/evalueringer vedrørende implementeringen, ændringer i den socioøkonomiske situation 

og den administrative kapacitet og absorptionskapaciteten. Omfordelingen af midler er ikke 

begrænset til prioriteter for det samme OP, men kan foretages mellem prioriteter for forskellige 

OP'er, så længe prioriteterne opfylder begge kriteriesæt. Muligheden for at overlade tildelingerne til 

et givet program vil imidlertid blive overvejet først. 

Suspension af betalinger i løbet af programmets gennemførelse  

87. Der kan pålægges suspensioner i tilfælde af, at de indikatorer, der er omfattet af 

resultatrammen, ikke når mindst 65 % af værdierne for deres delmål. Endvidere skal det 

utilstrækkelige resultat skyldes tydeligt identificerede svagheder i gennemførelsen. 

Suspensionen skal ophæves, så snart medlemsstaten har foretaget den nødvendige 

korrigerende foranstaltning51

88. Endvidere har medlemsstaten mulighed for at revidere den værdi, der er fastlagt for 

delmålet, såfremt der er sket en væsentlig ændring i de økonomiske, miljømæssige og 

arbejdsmarkedsrelaterede forhold og i arbejdsmarkedsforholdene i en medlemsstat eller en 

region

.  

52

                                                      

50 Særberetning nr. 2/2017, tekstboks 1.  

. Allerede i en tidligere særberetning konstaterede vi, at medlemsstaterne anvendte 

51 Forordning (EU) nr. 1303/2013, artikel 142, stk. 1, litra f. 

52 Forordning (EU) nr. 1303/2013, bilag II. 
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denne mulighed i perioden 2007-2013 til at sænke deres målværdier hen imod det faktiske 

resultat kort før periodens udgang53

89. Vi bemærker også, at manglende opfyldelse af delmål for resultatindikatorer ikke kan 

udløse suspension af betalinger under programmets gennemførelse

.  

54

Finansielle korrektioner ved afslutningen 

. 

90. Ved afslutningen kan Kommissionen pålægge finansielle nettokorrektioner, såfremt de 

indikatorer, der indgår i resultatrammen, har opnået mindre end 65 % af de målværdier, der 

er angivet i OP'erne for 2023. Der kan ikke pålægges finansielle korrektioner ved 

afslutningen, såfremt niveauet for det utilstrækkelige resultat er over 65 %.  

91. Finansielle korrektioner kan heller ikke anvendes for utilstrækkelige resultater, eller hvis 

undladelsen af at opfylde målene skyldes eksterne faktorer, der er angivet i forordningen om 

fælles bestemmelser, f.eks. socioøkonomiske eller miljømæssige faktorer, væsentlige 

ændringer i de økonomiske eller miljømæssige forhold i den pågældende medlemsstat eller 

skyldes "force majeure"55. De eksterne faktorer, som ikke specifikt er nævnt i lovgivningen, 

bør analyses fra sag til sag og kan føre til en reduktion på op til 50 % af omfanget af de 

finansielle korrektioner56

92. Endvidere skal anvendelsen af finansielle korrektioner også tage 

proportionalitetsprincippet og OP'ernes absorptionsniveau i betragtning. For så vidt angår 

førstnævnte kan korrektionsniveauet reduceres uden en forud fastsat grænse, såfremt den 

finansielle korrektion skønnes uforholdsmæssig. For så vidt angår sidstnævnte fastsætter 

lovgivningen, at finansielle korrektioner alene vil blive anvendt for prioriteter, for hvilke 

. Der skal foretages evalueringer for at vurdere indvirkningen på de 

pågældende eksterne faktorer.  

                                                      

53 Særberetning nr. 20/2014 "Har EFRU-støtten til SMV'er på e-handelsområdet været effektiv?", 
punkt 23-25 (http://eca.europa.eu). 

54 Forordning (EU) nr. 1303/2013, betragtning 22 og artikel 22, stk. 6. 

55 Forordning (EU) nr. 1303/2013, betragtning 22 og artikel 22, stk. 7. 

56 Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 480/2014, artikel 3, stk. 3. 
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opnåelsesraten for output svarer til mindre end to tredjedele af målværdierne. Omfanget af 

den finansielle korrektion vil blive etableret på basis af koefficienten for 

opnåelse/absorption (jf. bilag IV

De forskriftsmæssige betingelser for korrigerende handlinger mod utilstrækkelige resultater 

er for restriktive. 

). 

93. Som allerede bemærket i en tidligere særberetning kan Kommissionen i perioden 2014-

2020 for første gang suspendere betalinger og pålægge finansielle korrektioner for 

utilstrækkelige resultater. Vi mener, at dette er et første skridt i den rigtige retning57

KONKLUSIONER OG ANBEFALINGER 

. De 

forskriftsmæssige betingelser for at gøre brug af disse forebyggende og korrigerende 

handlinger er dog for restriktive. Dette gør det yderst usandsynligt, at Kommissionen 

nogensinde vil være i stand til at foretage suspension af en betaling eller en finansiel 

korrektion for et utilstrækkeligt resultat i perioden 2014-2020. 

Forhåndsbetingelserne tilvejebragte en sammenhængende ramme til at vurdere, om 

medlemsstaterne er villige til at gennemføre samhørighedspolitikken, men det er uklart, i 

hvilket omfang dette reelt har ført til ændringer i praksis  

94. Forhåndsbetingelserne kræver, at en medlemsstat opfylder visse betingelser, før 

gennemførelsen af et program lanceres eller senest ved udgangen af 2016. Dette er en 

positiv fornyelse i samhørighedspolitikken.  

95. Medlemsstaterne fandt ved vedtagelsen af OP'erne, at næsten to tredjedele (65 %) af 

de tematiske forhåndsbetingelser er opfyldt. Der var dog væsentlige forskelle mellem 

medlemsstater og forhåndsbetingelser. For eksempel var 8 ud af de 29 tematiske 

                                                      

57 Særberetning nr. 4/2017 "Beskyttelse af EU-budgettet mod regelstridige udgifter: 
Kommissionen gjorde i stigende grad brug af forebyggende foranstaltninger og finansielle 
korrektioner på samhørighedsområdet i perioden 2017-2013", punkt 134 og 135 
(http://eca.europa.eu). 
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forhåndsbetingelser opfyldt i mindre end halvdelen af medlemsstaterne og fire i mindre end 

en fjerdedel.  

96. Der var også kun lidt fremskridt i gennemførelsen af de handlingsplaner, som 

medlemsstaterne vedtog for ikke opfyldte betingelser, idet 380 af de 761 handlingsplaner 

(50 %) endnu ikke var gennemført pr. februar 2017. Dette faldt til 8 % ifølge Kommissionens 

overvågningsdata som følge af modtagelsen af de årlige gennemførelsesrapporter og 

statusrapporter i henholdsvis juni og august 2017. Kun tre medlemsstater havde gennemført 

alle deres handlingsplaner (Finland, Letland og Litauen) pr. februar 2017. Samtidig havde ti 

medlemsstater (Bulgarien, Spanien, Grækenland, Kroatien, Ungarn, Italien, Slovakiet, Irland, 

Sverige og Luxembourg) gennemført mindre end halvdelen af deres handlingsplaner. Den 

langsomste fremgang hen imod opfyldelsen af alle de relaterede handlingsplaner var for de 

forhåndsbetingelser, der vedrører manglende overholdelse af EU-regler og nationale regler 

inden for offentligt indkøb og statsstøtte, som er de to vigtigste kilder til uregelmæssigheder 

i samhørighedspolitikken. På den positive side anslår vi, at den del af 

samhørighedsudgifterne, der berøres af ikke opfyldte tematiske forhåndsbetingelser, var 

faldet fra højst 57 % til højst 27 %. Ifølge Kommissionen havde 11 medlemsstater (Belgien, 

Den Tjekkiske Republik, Estland, Finland, Letland, Litauen, Nederlandene, Portugal, Sverige, 

Slovenien og Slovakiet) i midt-september 2017 gennemført alle deres handlingsplaner. 

97. Da Kommissionen vurderede forhåndsbetingelserne, tog den ikke fuldt ud hensyn til 

den viden, der er frembragt i andre sammenhænge, herunder det europæiske semester, og 

oplysninger, som er indhentet af egne generaldirektorater eller gennem egne 

overvågningsaktiviteter. Vi konstaterede adskillige eksempler på inkonsekvente vurderinger, 

hvilket også kan være et udtryk for manglende grundighed, når medlemsstaternes 

selvevaluering valideres, idet denne ofte var overdrevent positiv og inkonsekvent. En del af 

problemet er, at de kriterier, der er angivet i forordningen om fælles bestemmelser til 

vurdering af, hvorvidt forhåndsbetingelserne er opfyldt, ofte er af generisk karakter og 

derfor giver stor fortolkningsfrihed. I særdeleshed henviser de ofte ikke til specifikke 

kvantificerbare mål, selv når disse mål kunne være afledt af eksisterende EU-lovgivning.  

98. Kommissionen suspenderede ikke alle eller en del af de mellemliggende betalinger, på 

trods af at visse medlemsstaterne undlod at opfylde de gældende forhåndsbetingelser. 
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13 medlemsstater gennemførte selv suspensioner i forbindelse med udvalgte 

investeringsprioriteter for 78 OP'er svarende til omkring 2,3 milliarder euro af ESF-

finansieringen og omkring 4,7 milliarder euro af EFRU's og Samhørighedsfondens 

finansiering. Samtidig var et stort antal handlingsplaner ikke blevet vurderet som 

gennemført, og mange forhåndsbetingelser var ikke blevet opfyldt i februar 2017. 

