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ORDFÖRKLARINGAR OCH FÖRKORTNINGAR 

De europeiska struktur- och investeringsfonderna (ESI-fonderna) är fem separata fonder 

som stödjer tillhandahållandet av unionsstrategin för smart och hållbar tillväxt för alla i hela 

unionen, liksom de fondspecifika uppdragen, och har policyramar anpassade till den fleråriga 

budgetramen på sju år. Fonderna är: Europeiska regionala utvecklingsfonden (Eruf), 

Europeiska socialfonden (ESF), Sammanhållningsfonden, Europeiska jordbruksfonden för 

landsbygdsutveckling (Ejflu) och Europeiska havs- och fiskerifonden (EHFF). 

Delmål är etappmål som är direkt kopplade till uppfyllandet av det specifika målet för en 

investeringsprioritering. De ska ha uppnåtts senast den 31 december 2018 och kommer att 

bedömas under 2019. 

Den europeiska planeringsterminen är en cykel för samordning av EU-medlemsstaternas 

politik som syftar till att anpassa nationell budgetpolitik och ekonomisk politik till EU:s mål 

och prioriteringar. Inom ramen för den europeiska planeringsterminen ger rådet 

medlemsstaterna rekommendationer om vilka strukturreformer som de bör genomföra och 

hur alltför stora makroekonomiska obalanser kan förhindras. 

Effekt syftar på de långsiktiga socioekonomiska konsekvenser som kan observeras en viss tid 

efter det att en insats har avslutats och som kan beröra antingen direkta mottagare av 

insatsen eller indirekta mottagare (t.ex. lägre arbetslöshet, bättre vattenkvalitet etc.). 

En resultatram består av delmål och mål som definieras för en uppsättning indikatorer som 

medlemsstaterna väljer ut för varje insatsområde inom ett operativt program, förutom 

insatsområdena för tekniskt stöd och program som får stöd inom initiativet för små och 

medelstora företag.  

Ett resultat är en mätbar konsekvens som – direkt eller indirekt – följer av ett samband 

mellan orsak och effekt. Den resultatbaserade strategin för offentlig politik bygger på 

principen att offentliga insatser bör inriktas på att åstadkomma resultat snarare än på att 

förvalta åtgärder eller processer. I sammanhållningspolitiken används termen resultat oftast 

om utfall och effekter. 
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Ett tematiskt mål (TM) är en strukturerande komponent i 

partnerskapsöverenskommelserna. Det förutbestäms i lagstiftning och anger vilka mål som 

ska få stöd från europeiska struktur- och investeringsfonder. De tematiska målen är 

kopplade till strategiska mål på EU-nivå. 

Förhandsvillkor är villkor baserade på förutbestämda kriterier som anges i förordningen om 

gemensamma bestämmelser och ses som nödvändiga förutsättningar för att EU-medlen ska 

användas ändamålsenligt och effektivt av alla ESI-fonder. När medlemsstaterna utarbetar 

operativa program inom Eruf, Sammanhållningsfonden och ESF för programperioden 2014–

2020 ska de bedöma om dessa villkor är uppfyllda. Om de inte är uppfyllda skulle 

handlingsplaner utarbetas för att säkerställa att villkoren var uppfyllda senast den 31 

december 2016. 

Förordningen om gemensamma bestämmelser är Europaparlamentets och rådets 

förordning (EU) nr 1303/2013 av den 17 december 2013 om fastställande av gemensamma 

bestämmelser för Europeiska regionala utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden, 

Sammanhållningsfonden, Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling och 

Europeiska havs- och fiskerifonden, om fastställande av allmänna bestämmelser för 

Europeiska regionala utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden, Sammanhållningsfonden 

och Europeiska havs- och fiskerifonden samt om upphävande av rådets förordning (EG) 

nr 1083/20061

I ett operativt program fastställs en medlemsstats eller en regions prioriteringar och 

specifika mål och hur medlen (EU-finansiering och nationell offentlig och privat 

medfinansiering) från ESI-fonderna ska användas under en viss period (för närvarande sju år) 

för att finansiera projekt. Projekten ska bidra till att ett antal mål som specificerats för det 

operativa programmets insatsområden uppnås. Ett operativt program utarbetas av 

medlemsstaten och måste godkännas av kommissionen innan några betalningar kan göras 

från EU:s budget. Operativa program kan endast ändras under den period som det omfattar 

om båda parterna är överens.  