Medlemsstaterne skulle indgive deres status- og gennemførelsesrapporter om status for 

forhåndsbetingelserne inden midten af 2017. Kommissionen kan på basis af disse rapporter 

pålægge suspension af betalinger, men har endnu ikke gjort dette. 

99. Generelt anså de besøgte medlemsstater forhåndsbetingelserne som et brugbart 

værktøj til selvevaluering.  

100. Forhåndsbetingelserne fanger dog alene den specifikke situation på tidspunktet for 

vedtagelsen af OP'erne eller senest pr. december 2016 for dem, som ikke blev anset som 

opfyldt. Forordningen om fælles bestemmelser kræver dog ingen opfølgning på status for 

forhåndsbetingelser efter 2016. Dette vil gøre det svært for Kommissionen at vurdere, 

hvorvidt de rent faktisk har gjort en forskel på det praktiske niveau ved udarbejdelsen af 

lovgivningsforslaget for programperioden efter 2020. Kommissionen kan heller ikke pålægge 

finansielle korrektioner for manglende opnåelse af forhåndsbetingelser. 

Forhåndsbetingelsernes effektivitet og deres indvirkning på den effektive brug af FSR-fonde i 

løbet af programperioden vil afhænge af medlemsstaternes engagement og ejerskab i 

opretholdelsen og anvendelsen af disse. 

Resultatreserven giver ikke meget tilskyndelse til en bedre resultatorientering for OP'erne 

og vil sandsynligvis ikke resultere i en væsentlig omfordeling af samhørighedsudgifterne til 

programmer med bedre resultater 

101. Der blev oprettet en resultatreserve i 299 ud af 391 OP'er (76 %). Vores analyse 

bekræftede, at medlemsstaterne tildelte omkring 20 milliarder euro ud af en samlet EU-

finansiering på 335 milliarder euro i deres OP'er til disse resultatreserver for perioden 2014-

2020. Dette svarer til 6 % af de samlede midler, der tildeles til EFRU, Samhørighedsfonden og 

ESF under målet om investeringer i vækst og beskæftigelse med undtagelse af de midler, der 

er fastsat i forordningen om fælles bestemmelser.  
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102. I modsætning til de tidligere programperioder er resultatreserven obligatorisk og skal 

anvendes på de fleste prioritetsakser. Endvidere er mekanismerne for dens tildeling tydelige 

helt fra begyndelsen, og kriterierne for tildelingen udledes af interventionslogikken i 

programmerne og er fastsat på forhånd. Dette er en positiv ændring.  

103. Resultatreserven kan kun tildeles endeligt, når de delmål, der er angivet i OP'ernes 

resultatramme, er nået. De angivne værdier for hvert enkelt af disse delmål behøver dog 

ikke at være opfyldt fuldt ud pr. 2018.  

104. Såfremt delmålene ikke når disse mindsteværdier, kan resultatgennemgangen resultere 

i en omfordeling af resultatreserven til de prioritetsakser, som nåede deres delmålværdier 

for output, centrale gennemførelsestrin og finansielle korrektioner og/eller i en suspension 

af betalinger, såfremt der foreligger en væsentlig mangel i opfyldelsen af værdierne for 

delmålene. En suspension af betalingen under programmets gennemførelse kan dog ikke 

udløses af en manglende opfyldelse af delmålene for resultatindikatorerne. Samlet betyder 

disse ordninger, at resultatreserven sandsynligvis ikke vil resultere i en væsentlig 

omfordeling af samhørighedsudgifterne til programmer med bedre resultater. 

105. Under alle omstændigheder er en omfordeling af resultatreserven udelukkende mulig 

på nationalt plan: Midler kan omfordeles til prioriteter inden for et OP eller kan omfordeles 

til prioriteter for andre OP'er i den samme medlemsstat. Medlemsstaterne risikerer derfor 

ikke at miste EU-finansiering på grund af resultatgennemgangen i 2019. 

106. Langt størstedelen af de indikatorer, der udgør grundlaget for tildelingen af 

resultatreserven, vedrører output (57,1 %), finansielle indikatorer (33,4 %) og de centrale 

gennemførelsestrin (9,2 %), hvor brugen af resultatindikatorerne er marginal (0,3 %). Dette 

viser, at resultatrammen for 2014-2020 grundlæggende forbliver fokuseret på forbrug og 

projektoutput, men ikke på opnåelse af resultater. 

107. Endvidere vil den endelige tildeling af resultatreserven i det væsentlige, når de centrale 

gennemførelsestrin anvendes i resultatrammen, belønne evnen til at påbegynde 

gennemførelse snarere end resultatet af selve interventionerne. De blev anvendt i omkring 

en femtedel (22 %) af den EU-finansiering, der var underlagt krav om en resultatreserve.  
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108. For så vidt angår omkring en fjerdedel af indikatorerne, der var omfattet af 

resultatrammen for de undersøgte OP'er (28 %), kunne vi ikke drage en konklusion 

vedrørende nøjagtigheden af delmålets målværdi, enten fordi beregningsmetoden ikke 

kunne bekræftes, eller fordi der ikke var nogen detaljeret forklaring på 

enhedsomkostningerne eller forudsætningerne. Vi mener også, at omkring 18 % af de 

resterende delmål og målværdier ikke er realistiske og/eller opnåelige eller tilstrækkeligt 

ambitiøse. Samlet betyder dette, at der i omkring 46 % af tilfældene fortsat er tvivl angående 

de delmål og/eller mål, der er angivet til frigivelse af resultatreserven. 

109. Endelig kan Kommissionen i perioden 2014-2020 for første gang pålægge suspension af 

betalinger og finansielle korrektioner i forbindelse med utilstrækkelige resultater. Vi mener, 

at dette er et første skridt i den rigtige retning. De forskriftsmæssige betingelser for gøre 

brug af disse korrigerende handlinger er imidlertid for restriktive. Dette gør det yderst 

usandsynligt, at Kommissionen nogensinde vil være i stand til at foretage suspension af en 

betaling eller en finansiel korrektion for et utilstrækkeligt resultat i perioden 2014-2020. 

Vores anbefalinger for perioden efter 2020  

110. Vi mener ikke, at forskriftsmæssige ændringer i den aktuelle 2014-2020-periode i 

forbindelse med nogen af instrumenterne ville være omkostningseffektive. Ikke desto 

mindre tilskynder vi medlemsstaterne til at gennemføre og Kommissionen til at vurdere de 

aftalte handlingsplaner og stræbe efter at opnå opfyldelse af alle forhåndsbetingelser. 

Endvidere bør de eksisterende bestemmelser vedrørende resultatreserven så vidt muligt 

anvendes for at undgå, at penge går til spilde.  

111. Vores anbefalinger gælder derfor for perioden efter 2020, hvor begge instrumenter, 

hvis de opretholdes, bør styrkes, således at de med større sandsynlighed vil bidrage til en 

mere effektiv anvendelse af samhørighedsudgifterne. 

Anbefaling 1 - Videreudvikling af forhåndsbetingelserne for perioden efter 2020 

Kommissionen bør til sit lovgivningsforslag til perioden efter 2020 videreudvikle 

forhåndsbetingelser som et instrument til at vurdere medlemsstaternes villighed til at 



52 

 

implementere EU-midler og i særdeleshed: 

a) revurdere relevansen og anvendeligheden af den enkelte forhåndsbetingelse for 2014-

2020, fjerne overlap og kun beholde dem, som reelt har indvirkning på den effektive 

opnåelse af de politiske mål 

b) sikre overensstemmelse mellem forhåndsbetingelserne for perioden efter 2020 og det 

europæiske semester 

c) fastsætte tydelige vurderingskriterier med målelige mål, hvor dette er muligt, for at 

sikre en fælles forståelse af, hvad der skal opnås 

d) kræve opfyldelse og anvendelse af forhåndsbetingelserne i hele programperioden og 

følge op på dette under hensyntagen til den potentielle administrative byrde. 

Dato for målets gennemførelse: ved udarbejdelsen af lovgivningsforslaget for perioden efter 

2020. 

 

Anbefaling 2 - Overveje at ændre resultatreserven for perioden efter 2020 til et mere 

resultatorienteret instrument 

For så vidt angår lovgivningsforslaget for perioden efter 2020 bør Kommissionen udvikle 

resultatreserven til at blive et mere resultatorienteret instrument, som fordeler midler til de 

programmer, som opnåede gode resultater, og i særdeleshed overveje, om den bør foreslå 

at: 

a) videreudvikle resultatreserven på grundlag af erfaringer til et instrument, der på bedre 

vis fremmer og belønner gode resultater, hvor OP'er skal vise, hvad der skal opnås med 

den yderligere finansiering  

b) gøre mere brug af umiddelbare resultatindikatorer og omdanne de centrale 

gennemførelsestrin til redskaber, der bedre påviser de langsigtede 

infrastrukturforanstaltningers reelle præstation ved resultatvurderingen  
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c) revidere betingelserne for suspensioner af betalingerne og finansielle korrektioner, 

således at utilfredsstillende resultater lettere kan behandles på et tidligere stadium med 

henblik på at øge incitamenterne til at implementere midlerne korrekt. 

Dato for målets gennemførelse: ved udarbejdelse af lovgivningsforslaget for perioden efter 

2020. 

 

Vedtaget af Afdeling II, der ledes af Iliana Ivanova, medlem af Revisionsretten, i Luxembourg 

på mødet den 4. oktober 2017. 