. 

                                                      

1 EUT L 347, 20.12.2013, s. 320. 
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Input är de ekonomiska, mänskliga, materiella eller organisatoriska medel eller den 

lagstiftning som behövs för att genomföra en politik, ett program eller ett projekt. 

Investeringsprioritering är ett område som prioriteras för bidrag från Europeiska unionen, 

fastställs på unionsnivå och är kopplat till ett specifikt tematiskt mål för Eruf, 

Sammanhållningsfonden och ESF.  

Landsspecifika rekommendationer är rekommendationer från rådet till medlemsstaterna 

om strukturella utmaningar som bör hanteras genom fleråriga investeringar som direkt 

omfattas av det i de fondspecifika förordningarna angivna tillämpningsområdet för ESI-

fonderna. De bygger på kommissionens analys av EU-medlemsstaternas planer för 

budgetreformer, makroekonomiska reformer och strukturella reformer och gäller för den 

kommande perioden på 12–18 månader. De antas av rådet i enlighet med artiklarna 121.2 

och 148.4 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (EUF-fördraget). 

Mål är uttryck för värdet av den output, de resultat som ska åstadkommas och de utgifter 

som attesterats till kommissionen den 31 december 2023. Om och i vilken utsträckning 

målen har uppnåtts kommer att bedömas när programperioden avslutas 2025. 

Output produceras eller uppnås med de resurser som tilldelas en insats (t.ex. utbildning för 

arbetslösa ungdomar, antal avloppsreningsverk eller antal kilometer väg som har byggts 

etc.). 

Partnerskapsöverenskommelser ingås mellan Europeiska kommissionen och varje 

medlemsstat för programperioden 2014–2020. Där anges hur de nationella myndigheterna 

planerar att använda medlen från de europeiska struktur- och investeringsfonderna och 

varje lands strategiska mål och investeringsprioriteringar, och kopplar dem till de 

övergripande målen för Europa 2020-strategin för smart och hållbar tillväxt för alla. De 

innehåller också bland annat en sammanfattning av bedömningen av uppfyllandet av 

tillämpliga förhandsvillkor och, om de inte är uppfyllda, av de åtgärder som ska vidtas, vilka 

organ som ansvarar för att genomföra dem och en tidsplan för genomförandet liksom 

beskrivningen av metoden och mekanismerna för att säkerställa överensstämmelse i 

genomförandet av resultatramen. Överenskommelserna utarbetas av medlemsstaten i 

dialog med kommissionen och ska antas av kommissionen. 
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Resultatreserven motsvarar 6 % av anslagen till Eruf, ESF och Sammanhållningsfonden, för 

målet Investering för tillväxt och sysselsättning, och till Ejflu samt till åtgärder som 

finansieras med delad förvaltning i enlighet med EHFF-förordningen. Medlen ingår i 

programmen men kommer att tilldelas definitivt eller omfördelas, beroende på utfallet av 

resultatöversynen 2019.  

Vid resultatöversynen undersöks hur man har uppnått delmålen i programmen för 

insatsområdena, på grundval av uppgifter och bedömningar i den årliga 

genomföranderapport som medlemsstaterna lämnar in 2019.  

Viktiga genomförandesteg syftar på specifika mellanliggande etapper i genomförandet av 

insatser som är nödvändiga för att målen för en investeringsprioritering ska uppnås till 2023. 

De kan bara användas inom resultatramen och får gälla olika steg i genomförandet som är 

nödvändiga för att leverera output, till exempel urvalet av projekt eller godkännandet av 

större projekt. 
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SAMMANFATTNING  

Om förhandsvillkor och resultatreserven som instrument för en ändamålsenligare 

användning av sammanhållningsstöd 

I. Revisionen gäller två specifika instrument som infördes för programperioden 2014–

2020 i syfte att göra sammanhållningsstödet mer resultatinriktat: förhandsvillkor och 

resultatreserven. Förhandsvillkor innebär att vissa specificerade villkor måste vara uppfyllda 

innan programmet kan börja genomföras eller senast i slutet av 2016. Resultatreserven 

innebär att de flesta program inom ESI-fonderna ska sätta undan 6 % av de totala anslagen 

till varje medlemsstat som kommer att tilldelas definitivt eller omfördelas beroende på 

utfallet av en resultatöversyn 2019. 