 På Revisionsrettens vegne 

 

 

 

 Klaus-Heiner Lehne 

 Formand 
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BILAG I 

Tematiske og generelle forhåndsbetingelser 

Tematisk mål Tematisk forhåndsbetingelse 
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TM1 - Styrkelse af forskning, teknologisk 
udvikling og innovation 

Forhåndsbetingelse 1.1. Forskning og innovation: Der foreligger en national og/eller regional strategi for intelligent specialisering på 
linje med det nationale reformprogram for at tiltrække private investeringer i forskning og innovation, som er i overensstemmelse med 
kendetegnene for velfungerende nationale eller regionale forsknings- og innovationssystemer.  

X    

Forhåndsbetingelse 1.2. Forsknings- og innovationsinfrastruktur. Der eksisterer en flerårig plan for budgetlægning og prioritering af 
investeringer. X    

TM 2 - Bedre adgang til og brug og kvalitet af 
informations- og kommunikationsteknologi 
(IKT) (bredbåndsmålet) 

Forhåndsbetingelse 2.1. Digital vækst: En strategisk politisk ramme for digital vækst for at fremme billige og interoperable IKT-
baserede private og offentlige tjenester af god kvalitet og øge borgernes, herunder sårbare gruppers, virksomhedernes og de offentlige 
forvaltningers anvendelse heraf også til grænseoverskridende initiativer. 

X  X  

Forhåndsbetingelse 2.2. Næste generation af netværk (NGN): Der foreligger nationale eller regionale NGN-planer, som tager hensyn til 
regionale foranstaltninger med henblik på at nå Unionens accessmål for højhastighedsinternet1 med fokus på områder, hvor markedet 
ikke leverer en åben infrastruktur til en overkommelig pris og i en passende kvalitet i overensstemmelse med Unionens konkurrence- 
og statsstøtteregler og ikke sikrer sårbare grupper tilgængelige tjenester. 

X    

TM 3 - Fremme af små og mellemstore 
virksomheders konkurrenceevne  

Forhåndsbetingelse 3.1. Der er gennemført specifikke foranstaltninger med henblik på at understøtte og fremme iværksætterånden 
under hensyntagen til "Small Business Act" (SBA).    X 

TM 4 - Støtte til overgangen til en 
lavemissionsøkonomi i alle sektorer 

Forhåndsbetingelse 4.1. Der er gennemført foranstaltninger med henblik på at fremme omkostningseffektive forbedringer af 
energieffektivitet i slutanvendelserne og omkostningseffektiv investering i energieffektivitet i forbindelse med opførelse eller 
renovering af bygninger. 

 X   

Forhåndsbetingelse 4.2. Der er gennemført foranstaltninger til fremme af højeffektiv kraftvarmeproduktion.  X   

Forhåndsbetingelse 4.3. Der er gennemført foranstaltninger med henblik på at fremme produktionen og distributionen af energi fra 
vedvarende energikilder. X X   
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TM 5 - Fremme af tilpasning til 
klimaforandringer og risikoforebyggelse og -
styring 

Forhåndsbetingelse 5.1. Risikoforebyggelse og risikostyring: Der foreligger nationale eller regionale risikovurderinger for 
katastrofehåndtering, der tager højde for tilpasning til klimaforandringer. X    

TM 6. Bevarelse og beskyttelse af miljøet og 
fremme af ressourceeffektivitet 

Forhåndsbetingelse 6.1. Vandsektoren: Der foreligger a) en vandprissætningspolitik, som sikrer passende incitamenter for brugerne til 
at udnytte vandressourcerne effektivt og b) et passende bidrag fra de forskellige vandanvendelsessektorer til dækning af 
omkostningerne efter en takst fastsat i en godkendt vandområdeplan for investering, der er støttet af programmerne. 

X X   

Forhåndsbetingelse 6.2. Affaldssektoren: at fremme økonomisk og miljømæssigt bæredygtige investeringer i affaldssektoren især 
gennem udvikling af affaldshåndteringsplaner i overensstemmelse med direktiv 2008/98/EF og affaldshierarkiet. X X   

TM 7. Fremme af bæredygtig transport og 
afskaffelse af flaskehalsproblemer i vigtige 
netinfrastrukturer 

Forhåndsbetingelse 7.1. Transport: Der foreligger en eller flere samlede planer eller rammer for transportinvesteringer i 
overensstemmelse med medlemsstaternes institutionelle opbygning (bl.a. offentlig transport på regionalt og lokalt plan), som støtter 
infrastrukturudvikling og forbedrer forbindelsesmulighederne til TEN-T's samlede net og hovednettet. 

X  X  

Forhåndsbetingelse 7.2. Jernbaner: Der foreligger en eller flere samlede transportplaner eller rammer med et særligt afsnit om 
jernbaneudvikling i overensstemmelse med medlemsstaternes institutionelle opbygning (bl.a. vedrørende offentlig transport på 
regionalt og lokalt plan), som støtter infrastrukturudvikling og forbedrer forbindelsesmulighederne til TEN-T's samlede net og 
hovednettet. Investeringerne dækker mobile aktiver og interoperabilitet samt kapacitetsopbygning. 

X  X  

Forhåndsbetingelse 7.3. Andre transportformer, herunder indre vandveje og søtransport, havne, multimodale forbindelser og 
lufthavnsinfrastruktur: Der foreligger inden for en eller flere samlede transportplaner eller rammer et specifikt afsnit om indre 
vandveje og søtransport, havne, multimodale forbindelser og lufthavnsinfrastruktur, der kunne bidrage til at forbedre 
forbindelsesmulighederne til TEN-T's samlede net og hovednettet og forbedre bæredygtig regional og lokal mobilitet. 

X  X  

Forhåndsbetingelse 7.4: Udvikling af intelligente systemer til distribution, lagring og transmission af energi. X X   

TM 8. Fremme af bæredygtig beskæftigelse 
af høj kvalitet og støtte til arbejdskraftens 
mobilitet 

Forhåndsbetingelse 8.1. Aktive arbejdsmarkedspolitikker udformes og leveres på grundlag af beskæftigelsesretningslinjerne.   X  

Forhåndsbetingelse 8.2. Selvstændig erhvervsvirksomhed, iværksætteri og virksomhedsetablering: Der foreligger en strategisk politisk 
ramme for inklusiv startup. X    

Forhåndsbetingelse 8.3. Arbejdsmarkedsinstitutioner moderniseres og styrkes i lyset af beskæftigelsesretningslinjerne.   X  
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Forhåndsbetingelse 8.4. Aktiv og sund aldring: Politikker for aktiv aldring udformes på grundlag af beskæftigelsesretningslinjerne    X 

Forhåndsbetingelse 8.5. Tilpasning af arbejdstagere, virksomheder og iværksættere til forandring: Der foreligger politikker, som sigter 
mod at fremme foregribelse og god forvaltning af forandring og omstrukturering.    X 

Forhåndsbetingelse 8.6. Eksistensen af en strategisk politisk ramme til fremme af ungdomsbeskæftigelse, herunder via gennemførelse 
af ungdomsgarantien. X    

TM 9. Fremme af social inklusion, 
bekæmpelse af fattigdom og enhver 
forskelsbehandling 

Forhåndsbetingelse 9.1. En national strategisk politisk ramme for fattigdomsbekæmpelse foreligger og gennemføres med sigte på aktiv 
integration af mennesker, som er udstødt fra arbejdsmarkedet, i lyset af beskæftigelsesretningslinjerne. X    

Forhåndsbetingelse 9.2. Der er etableret en national strategisk politisk ramme til integration af romaer. X    

Forhåndsbetingelse 9.3. Sundhed: Der foreligger en national eller regional strategisk politisk ramme for sundhed inden for rammerne 
af artikel 168 i TEUF, som sikrer økonomisk bæredygtighed. X    

TM 10. Investeringer i uddannelse og 
erhvervsuddannelse med henblik på 
færdigheder og livslang læring 

Forhåndsbetingelse 10.1. Tidlig skoleafgang: Der foreligger en strategisk, politisk ramme for at mindske den tidlige skoleafgang inden 
for rammerne af artikel 165 i TEUF. X    

Forhåndsbetingelse 10.2. Videregående uddannelse: Der foreligger nationale og regionale strategiske politiske rammer for at øge 
gennemførelse, kvalitet og effektivitet i de videregående uddannelser inden for rammerne af artikel 165 i TEUF. X    

Forhåndsbetingelse 10.3. Livslang læring (LL): Der foreligger en national og/eller regional strategisk politisk ramme for livslang læring 
inden for rammerne af artikel 165 i TEUF. X    

Forhåndsbetingelse 10.4. Der foreligger en national eller regional strategisk politisk ramme for at øge erhvervsuddannelsernes kvalitet 
og effektivitet inden for rammerne af artikel 165 i TEUF. X    

TM 11. Styrkelse af institutionel kapacitet for 
offentlige myndigheder og interesseparter og 
effektiv offentlig forvaltning 

Forhåndsbetingelse 11. Der foreligger en strategisk politisk ramme for styrkelse af medlemsstatens administrative effektivitet, bl.a. 
gennem reform af den offentlige forvaltning. X  X  
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Områder for generelle forhåndsbetingelser 

1. Bekæmpelse af diskrimination 

2. Køn 

3. Handicap 

4. Offentlige indkøb 

5. Statsstøtte 

6. Miljølovgivning vedrørende vurdering af virkninger på miljøet (VVM) og strategisk miljøvurdering 

7. Statistiske systemer og resultatindikatorer 

Kilde: Revisionsretten på grundlag af forordningen om fælles bestemmelser og Kommissionens interne vejledning om forhåndsbetingelser for ESI-fonde.  
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BILAG II 

Analyse af de tre hovedtyper af tematiske forhåndsbetingelser 

Strategiske forhåndsbetingelser 

1. Størstedelen af de tematiske forhåndsbetingelser (22 ud af 29) vedrører 

tilstedeværelsen eller vedtagelsen af en strategisk ramme, en strategi eller en langsigtet 

plan. Disse forhåndsbetingelser kan have mange formål. For eksempel forventes det, at de 

skaber bedre koordinering af offentlige interventioner i medlemsstaterne og synergi mellem 

national finansiering og EU-finansiering. De bør også bidrage til at rette EU-midlerne mod de 

vigtigste behov og derved undgå spild (jf. tekstboksen

Tekstboks - Eksempler på en strategisk forhåndsbetingelse  

). 

Forhåndsbetingelse 2.2 "Næste generation af netværk (NGN): Der foreligger nationale eller regionale 

NGN-planer", der støtter EU's mål om at forsyne alle europæere med internet af højere hastighed. 

Det kræver, at medlemsstaterne fastlægger en plan for investering i bredbåndsinfrastruktur på 

baggrund af en solid økonomisk analyse. Planerne skal identificere kommercielt levedygtige områder 

(f.eks. mere tætbefolkede områder med et større behov), hvor investeringerne primært skal komme 

fra investorer fra den private sektor og dem med lav rentabilitet, som ville kræve offentlige bidrag, 

herunder dem fra ESI-fonde. 

2. For så vidt angår 18 af de 22 forhåndsbetingelser er der ingen eksplicitte 

lovbestemmelser, der udførligt angiver, hvorledes strategierne skal defineres, hvilke 

enheder, der skal være ansvarlige for deres gennemførelse, og hvorledes de skal kontrolleres 

(jf. bilag I

3. Virkningen af de strategiske forhåndsbetingelser om samhørighedsudgifter afhænger af 

kvaliteten af de langsigtede planer eller strategier, deres overensstemmelse med OP'erne og 

medlemsstaternes ejerskab og engagement. En mekanisk opfyldelse og overensstemmelse 

). For så vidt angår de resterende fire forhåndsbetingelser er disse aspekter angivet 

i direktiver og forordninger. Kravene til de strategier, der er henvist til i disse 

forhåndsbetingelser, er nærmere beskrevet i forordningen om fælles bestemmelser, og 

deres omfang varierer.  
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med de kriterier, der er angivet for de tilsvarende forhåndsbetingelser i forordningen om 

fælles bestemmelser, vil tydeligvis ikke være tilstrækkelig for at opnå bedre resultater.  

Forhåndsbetingelser om administrativ og institutionel kapacitet 

4. Den administrative og institutionelle kapacitet for en medlemsstats myndigheder er en 

vigtig faktor for at sikre en effektiv brug af samhørighedsudgifterne. Syv af de 29 tematiske 

forhåndsbetingelser kræver foranstaltninger for at sikre eller forbedre denne kapacitet til at 

gennemføre politikken (hovedsageligt inden for området informations- og 

kommunikationsteknologi (TM2), transport (TM7), beskæftigelse (TM8) og den offentlige 

forvaltning generelt (TM11)). Vi konstaterede, at de kriterier, der er angivet i forordningen 

om fælles bestemmelser til vurdering af opfyldelsen af disse forhåndsbetingelser, er uklare, 

og dette giver medlemsstaterne en stor skønsmargin, når de udfører deres selvevaluering.  

Forskriftsmæssige forhåndsbetingelser 

5. Ud af de 29 tematiske forhåndsbetingelser er seks forskriftsmæssige 

forhåndsbetingelser. De vedrører hovedsageligt områderne vedvarende energi, 

energieffektivitet og vand- og affaldssektoren:  

- Forhåndsbetingelse 4.1 om fremme af investering i energieffektivitet i forbindelse med 

opførelse eller renovering af bygninger vedrørende direktiv 2006/32/EF, 2010/317/EU, 

2012/27/EU  

- Forhåndsbetingelse 4.2 om "Fremme af højeffektiv kraftvarmeproduktion" vedrørende 

direktiv 2004/8/EF  

- Forhåndsbetingelse 4.3 om fremme af produktionen og distributionen af energi fra 

vedvarende energikilder vedrørende direktiv 2009/28/EF 

- Forhåndsbetingelse 7.4 om "Udvikling af systemer til intelligent systemer til 

energidistribution, -lagring og -transmission") i relation til direktiv 2009/72/EF og 

2009/73/EF samt forordning (EF) nr. 714/2009, forordning (EF) nr. 715/2009 og 

forordning (EU) nr. 347/2013  
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- Forhåndsbetingelse 6.1 om "Vandsektoren: Der foreligger en vandprissætningspolitik" i 

relation til direktiv 2000/60/EF og  

- forhåndsbetingelse 6.2 om "Affaldssektoren: at fremme økonomisk og miljømæssigt 

bæredygtige investeringer i affaldssektoren" i relation til direktiv 2008/98/EF).  

6. Vores analyse viste, at de forskriftsmæssige forhåndsbetingelser tydeligt kan forbindes 

med direktivernes gennemførelse i national ret. Kriterierne for vurderingen af de 

forskriftsmæssige forhåndsbetingelser er også juridisk bindende. Såfremt de bliver 

gennemført i tilstrækkelig grad, kan disse forhåndsbetingelser derfor sandsynligvis have en 

målelig indvirkning på samhørighedsudgifterne samt på de støttede investeringers 

finansielle levedygtighed (jf. tekstboksen

Tekstboks - Eksempler på forskriftsmæssige forhåndsbetingelser 

).  

Forhåndsbetingelse 4.1 kræver, at medlemsstaterne fremmer "omkostningseffektive forbedringer af 

energieffektivitet i slutanvendelserne og omkostningseffektiv investering i energieffektivitet i 

forbindelse med opførelse eller renovering af bygninger". Disse foranstaltninger bør motivere 

markedsaktører til at købe energitjenester og foretage energieffektive forbedringsforanstaltninger. 

Disse aktiviteter støttes af ESI-fondene. Derfor stimulerer denne forhåndsbetingelse behovet for EU-

medfinansierede interventioner. 

Forhåndsbetingelse 6.1 kræver en vandprissætningspolitik, som a) sikrer passende incitamenter for 

brugerne til at udnytte vandressourcerne effektivt og b) et passende bidrag fra de forskellige 

vandanvendelsessektorer til dækning af omkostningerne1

                                                      

1 Europa-Parlamentets og Rådets Direktiv 2000/60/EF af 23. oktober 2000 om fastlæggelse af en 
ramme for Fællesskabets vandpolitiske foranstaltninger, artikel 9, stk. 1 (EUT L 327 af 
22.12.2000, s. 1). 

. Det pågældende bidrag bør tages i 

betragtning, når finansieringsforskellen fastsættes, dvs. forskellen mellem investeringernes samlede 

omkostninger og det nationale bidrag, som kan medfinansieres af EU. EU vil med andre ord 
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medfinansiere den del af investeringerne, som ikke kan dækkes af bidragene fra brugerne af 

vandinfrastrukturen2

                                                      

2 Yderligere oplysninger om EU-finansierede investeringer i vandforsyningsinfrastrukturen er 
tilgængelige i vores særberetning 12/2017 "Gennemførelsen af drikkevandsdirektivet: 
Kvaliteten af og adgangen til drikkevand er blevet forbedret i Bulgarien, Ungarn og Rumænien, 
men investeringsbehovene er stadig store". 

. 
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BILAG III 

Overensstemmelse mellem resultatrammeindikatorernes delmål og mål og bilag II i 
forordningen om fælles bestemmelser (pr. prioritetsakse)1

 

 for de 14 undersøgte 
operationelle programmer for så vidt angår TM1 og TM8. 

Fond  Indikatorer  

Samlet 

EFRU/ 
Samhørigheds-

fonden 

ESF Output 
og 

centrale 
gennem-
førelses-

trin 

Finansielt 

Samlet antal delmål og mål pr. 
prioritetsakse 60 68 81 47 128 

hvoraf er overensstemmende med følgende forudsætninger: 

a.1) Realistisk og opnåelig 

 Realistisk og opnåelig 25 
(42 %) 

44 
(65 %)  33 

(41 %) 
36 

(77 %)  69 
(54 %) 

 Utilstrækkelige oplysninger til at kunne 
drage en konklusion 

24 
(40 %) 

12 
(18 %)  33 

(41 %) 
3 

(6 %)  36 
(28 %) 

 Ikke realistisk og/eller ikke opnåeligt  11 
(18 %) 

12 
(18 %)  15 

(19 %) 
8 

(17 %)  23 
(18 %) 

a.2) Relevant og fanger vigtige oplysninger 
om en prioritets fremskridt 

60 
(100 %) 

68 
(100 %)  81 

(100 %) 
47 

(100 %)  128 
(100 %) 

b) I overensstemmelse med arten og 
karakteren af prioritetens specifikke mål 

60 
(100 %) 

68 
(100 %)  81 

(100 %) 
47 

(100 %)  128 
(100 %) 

c) Klare med objektivt verificerbare mål og kildedata identificeret og, hvor det er muligt, offentligt tilgængelige 

 Kildedata identificeret  60 
(100 %) 

68 
(100 %)  81 

(100 %) 
47 

(100 %)  128 
(100 %) 

 Objektivt verificerbare mål 36 
(60 %) 

56 
(82 %)  48 

(60 %) 
44 

(94 %)  92 
(72 %) 

d) Verificerbare uden at 
pålægge en urimelig 
administrativ byrde 

For alle indikatorer i prøven er datakilden det statistiske system, som er udviklet af 
medlemsstaterne. Den administrative byrde, som verificeringen af delmål og mål kan 
omfatte, vedrører derfor direkte opbygningen af de systemer, hvis procedurer ikke er 
blevet analyseret. 

e) Ensartet på tværs af 
programmer, hvor det er 
hensigtsmæssigt 

For outputindikatorerne og de centrale gennemførelsestrin kunne dette alene 
bekræftes for én indikator. I alle andre tilfælde blev forskellige indikatorer anvendt. 
Ikke desto mindre bemærker vi, at delmålene og målene alene var opdelt efter køn i 
to af de seks OP'er, der blev undersøgt med ESF-medfinansiering. Retsgrundlaget 
lader det være op til medlemsstaterne at opdele delmålene efter køn2

Kilde: Revisionsretten, baseret på OP'erne og supplerende oplysninger fra medlemsstaterne. 