Vår revision  

II. Vi försökte fastställa om förhandsvillkoren, resultatramen och resultatreserven 

tillämpades ändamålsenligt och gav medlemsstaterna incitament att använda 

sammanhållningsstödet bättre under programperioden 2014–2020. Revisionen gällde 

perioden från december 2013 till februari 2017.  

III. Denna revision kompletterar vår tidigare särskild rapport nr 2/2017 som handlade om 

kommissionens förhandlingar om partnerskapsöverenskommelser och program.  

Våra iakttagelser 

IV. Förhandskontroller är en innovation i sammanhållningspolitiken. Vi konstaterade 

generellt att de bildade en enhetlig ram för bedömningen av om medlemsstaterna var redo 

att använda EU-anslagen när programperioden 2014–2020 inleddes. Det är dock oklart i 

vilken utsträckning de verkligen har lett till förändringar på fältet. Kommissionen har inte 

utnyttjat möjligheten att ställa in betalningar när program antas om förhandsvillkor inte är 

uppfyllda. Omkring hälften av de över 700 handlingsplaner som medlemsstaterna hade 

antagit för att uppfylla alla förhandsvillkor hade inte rapporterats som slutförda i slutet av 

2016. De oavslutade handlingsplanerna omfattar högst 27 % av utgifterna inom Eruf, 

Sammanhållningsfonden och ESF. När programmen har antagits har förordningen om 

gemensamma bestämmelser ingen regel om att kommissionen kan hålla inne betalningar 
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innan medlemsstaterna rapporterar om slutförandet av åtgärder för att uppfylla 

förhandsvillkor i de årliga genomföranderapporterna (den 30 juni 2017) eller lägesrapporter 

(den 31 augusti 2017).  

V. Vi ser det också som osannolikt att resultatramen och resultatreserven under perioden 

2014–2020 kommer att leda till någon större omfördelning av sammanhållningsstödet till 

program som presterar bättre. En eventuell omfördelning kommer i synnerhet att ske inom 

eller mellan program i samma medlemsstat. Även om 6 % av medlen från Eruf, 

Sammanhållningsfonden och ESF har satts undan till resultatreserven ger resultatreservens 

utformning få incitament att göra de operativa programmen mer resultatinriktade eftersom 

den främst bygger på utgifter och output. Dessutom tilldelas de ytterligare anslagen 

definitivt även om delmålen inte är helt uppfyllda 2018 och kan på sin höjd omfördelas inom 

medlemsstaten. De nya möjligheterna att hålla inne betalningar och tillämpa finansiella 

korrigeringar vid undermåliga prestationer är ett steg i rätt riktning, men de är förenade med 

restriktiva villkor och kommer därför sannolikt inte att tillämpas i praktiken.  

Våra rekommendationer 

VI. Vi tror inte att det vore kostnadseffektivt att ändra reglerna för något av instrumenten 

under den innevarande perioden 2014–2020. Men vi uppmanar ändå medlemsstaterna att 

slutföra och kommissionen att bedöma de överenskomna handlingsplanerna och arbeta 

vidare med att uppfylla alla förhandsvillkor. Vidare bör de gällande bestämmelserna för 

resultatreserven så långt det går användas för att undvika att pengar slösas bort.  