. 

                                                      

1 De angivne tal svarer til antallet af gange, hvor en indikator blev brugt i resultatrammen, dvs. de 
blev talt pr. prioritetsakse. 

2 Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 288/2014, bilag I, tabel 6. 



1 

 

BILAG IV 

Regler, der finder anvendelse ved vurderingen af, om delmål og mål er opfyldt 

 

Kilde: Revisionsretten, baseret på en gennemgang af Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 215/2014 og Kommissionens delegerede forordning (EU) 
nr. 480/2014. 

Potentiel suspension Resultatreserve

Udgang 
2018 

85 % (2)65 % (1)

Omfordeling af 
resultatreserven

Betingelser for suspensioner:
- Undladelsen skyldes tydeligt identificerede 

gennemførelsessvagheder, som Kommissionen tidligere havde 
meddelt efter nær drøftelse med den pågældende medlemsstat

- og at medlemsstaten har undladt at foretage den nødvendige 
korrigerende foranstaltning for at tage hånd om sådanne svagheder 
(for eksempel en omfordeling af reserven til prioriteter, som har 
opnået sine delmål).

BEMÆRKNINGER:

1) Undladelse af at opnå mindst 65 % af værdien for delmål/mål for én 
(for resultatrammer med to indikatorer) eller mindst to indikatorer (for 
resultatrammer med mere end to indikatorer).

2) Mindst 85 % af delmålet/målet er nået for alle indikatorer (bortset fra 
én, som kan nå 75 % i tilfælde af, at resultatrammen har tre eller flere 
indikatorer)

Omfordeling mulig 
til prioriteter, som 
har opnået deres 
delmål

Opnåelse af delmål

2014

Slut 
2023 

100 %

Potentiel finansiel korrektion (25 %, 10 %, 5 % afhængigt af 
absorptionskoefficienten med undtagelser)

Betingelser for korrektioner:
- Undladelsen skyldes tydeligt identificerede 

gennemførelsessvagheder, som Kommissionen tidligere havde 
meddelt efter nær drøftelse med den pågældende medlemsstat

- og at medlemsstaten har undladt at foretage den nødvendige 
korrigerende foranstaltning for at tage hånd om sådanne svagheder 
(for eksempel en omfordeling af reserven til prioriteter, som har 
opnået deres delmål).

Undtagelser på grund af eksterne faktorer:
- Undladelsen af at opfylde mål skyldes socioøkonomiske eller 

miljømæssige faktorers indvirkning, væsentlige ændringer i den 
pågældende medlemsstats økonomiske eller miljømæssige forhold 

- undladelsen skyldes force majeure, som i høj grad påvirker 
gennemførelsen af de pågældende prioriteter.

Målenes opnåelse

Alvorlig undladelse af at opfylde delmål Delmål nået

Alvorlig undladelse af at opfylde mål Målet opfyldt

Ingen korrigerende eller 
ansporende mekanisme

Opnåelsesniveau

Muligheder for at reducere niveauet af finansielle korrektioner:
- op til 50 % fra sag til sag, afhænger af i hvilket omfang eksterne 

faktorer (andre end dem, der giver anledning til undladelser) 
påvirker den alvorlige undladelse

- nedbringelse uden grænse, hvis korrektionen anses som 
værende uforholdsmæssig.

>65 %60 %<50 %

5 %25 % 10 %

opnåelse/absorptionskoefficient

Niveauet for finansiel korrektion

𝑀𝐴𝐾𝑆 ∑

𝑜𝑢𝑡𝑝𝑢𝑡𝑖𝑛𝑑𝑖𝑘𝑎𝑡𝑜𝑟𝑖

𝑚å𝑙𝑜𝑢𝑡𝑝𝑢𝑡𝑖𝑛𝑑𝑖𝑘𝑎𝑡𝑜𝑟𝑖
+ 𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑙𝑡 𝑔𝑒𝑛𝑛𝑒𝑚𝑓ø𝑟𝑒𝑙𝑠𝑒𝑠𝑡𝑟𝑖𝑛𝑖

𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑙𝑡 𝑚å𝑙𝑔𝑒𝑛𝑛𝑒𝑚𝑓ø𝑟𝑒𝑙𝑠𝑒𝑠𝑡𝑟𝑖𝑛𝑖
𝑛

𝑛
𝑖=0 ; 100%

𝑀𝐴𝐾𝑆 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑛𝑠𝑖𝑒𝑙 𝑖𝑛𝑑𝑖𝑘𝑎𝑡𝑜𝑟
𝑓𝑖𝑛𝑎𝑛𝑠𝑖𝑒𝑙 𝑚å𝑙𝑖𝑛𝑑𝑖𝑘𝑎𝑡𝑜𝑟 ; 100%



 

1 

KOMMISSIONENS SVAR PÅ DEN EUROPÆISKE REVISIONSRETS SÆRBERETNING 

"FORHÅNDSBETINGELSER OG RESULTATRESERVE PÅ 

SAMHØRIGHEDSOMRÅDET: INSTRUMENTERNE ER INNOVATIVE, MEN ENDNU 

IKKE EFFEKTIVE" 

RESUMÉ  

IV. I forhold til ændringerne på grundlag af forhåndsbetingelserne bør den kendsgerning, at der 

indføres minimumsbetingelser, som ikke fandtes i nogen af de tidligere rammer for 

samhørighedspolitikken, øge effektiviteten af udgifterne.  

Kommissionen vil kunne vurdere den endelige effekt af forhåndsbetingelserne, efter at 

projekterne/programmerne er gennemført.     

I overensstemmelse med forordningen om fælles bestemmelser kan Kommissionen suspendere 

betalinger ved manglende gennemførelse af handlingsplanen til opfyldelse af forhåndsbetingelserne, 

efter at medlemsstaterne har rapporteret om opfyldelsen deraf i deres årlige 

gennemførelsesrapporter (senest den 30. juni 2017) eller statusrapporter (senest den 30. august 

2017). 

Kommissionen planlægger at færdiggøre sin vurdering i efteråret 2017. Medio september lå den del 

af budgettet, som var påvirket af de uafsluttede handlingsplaner, på omkring 12 % af 

samhørighedsfinansieringen. 

V. Resultatrammen og resultatreserven blev oprettet for at øge fokus på resultater og opnåelse af 

Unionens strategi for intelligent, bæredygtig og inklusiv vækst. De blev ikke udformet med henblik 

på en betydelig omfordeling af samhørighedsudgifterne. Ikke desto mindre kan resultatreserven, 

såfremt programmerne ikke når de milepæle, som er fastsat i resultatrammen, omfordeles til andre 

programmer med bedre resultater. Endvidere er resultatrammen blot et af flere elementer i 

resultatorienteringen. Størstedelen af de indikatorer, som anvendes til tildeling af resultatreserven, 

er outputindikatorer, da det ville være urimeligt at belønne eller straffe programmet for resultater 

påvirket af eksterne faktorer, som ligger uden for programmets forvaltningsmyndigheds kontrol. 

Hvis programmets interventionslogik er godt udformet, bør leveringen af bestemte resultater 

imidlertid bidrage til at opnå resultatmålene. 

VI. Kommissionen er i øjeblikket ved at analysere rapporterne om færdiggørelse af 

handlingsplanerne til opfyldelse af forhåndsbetingelserne, som medlemsstaterne har indsendt inden 

for rammerne af de årlige gennemførelsesrapporter og statusrapporter.   

De lovgivningsmæssige bestemmelser vedrørende resultatgennemgangen og omfordeling af 

resultatreserven har netop til formål at bidrage til at skabe resultater og dermed forebygge spild eller 

ineffektiv anvendelse af ressourcer. 

VII. På nuværende tidspunkt er Kommissionen ikke i stand til at give konkrete tilsagn vedrørende 

lovgivningsforslagene for perioden efter 2020. 

Henstilling 1: På nuværende tidspunkt er Kommissionen ikke i stand til at give konkrete tilsagn 

vedrørende lovgivningsforslagene for perioden efter 2020. 

a) På betingelse af at forhåndsbetingelserne opretholdes for perioden efter 2020, accepterer 

Kommissionen henstillingen med hensyn til substansen. 

b) På betingelse af at forhåndsbetingelserne opretholdes for perioden efter 2020, og under 

hensyntagen til de særlige karakteristika for hver proces, accepterer Kommissionen delvist denne 

henstilling. Den vil dog stræbe efter at sikre sammenhæng. 

c) På betingelse af at forhåndsbetingelserne fastholdes for perioden efter 2020, accepterer 

Kommissionen henstillingen med hensyn til substansen.   
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d) På betingelse af at forhåndsbetingelserne opretholdes for perioden efter 2020, accepterer 

Kommissionen henstillingen med hensyn til substansen.   

Henstilling 2: På nuværende tidspunkt er Kommissionen ikke i stand til at give konkrete tilsagn 

vedrørende lovgivningsforslagene for perioden efter 2020.  

På betingelse af at resultatrammen og resultatreserven opretholdes for perioden efter 2020, 

accepterer Kommissionen henstillingen.   

c) Kommissionen understreger, at dens vigtigste målsætning er at hjælpe medlemsstaterne med at 

gennemføre fondene og dermed undgå dårlige resultater. Kommissionen vil fortsat gøre en indsats 

for at nå dette mål, f.eks. ved at yde vejledning, teknisk ekspertise, muligheder for at drøfte og 

udveksle erfaringer mv. 

Suspensioner af betalinger og finansielle korrektioner er foranstaltninger, som kun må iværksættes, 

når alle andre foranstaltninger har slået fejl. Kommissionen vil gennemgå og vil fortsætte med at 

anvende disse foranstaltninger, også i fremtiden, men vil koncentrere sin indsats om så vidt muligt 

at træffe forebyggende foranstaltninger. 

INDLEDNING  

18. Et centralt trin i gennemførelse er et vigtigt trin i forbindelse med gennemførelsen af operationer 

under en prioritet, som er nødvendige for at nå de fastsatte mål for 2023. Gennemførelsen kan måles 

og udtrykkes i tal eller procenter. 

BEMÆRKNINGER  

29. Medlemsstaterne kunne rapportere om opfyldelsen af forhåndsbetingelserne frem til juni 2017 

inden for rammerne af de årlige gennemførelsesrapporter og indtil august 2017 inden for rammerne 

af statusrapporterne.  

Kommissionen afslutter sin vurdering af de resterende handlingsplaner i efteråret 2017. 

32. Kommissionen minder om, at medlemsstaterne ikke er juridisk forpligtede til at rapportere før 

juni/august 2017. 

34. Det er vigtigt at understrege, at for generel forhåndsbetingelse 4 og 5 og forhåndsbetingelse 8.1 

og 8.3 blev størstedelen af forhåndsbetingelserne anset for at være opfyldt på tidspunktet for 

vedtagelsen af en partnerskabsaftale/et operationelt program: 

 – 15 ud af 27 medlemsstater, som mente, at forhåndsbetingelse 4 var relevant, havde anset den som 

opfyldt ved vedtagelsen 

– 22 ud af 27 medlemsstater, som mente, at forhåndsbetingelse 5 var relevant, havde anset den som 

opfyldt ved vedtagelsen 

– 22 ud af 27 medlemsstater, som mente, at forhåndsbetingelse 8.1 var relevant, havde anset den 

som opfyldt ved vedtagelsen, og  

– 9 ud af 14 medlemsstater, som mente, at forhåndsbetingelse 8.3 var relevant, havde anset den som 

opfyldt ved vedtagelsen. 

Kommissionens tjenestegrene analyserede medlemsstaternes selvevalueringer. De blev drøftet med 

medlemsstaterne.  

35. Se Kommissionens svar på pkt. 32. 

37. Alle tematiske forhåndsbetingelser er knyttet til en specifik investeringsprioritet inden for det 

tematiske mål. Ikke alle investeringsprioriteter har deres egne forhåndsbetingelser.  

Når Kommissionen har afsluttet sin vurdering, vil den være i stand til at komme med en omfattende 

analyse af andelen af de fonde, som er omfattet af de ikke-afsluttede handlingsplaner. 
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39. Som nævnt af Kommissionen i pkt. 59 nedenfor har forhåndsbetingelser medført minimumskrav 

og -betingelser, som ikke fandtes i nogen af de tidligere lovgivningsrammer for 

samhørighedspolitikken. Selv om virkningen af forhåndsbetingelser kun kan vurderes ved udgangen 

af programperioden, forventer Kommissionen, at den omstændighed, at der indføres 

minimumskrav, bør øge effektiviteten af udgifterne. Det betyder imidlertid ikke, at betingelserne 

ikke kunne have været mere krævende og ambitiøse – som foreslået i Kommissionen (KOM(2011) 

615).  

41. Kommissionen understreger, at vejledningen er et internt dokument til de ansatte om, hvordan 

de enkelte kriterier fra forordningen om fælles bestemmelser fortolkes for at sikre, at der er 

konsekvens i vurderingen af forhåndsbetingelserne på tværs af medlemsstaterne. Kommissionens 

tjenestegrenes analyse af medlemsstaternes selvevalueringer blev gennemført i overensstemmelse 

med Kommissionens vejledning, som væsentligt reducerede muligheden for fortolkning.  

47. Kommissionen mener, at de nævnte kriterier for to forskellige forhåndsbetingelser, som er 

knyttet til to forskellige investeringsprioriteter (en, der støtter aktive arbejdsmarkedspolitikker, der 

opfylder visse minimumsbetingelser, og den anden investeringsprioritet, som støtter reformer med 

henblik på at levere disse aktive arbejdsmarkedspolitikker), ikke udelukker hinanden. Dette kan kun 

være tilfældet, hvis en yderligere forbedring af aktive arbejdsmarkedspolitikker, der opfylder de 

minimumsbetingelser, som er defineret i forhåndsbetingelse 8.1, er umulig og ikke bør støttes af 

Unionen.  

48. Kommissionen er af den opfattelse, at medlemsstaterne kan vurdere, at kriterierne for 

forhåndsbetingelse 8.1 er opfyldt, og bruge EU-midler under investeringsprioriteten vedrørende 

forhåndsbetingelse 8.3 til at videreudvikle kapaciteter til at levere sådanne tjenester af følgende 

årsager: 

– en medlemsstat kan opfylde forhåndsbetingelse 8.1 via investeringerne og 

reformforanstaltningerne under den investeringsprioritet, som forhåndsbetingelse 8.3 finder 

anvendelse på.  

– en medlemsstat, som allerede opfylder minimumsbetingelserne for forhåndsbetingelse 8.1, ønsker 

måske stadig at forbedre sin offentlige arbejdsformidling ved at investere i investeringsprioriteten 

om reform af arbejdsmarkedsinstitutioner, f.eks. ved at følge op på observationer i landerapporten. 

Den omstændighed, at en medlemsstat opfylder minimumsbetingelserne, kan ikke forhindre denne 

medlemsstat i at forbedre sine arbejdsmarkedsinstitutioner yderligere, og Kommissionens 

tjenestegrene kan påpege behovet for at gøre det bedre. 

52. Kommissionen bruger sin viden fra andre områder eller i samordnede tiltag som det europæiske 

semester i sit daglige arbejde med at udarbejde og gennemføre programmer.  

Vurderingen af medlemsstatens og Kommissionens opfyldelse er begrænset til kriterierne i bilag XI 

i forordningen om fælles bestemmelser, dvs. forhåndsbetingelser bør kun omfatte spørgsmål, der 

vedrører gennemførelsen af samhørighedspolitikken. 

Retsgrundlaget gav derfor ikke Kommissionen mulighed for at koordinere vurderingen af 

forhåndsbetingelserne fuldt ud med det europæiske semester og andre informationskilder. 

53. Forhåndsbetingelserne er minimumskrav. Opfyldelsen af disse vurderes alene på grundlag af de 

kriterier, som fremgår af bilag XI i forordningen om fælles bestemmelser, jf. artikel 19, stk. 3, i 

forordningen om fælles bestemmelser. Det europæiske semester er baseret på en anden ramme. 

Opfyldelse af en forhåndsbetingelse betyder ikke, at yderligere forbedringer ikke er mulige eller 

endog nødvendige ud fra et politisk perspektiv. Dette forklarer også, hvorfor det er muligt, at 

forhåndsbetingelse 8.1 vurderes som opfyldt (eftersom minimumsbetingelserne i bilag XI i 

forordningen om fælles bestemmelser er opfyldt), mens medlemsstaterne stadig ønsker eller det 

stadig henstilles til disse (inden for rammerne af det europæiske semester) yderligere at forbedre 
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deres aktive arbejdsmarkedspolitikker ved at foretage investeringer under den investeringsprioritet, 

som forhåndsbetingelse 8.3 er knyttet til. 

Tekstboks 2 – Inkonsekvens mellem forhåndsbetingelser og landespecifikke rapporter i 

vurderingen af medlemsstaternes aktive arbejdsmarkedspolitik – eksempler fra Polen, 

Spanien og Kroatien  

Kommissionen henviser til sit svar under punkt 53. 

55. Henvisningen til særberetning nr. 24/2016 er baseret på resultaterne af statsstøtteordninger, som 

overvåges af GD COMP. Den efterfølgende overvågning er baseret på stikprøver og involverer ikke 

nødvendigvis finansiering fra ESI-fondene. Kommissionens tjenestegrene analyserede 

medlemsstaternes selvevalueringer. De blev drøftet med medlemsstaterne. 

Forhåndsbetingelsen om statsstøtte kræver, at de grundlæggende rammebetingelser for effektiv 

anvendelse af midlerne er til stede. Med hensyn til kvaliteten af overholdelsen bør det bemærkes, at 

ifølge forordningen om fælles bestemmelser skal "Kommissionens vurdering af opfyldelsen [...] 

begrænses til kriterierne i de fondsspecifikke regler og kriterierne i bilag XI, del II, og skal tage 

hensyn til nationale og regionale kompetencer til at fastsætte specifikke og passende politiske 

foranstaltninger, herunder det strategiske indhold" (artikel 19).  

57. Se Kommissionens svar på pkt. 32. 

59. I en undersøgelse bestilt af Kommissionen blev det konkluderet, at "forhåndsbetingelser 

medførte ændringer på nationalt og regionalt niveau, som ikke ville være blevet gennemført eller 

ville være foregået i et langsommere tempo"1. Kommissionens arbejdsdokument2 indeholder andre 

eksempler på foranstaltninger truffet af medlemsstaterne, der har en merværdi, forudsat at 

medlemsstaterne sikrer korrekt gennemførelse deraf og opfølgning på dem i fremtiden. 

Den nye politiske udvikling og strukturreformerne udløst af forhåndsbetingelser har en positiv 

afsmittende virkning på offentlige og private investeringer ud over dem, der vedrører 

samhørighedspolitikken. 