VII. Våra rekommendationer gäller därför perioden efter 2020 då båda instrumenten, om de 

behålls, bör förstärkas så att det blir mer sannolikt att de bidrar till en ändamålsenligare 

användning av sammanhållningsstödet. När kommissionen utarbetar sitt lagförslag för 

perioden efter 2020 bör den därför göra följande: 

- Rekommendation 1: Förfina förhandsvillkoren som ett instrument för att bedöma om 

medlemsstater är redo att använda EU-anslagen, och då särskilt 
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(a) göra en ny bedömning av om varje förhandsvillkor för 2014–2020 är relevant och 

användbart, ta bort överlappningar och endast behålla de villkor som verkligen kan 

bidra till att de politiska målen uppnås ändamålsenligt,  

(b) säkerställa att förhandsvillkoren för perioden efter 2020 överensstämmer med den 

europeiska planeringsterminen,  

(c) fastställa tydliga bedömningskriterier med mätbara mål där det låter sig göras för 

att säkerställa en gemensam syn på vad som ska uppnås, 

(d) kräva att förhandsvillkor uppfylls och tillämpas under hela programperioden och 

följa upp detta med beaktande av den potentiella administrativa bördan. 

- Rekommendation 2:

(a) resultatreserven baserat på gjorda erfarenheter förfinas till ett instrument som 

bättre främjar och belönar goda resultat där operativa program måste visa vad som 

ska uppnås med de ytterligare anslagen,  

 Överväga att omvandla resultatreserven för perioden efter 2020 till 

ett mer resultatinriktat instrument som fördelar medel till program som har uppnått 

goda resultat, och särskilt överväga om den ska föreslå att 

(b) indikatorer för omedelbara resultat används i större utsträckning och att viktiga 

genomförandesteg omvandlas till verktyg som bättre visar det faktiska resultatet av 

långsiktiga infrastrukturinsatser när det ska bedömas, 

(c) villkoren för att hålla inne betalningar och tillämpa finansiella korrigeringar ses över 

så att undermåliga prestationer kan hanteras lättare och tidigare i syfte att 

ytterligare öka incitamenten att genomföra fonderna korrekt. 
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INLEDNING  

Resultatorientering är en viktig prioritering för kommissionen under perioden 2014–2020 

1. De europeiska struktur- och investeringsfonderna (ESI-fonderna) utgör mindre än 0,4 % 

av Europeiska unionens BNP, men de har stor betydelse för många medlemsstaters 

ekonomier. Europeiska regionala utvecklingsfonden (Eruf), Sammanhållningsfonden och 

Europeiska socialfonden (ESF) bidrar med 349,4 miljarder euro under programperioden 

2014–2020 och svarar för 75 % av ESI-fonderna. Enligt aktuella uppgifter från kommissionen 

om programperioden 2007–2013 finns det nio medlemsstater där Eruf och 

Sammanhållningsfonden står för över 30 % av alla offentliga kapitalutgifter. I fyra 

medlemsstater (Ungern, Litauen, Slovakien och Lettland) står de till och med för över hälften 

av alla offentliga investeringar2

2. Under perioden 2014–2020 kan kommissionen använda två specifika instrument för att 

ge medlemsstaterna incitament att använda sammanhållningsstödet bättre och för att 

villkora frigörandet av EU-anslag till att medlemsstaterna uppfyller vissa krav när de 

genomför ESI-fonderna:  

. Därför är det så viktigt att de här medlen används på bästa 

sätt. 

- förhandsvillkor, 

- en resultatram och en resultatreserv. 

3. De två specifika instrumenten ingår i en bredare uppsättning åtgärder som syftar till att 

göra sammanhållningsstödet mer resultatinriktat. Förordningen om gemensamma 

bestämmelser för perioden 2014–2020 (som anger reglerna för alla ESI-fonder) föreskriver3

                                                      

2 SWD(2016) 318 final, 19.9.2016 Ex-post evaluation of the ERDF and Cohesion Fund 2007-13 
(efterhandsutvärdering av Eruf och Sammanhållningsfonden 2007–2013). 

 

även att  

3 Förordning (EU) nr 1303/2013. 
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- sammanhållningsstödet ska koncentreras på tematiska mål och 

investeringsprioriteringar som hämtats från Europa 2020-strategin, 

- interventionslogik ska användas mer strukturerat under programplaneringen, med 

början vid identifieringen av investeringsbehov och specificeringen av de planerade 

långsiktiga resultaten, 

- resultatindikatorer ska användas mer enhetligt och heltäckande för att mäta framstegen 

mot uppnåendet av dessa resultat. 