Derudover er der med forhåndsbetingelser medført minimumskrav og -betingelser, som ikke fandtes 

i nogen af de tidligere rammer for samhørighedspolitikken. Selv om de strenge krav, som 

Kommissionen har foreslået (KOM(2011) 615), ikke blev medtaget i den efterfølgende 

lovgivningsproces, ventes det at medføre minimumsbetingelser at forbedre effektiviteten af 

udgifterne.  

61. I overensstemmelse med artikel 19, stk. 5, i forordningen om fælles bestemmelser havde 

Kommissionen mulighed for (men ikke pligt til) at suspendere mellemliggende betalinger på 

tidspunktet for vedtagelsen af programmer, hvor dette var nødvendigt for at undgå betydelig skade 

på effektiviteten i forhold til at nå specifikke mål. 

Kommissionen er i øjeblikket ved at analysere rapporterne om færdiggørelse af handlingsplanerne 

til opfyldelse af forhåndsbetingelserne, som medlemsstaterne har indsendt inden for rammerne af de 

årlige gennemførelsesrapporter og statusrapporter.   

                                                       

1 Undersøgelse fra konsortiet ledet af Metis for Europa-Kommissionen, s. 121, 

http://ec.europa.eu/regional_policy/en/information/publications/studies/2016/the-implementation-of-the-provisions-in-relation-

to-the-ex-ante-conditionalities-during-the-programming-phase-of-the-european-structural-and-investment-esi-funds. 
2  Arbejdsdokument fra Kommissionens tjenestegrene "The value added of Ex ante Conditionalities in the European Structural and 

Investment Funds" (SWD(2017) 127). 

http://ec.europa.eu/regional_policy/en/information/publications/studies/2016/the-implementation-of-the-provisions-in-relation-to-the-ex-ante-conditionalities-during-the-programming-phase-of-the-european-structural-and-investment-esi-funds
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/information/publications/studies/2016/the-implementation-of-the-provisions-in-relation-to-the-ex-ante-conditionalities-during-the-programming-phase-of-the-european-structural-and-investment-esi-funds
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Først efter en analyse af disse dokumenter vil Kommissionen være i stand til at overveje 

suspensioner knyttet til manglende gennemførelse af handlingsplanerne.  

70. Resultatrammerne i vedtagne programmer omfatter forskellige indikatorer for at sikre, at 

programmerne er på rette vej i forhold til det aftalte mål. Resultatindikatorerne og de vigtigste 

gennemførelsestrin udgør flertallet af disse, men de finansielle indikatorer er også medtaget for at 

give et skøn over de samlede fremskridt inden for prioritetsaksen. Endvidere er resultatrammen 

alene ikke en garanti for bedre resultater. Den skal ledsages af andre elementer i 

resultatorienteringen. 

72. Programmernes resultatorientering afhænger af en række elementer, som er indbyrdes 

forbundne, herunder en god behovsanalyse, pålidelig interventionslogik med klare, specifikke mål, 

velvalgte resultatindikatorer, der afspejles i udvælgelseskriterierne, og ligeledes en veludformet 

resultatramme med realistiske og opnåelige milepæle og mål. 

Det er muligvis ikke hensigtsmæssigt at medtage resultatindikatorer i resultatrammen under EFRU 

og Samhørighedsfonden på grund af tidsplanen for, hvornår resultaterne kan nås og indgå i 

systemet. Afhængigt af indikatoren kan det være nødvendigt at foretage en evaluering for at adskille 

politikkens virkninger fra programeksterne faktorer.  

74. Ifølge det retlige krav skal en resultatramme for en prioritetsakse omfatte en finansiel indikator 

og en outputindikator og, hvis det er relevant, en resultatindikator (se pkt. 2 i bilag II i forordningen 

om fælles bestemmelser). 

75. De vigtigste gennemførelsestrin anvendes til at markere et vigtigt skridt i gennemførelsen af 

operationer under en prioritet, som er nødvendige for at nå målene for 2023, ikke kun begyndelsen 

af gennemførelsen.  

79. Milepæles og måls overholdelse af kriterierne i bilag II i forordningen om fælles bestemmelser 

blev kontrolleret på tidspunktet for programmets vedtagelse. Medlemsstaterne kan foreslå en 

revision af milepælene og målene, hvis de viser sig at være under- eller overvurderet på grund af 

forkerte forudsætninger. En sådan anmodning skal følge proceduren for ændringer af programmet 

som defineret i artikel 30 i forordningen om fælles bestemmelser, og initiativet til at fremsætte den 

påhviler alene medlemsstaten. 

Tekstboks 4 – Eksempel på værdier, der ikke kunne kontrolleres for de to spanske 

operationelle programmer: "Intelligent vækst" og "EFRU for Andalusien". 

De dokumenter, som stilles til rådighed for de to spanske EFRU-programmer, indeholder 

oplysninger om beregningsmetoden, EFRU-beløbet svarende til hver enkelt indikator og den 

foreslåede milepæl og målværdi. Der er ikke angivet enhedsomkostninger til kontrol af disse 

værdier. Det skal dog bemærkes, at Kommissionens vurdering også omfatter en kvalitativ del 

baseret på en faglig bedømmelse. 

80. I henhold til artikel 4, stk. 3, i forordning 215/2014 skal forvaltningsmyndighederne give disse 

oplysninger på Kommissionens anmodning. På grund af de mange forskellige indikatorer, som kan 

anvendes, var der ingen model for levering af oplysninger om de metoder og kriterier, som 

anvendes til at vælge indikatorer og fastsætte milepæle og mål. Det er derfor tænkeligt, at 

detaljeringsgraden varierer fra dokument til dokument.  

82. Kommissionen bemærker, at dette er kravene i det relevante retsgrundlag. Kommissionen er 

bundet af retsgrundlaget. Definitionen af opnåelse af milepælene i artikel 6, stk. 2, i Kommissionens 

gennemførelsesforordning giver en vis margen for at tage hensyn til kompleksiteten af de fleste af 

de interventioner, som er omfattet af ESI-fondene. Dette skal sammenholdes med, at 

resultatrammen er en ny løsning, og tildelingen af reserven vil være en automatisk proces. 
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85. På tidspunktet for udformningen af den nuværende tildeling af resultatreserven fandt 

Kommissionen, at hvis reserven opretholdes på nationalt plan, sikrer man overensstemmelse med 

det primære mål for samhørighedspolitikken, nemlig øget økonomisk, social og territorial 

samhørighed, samt målene i henhold til TEUF (artikel 176). 

Se også Kommissionens svar på punkt 72. 

86. Artikel 22, stk. 4 og 5, og artikel 30, stk. 3, i forordningen om fælles bestemmelser indeholder 

grænser for denne fleksibilitet: Resultatreserven skal overføres fra de prioriteter, som ikke har nået 

deres milepæle, til de prioriteter, som har nået dem. Som hovedregel skal omfordelingen være 

forenelig med kravene om tematisk koncentration og minimumstildelingerne i denne forordning og 

de fondsspecifikke regler. Omfordelingsforslaget skal overholde gældende regler, være i 

overensstemmelse med medlemsstatens eller regionens udviklingsbehov og må ikke indebære en 

betydelig risiko for, at målene i forslaget ikke kan nås.  

87. Kommissionen bemærker, at suspensioner af betalinger er en sidste foranstaltning til at forbedre 

programgennemførelsen og anvendes, hvis andre foranstaltninger ikke giver de ønskede resultater. 

Der er yderligere skridt, som forpligter medlemsstaterne til at gribe ind og rette op på svagheder i 

gennemførelsen, inden betalingerne suspenderes. Denne proces er en del af Kommissionens 

overvågning af programmets gennemførelse. 

88. I disse tilfælde kan medlemsstaterne foreslå en ændring i værdien af en milepæl. Denne ændring 

godkendes imidlertid kun, når Kommissionen vedtager den foreslåede ændring til programmet. 

89. For så vidt angår EFRU og Samhørighedsfonden, måler resultatindikatorerne ændringer, der 

skyldes foranstaltninger, som er medfinansieret af offentlige indgreb, f.eks. af fondene, samt andre 

faktorer. Hvis den ændring, der ses i værdien af resultatindikatoren, ikke alene afhænger af 

fondenes interventioner, kan Kommissionen ikke indføre korrigerende foranstaltninger for 

forvaltningsmyndighederne for manglende opnåelse af noget, som ikke er under deres kontrol. 

91. Grænserne for anvendelse af finansielle korrektioner blev indført for at undgå situationer, hvor 

forvaltningsmyndighederne straffes for ændringer, som ikke fuldt ud er under deres kontrol. I lyset 

af den lange periode frem til opfyldelsen af målene, øges uforudsigeligheden af de eksterne 

faktorer. 

93. Grænserne for anvendelse af suspension af betalinger og finansielle korrektioner blev indført for 

at undgå situationer, hvor forvaltningsmyndighederne straffes for ændringer, som ikke fuldt ud er 

under deres kontrol. Endvidere er sanktionerne i resultatrammen ikke de eneste tilgængelige 

mekanismer. Lav absorption kan føre til frigørelse af midler i programmeringsperioden baseret på 

N+3-reglen. 

KONKLUSIONER OG HENSTILLINGER 

96. Den omstændighed, at en handlingsplan ikke rapporteres som "gennemført", betyder ikke, at 

handlingsplanen ikke er blevet gennemført.  

Kommissionen minder om, at medlemsstaterne ikke er juridisk forpligtede til at rapportere før 

juni/august 2017. 