4. Dessa tre aspekter diskuterades i vår särskilda rapport nr 2/2017 Kommissionens 

förhandlingar om partnerskapsöverenskommelser och program inom 

sammanhållningspolitiken 2014–2020: utgifterna riktas mer mot Europa 2020-prioriteringar, 

men arrangemangen för resultatmätning är allt mer komplexa.  

Förhandsvillkor: fastställa minimikrav i början av programgenomförandet 

5. Förhandsvillkor innebär att en medlemsstat måste uppfylla vissa villkor innan de 

operativa programmen kan börja genomföras4. Bilaga I

- Sju allmänna förhandsvillkor. De syftar till att stärka tillämpningen och verkställandet av 

EU-lagstiftningen (t.ex. om offentlig upphandling, statligt stöd eller antidiskriminering). 

De ska tillämpas inom olika sektorer och politikområden i alla EU-medlemsstater. 

 innehåller en förteckning över 

samtliga 36 förhandsvillkor Det finns två typer av förhandsvillkor: 

- 29 tematiska förhandsvillkor. Sammantaget skulle de tillämpas cirka 2 700 gånger på 

olika operativa program inom Eruf, Sammanhållningsfonden och ESF eftersom de är 

kopplade till utvalda investeringsprioriteringar inom de elva tematiska målen för ESI-

fonderna 2014–20205

                                                      

4 Artikel 19 i förordning (EU) nr 1303/2013. 

. 

5 En översikt över målen för ESI-fondernas program 2014–2020 finns i vår särskilda rapport 
nr 2/2017, bilaga II. 
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6. När medlemsstaterna utarbetade sina partnerskapsöverenskommelser och operativa 

program för programperioden 2014–2020 skulle de bedöma om några av förhandsvillkoren 

var tillämpliga på de specifika målen inom investeringsprioriteringarna i deras operativa 

program, utifrån en gemensam uppsättning kriterier i förordningen om gemensamma 

bestämmelser6

7. Kommissionen bedömer informationen från medlemsstaterna om tillämplighet och 

uppfyllande av förhandsvillkoren när de förhandlar om partnerskapsöverenskommelserna 

och de operativa programmen och utgår även då från kriterierna i förordningen om 

gemensamma bestämmelser

. Medlemsstaterna skulle sedan fastställa om förhandsvillkoren var uppfyllda. 

Denna självbedömning dokumenteras i de partnerskapsöverenskommelser och operativa 

program som överlämnas till kommissionen för godkännande. 

7. I mars 2013 gav kommissionen också ut ett antal riktlinjer om 

förhandsvillkor till sin personal som förhandlar om partnerskapsavtalen och de operativa 

programmen med de nationella myndigheterna8

8. När det gäller de förhandsvillkor som ännu inte är uppfyllda det datum 

partnerskapsöverenskommelsen och/eller de operativa programmen överlämnas till 

kommissionen ska medlemsstaterna tillhandahålla en lista med de åtgärder som ska vidtas 

med en tidsplan för när de ska genomföras och vilka organ som har ansvaret (handlingsplan). 

När kommissionen antar ett operativt program får den helt eller delvis hålla inne de 

mellanliggande betalningarna till de aktuella investeringsprioriteringarna inom det operativa 

programmet i väntan på att åtgärderna har genomförts.  

. Slutversionen av vägledningen var klar i 

februari 2014.  

                                                      

6 Del II i bilaga XI till förordning (EU) nr 1303/2013. 

7 Artikel 19.3 i förordning (EU) nr 1303/2013. 

8 Europeiska kommissionen, Internal Guidance on EACs for the ESI funds (intern vägledning om 
förhandsvillkor för ESI-fonder), del I, och Guidance on the European Structural and Investment 
Funds (vägledning om de europeiska struktur- och investeringsfonderna), del II. 
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9. Handlingsplanerna skulle vara slutförda senast den 31 december 20169. 