97. Medlemsstaternes og Kommissionens vurdering af opfyldelsen er begrænset til kriterierne i 

bilag XI i forordningen om fælles bestemmelser. Elementer, som går videre end disse kriterier, som 

kan tages i betragtning inden for rammerne af det europæiske semester, kan ikke anvendes til at 

vurdere opfyldelsen af forhåndsbetingelserne.  

Kommissionen understreger også, at dens oprindelige forslag om kriterier for forhåndsbetingelserne 

indeholder mange kvalitative elementer.  
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Brugen af Kommissionens vejledning om forhåndsbetingelser, som var obligatorisk for 

Kommissionens tjenestegrene, har i betydelig grad givet mindre plads til fortolkning af kriterierne i 

forordningen om fælles bestemmelser. 

98. I overensstemmelse med artikel 19, stk. 5, i forordningen om fælles bestemmelser havde 

Kommissionen mulighed for (men ikke pligt til) at suspendere mellemliggende betalinger på 

tidspunktet for vedtagelsen af programmer, hvor dette var nødvendigt for at undgå betydelig skade 

på effektiviteten i forhold til at nå specifikke mål. 

Kommissionen er i øjeblikket ved at analysere rapporterne om færdiggørelse af handlingsplanerne 

til opfyldelse af forhåndsbetingelserne, som medlemsstaterne har indsendt inden for rammerne af de 

årlige gennemførelsesrapporter og statusrapporter.   

Først efter en analyse af disse dokumenter vil Kommissionen være i stand til at overveje 

suspensioner knyttet til manglende gennemførelse af handlingsplanerne. 

100. Kommissionen har taget flere initiativer til at vurdere mekanismen i forhåndsbetingelserne, 

f.eks. via en undersøgelse om forhåndsbetingelser og et arbejdsdokument fra Kommissionens 

tjenestegrene – som Kommissionen vil anvende i udarbejdelsen af lovgivningsforslaget vedrørende 

programperioden efter 2020. 

103. Betingelserne for tildeling af resultatreserven er fastsat i den tilgrundliggende lovgivning. 

Kommissionen vil følge de lovgivningsmæssige krav med hensyn til opnåelse af de milepæle, som 

er nødvendige for tildeling af resultatreserven. Definitionen af at nå milepælene, som er indeholdt i 

artikel 6, stk. 2, i Kommissionens gennemførelsesforordning, giver en vis margen for at tage hensyn 

til kompleksiteten af de fleste af de interventioner, som er omfattet af ESI-fondene. Årsagen til 

disse regler er, at resultatrammen i sin nuværende udformning er en ny løsning. 

104. Resultatrammen og -reserven er ikke beregnet til at give en betydelig omfordeling af 

samhørighedsudgifterne. De giver forvaltningsmyndighederne incitament til at levere de planlagte 

resultater, som er under deres kontrol. Sammen med andre elementer i resultatorienteringen – en 

god behovsanalyse, pålidelig interventionslogik med klare, specifikke mål og velvalgte 

resultatindikatorer afspejlet i udvælgelseskriterierne – bør dette sikre, at de enkelte programmer 

fungerer godt og når målene.  

Endvidere er resultatindikatorerne muligvis ikke hensigtsmæssige med hensyn til resultatrammen på 

grund af tidsplanen for, hvornår resultaterne kan nås og indgå i systemet. Afhængigt af indikatoren 

kan det være nødvendigt at foretage en evaluering for at adskille virkningerne af politikken fra 

programeksterne faktorer. 

105. På tidspunktet for udformningen af den nuværende tildeling af resultatreserven fandt 

Kommissionen, at hvis reserven opretholdes på nationalt plan, sikrer man overensstemmelse med 

det primære mål for samhørighedspolitikken, nemlig øget økonomisk, social og territorial 

samhørighed, samt målene i henhold til TEUF (artikel 176). 

Programmernes resultatorientering afhænger af en række elementer, som er indbyrdes forbundne, 

herunder en god behovsanalyse, pålidelig interventionslogik med klare, specifikke mål, velvalgte 

resultatindikatorer, der afspejles i udvælgelseskriterierne, og ligeledes en veludformet 

resultatramme med realistiske og opnåelige milepæle og mål. 

106. Resultatrammen er baseret på forskellige indikatorer med henblik på at sikre, at programmerne 

er på rette vej i forhold til at nå de aftalte mål. Resultatindikatorerne er måske ikke hensigtsmæssige 

(for EFRU/Samhørighedsfonden), fordi tidsplanen for, hvornår resultaterne kan nås og indgå i 

systemet, ikke er forenelige med den obligatoriske frist for tildeling af resultatreserven. 
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107. De vigtige gennemførelsestrin anvendes til at markere et vigtigt trin i gennemførelsen af 

operationer under en prioritet. Disse trin er nødvendige for at nå målene for 2023 og er ikke blot en 

angivelse af begyndelsen af gennemførelsen.  

108. I henhold til artikel 4, stk. 3, i forordning 215/2014 skal forvaltningsmyndighederne give disse 

oplysninger på Kommissionens anmodning. På grund af de mange forskellige indikatorer, som kan 

anvendes, var der ingen model for levering af oplysninger om de metoder og kriterier, som 

anvendes til at vælge indikatorer og fastsætte milepæle og mål. Det er derfor tænkeligt, at 

detaljeringsgraden varierer fra dokument til dokument.  

109. Grænserne for anvendelse af suspensionen af betalinger og finansielle korrektioner blev indført 

for at undgå situationer, hvor forvaltningsmyndighederne straffes for ændringer, som ligger uden 

for programmet, og som ikke fuldt ud er under deres kontrol. Endvidere er sanktionerne i 

resultatrammen ikke de eneste tilgængelige mekanismer.  

Navnlig kan forsinkelserne i starten og gennemførelsen af projekterne føre til lav absorption og 

dermed til frigørelse af midler i løbet af programmeringsperioden baseret på N+3-reglen. Det 

betyder, at det lave gennemførelsesniveau kan medføre en reduktion i de tilgængelige midler.  

111. På nuværende tidspunkt er Kommissionen ikke i stand til at give konkrete tilsagn vedrørende 

lovgivningsforslagene for perioden efter 2020. 

Henstilling 1 – Videreudvikle forhåndsbetingelserne for perioden efter 2020 

På nuværende tidspunkt er Kommissionen ikke i stand til at give konkrete tilsagn vedrørende 

lovgivningsforslagene for perioden efter 2020.  

a) På betingelse af at forhåndsbetingelserne opretholdes for perioden efter 2020, accepterer 

Kommissionen henstillingen med hensyn til substansen.  

b) På betingelse af at forhåndsbetingelserne opretholdes for perioden efter 2020, og under 

hensyntagen til de særlige karakteristika for hver proces, accepterer Kommissionen delvist denne 

henstilling. Den vil dog stræbe efter at sikre sammenhæng.  

c) På betingelse af at forhåndsbetingelserne fastholdes for perioden efter 2020, accepterer 

Kommissionen henstillingen med hensyn til substansen.   

d) På betingelse af at forhåndsbetingelserne opretholdes for perioden efter 2020, accepterer 

Kommissionen henstillingen med hensyn til substansen.   

Henstilling 2 – Overveje at omdanne resultatreserven for perioden efter 2020 til et mere 

resultatorienteret instrument 

På nuværende tidspunkt er Kommissionen ikke i stand til at give konkrete tilsagn vedrørende 

lovgivningsforslagene for perioden efter 2020. 

På betingelse af at resultatrammen og resultatreserven opretholdes for perioden efter 2020, 

accepterer Kommissionen henstillingen.   

c) Kommissionen understreger, at dens vigtigste målsætning er at hjælpe medlemsstaterne med at 

gennemføre fondene og dermed undgå dårlige resultater. Kommissionen vil fortsat gøre en indsats 

for at nå dette mål, f.eks. ved at yde vejledning, teknisk ekspertise, muligheder for at drøfte og 

udveksle erfaringer mv. 

Suspensionen af betalinger og finansielle korrektioner er foranstaltninger, som kun må iværksættes, 

når alle andre foranstaltninger har været forgæves. Kommissionen vil gennemgå og vil fortsætte 

med at anvende disse foranstaltninger, også i fremtiden, men vil koncentrere sin indsats om så vidt 

muligt at træffe forebyggende foranstaltninger. 
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Lovgivningspakken for programperioden 2014-2020 
indførte to instrumenter for at gøre 
samhørighedsudgifterne mere resultatorienterede: 
forhåndsbetingelserne og resultatreserven. Mens 
førstnævnte fastsætter visse betingelser, der skal være 
opfyldt, før programmet gennemføres, kræver 
sidstnævnte, at de fleste ESI-fondsprogrammer lægger 
6 % af den samlede finansiering til hver enkelt 
medlemsstat til side, og dette beløb vil blive endeligt 
tildelt afhængigt af udfaldet af en resultatgennemgang i 
2019. I denne beretning ser vi på, hvorvidt disse to 
instrumenter reelt blev anvendt til at tilskynde til en 
forbedret anvendelse af samhørighedsudgifterne i 
medlemsstaterne. 
Vi konstaterede, at forhåndsbetingelserne leverede en 
sammenhængende ramme til vurdering af 
medlemsstaternes villighed til at implementere EU-midler. 
Vurderingen af dem var imidlertid en lang og 
tidskrævende proces, og det er stadig usikkert, i hvilket 
omfang de reelt har ført og vil føre til ændringer på stedet. 
Opretholdelsen af forhåndsbetingelserne afhænger af 
medlemsstaternes engagement og ejerskab. Vi mener 
ligeledes, at resultatrammen og resultatreserven kun i 
begrænset omfang tilskynder til en bedre 
resultatorientering af OP’erne, idet de for det meste er 
baseret på udgifter og output.
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