Medlemsstaterna ska rapportera om statusen på sina förhandsvillkor i den årliga 

genomföranderapporten som ska lämnas in senast den 30 juni 201710 eller i 

framstegsrapporten som ska lämnas in senast den 31 augusti 201711. Om en medlemsstat 

inte har uppfyllt förhandsvillkoret senast den 31 december 2016 får kommissionen hålla inne 

mellanliggande betalningar till prioriteringarna inom det aktuella operativa programmet12

10. Förhandsvillkorens nivå och omfattning, som den definieras i förordningen om 

gemensamma bestämmelser, var föremål för intensiva förhandlingar mellan kommissionen, 

Europaparlamentet och rådet i samband med förhandlingarna om lagstiftningspaketet för 

programperioden 2014–2020. Förhandlingarna startade i juli 2012 (om kommissionens 

lagförslag från oktober 2011) och avslutades i december 2013.  

.  

11. Vid förhandlingarna kom man överens om att förhandsvillkoren endast skulle omfatta 

frågor som var direkt kopplade till genomförandet av sammanhållningspolitiken. Man 

beslutade också att medlemsstaterna endast behöver bedöma förhandsvillkorens 

tillämplighet om de får EU-bidrag13

12. En översikt över tidslinjen för uppfyllandet av förhandsvillkoren finns i 

. 

figur 1

Resultatram och resultatreserv: tilldelningen av delar av EU-anslagen beror på utfallet av 

resultatöversynen 2019 

. 

13. Medlemsstaterna ska också sätta undan en del av sina EU-anslag i en resultatreserv för 

ESI-fonderna. Reserven kan tilldelas definitivt, och eventuellt omfördelas, beroende på 

utfallet av en resultatöversyn 2019 som baseras på indikatorer i resultatramen. 

                                                      

9 Artikel 19 i förordning (EU) nr 1303/2013. 

10 Artikel 111 i förordning (EU) nr 1303/2013. 

11 Artikel 52 i förordning (EU) nr 1303/2013. 

12 Artikel 19.5 i förordning (EU) nr 1303/2013. 

13 Artikel 19.1 i förordning (EU) nr 1303/2013. 
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14. Resultatreserven för 2014–2020 motsvarar 6 % av de medel från Eruf, ESF och 

Sammanhållningsfonden som har anslagits till målet Investering för tillväxt och 

sysselsättning och per regionkategori med några undantag14

- sysselsättningsinitiativet för unga inom ESF

. Reserven får variera mellan 5 

och 7 % i anslag per enskilt insatsområde inom ett operativt program. Enligt förordningen för 

gemensamma bestämmelser ska det dock inte finnas en resultatreserv för insatsområden 

som avser 

15

- tekniskt stöd, 

,  

- program som avser initiativet för små och medelstora företag16

15. Programmen för europeiskt territoriellt samarbete (ETC) ska inte heller ha en 

resultatreserv. 

.  

                                                      

14 Artiklarna 20 och 22 i förordning (EU) nr 1303/2013. 

15 Ytterligare information om sysselsättningsinitiativet för unga finns i vår särskilda rapport 
nr 5/2017 Ungdomsarbetslösheten – har EU:s politik gjort någon skillnad? En bedömning av 
ungdomsgarantin och sysselsättningsinitiativet för unga (http://eca.europa.eu). 

16 Artikel 39 i förordning (EU) nr 1303/2013. 
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Figur 1 – Tidslinje för uppfyllande av förhandsvillkoren för programperioden 2014–2020  

 

* För de medlemsstater som har mer än ett operativt program per fond. 

** För de medlemsstater som bara har ett operativt program per fond. 

Källa: Revisionsrätten, på grundval av bestämmelserna i förordningen om gemensamma bestämmelser. 
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16. Det finns tre typer av resultatindikatorer för att övervaka framsteg i 

programgenomförandet17

- Finansiella indikatorer för att mäta utnyttjandet av anslagen till varje insatsområde. 

:  

- Aktivitetsindikatorer för att mäta genomförandet av de åtgärder som planeras enligt 

investeringsprioriteringarna i de operativa programmen. 

- Resultatindikatorer för att mäta uppnåendet av de operativa programmens specifika 

mål.  

17. För varje insatsområde måste de operativa programmen (utom områden med tekniskt 

stöd och operativa program som avser initiativet för små och medelstora företag) ha en 

resultatram med några av de indikatorer som redan har fastställts i de operativa 

programmen18

18. För alla resultatramar där det inte går att fastställa aktivitets- och/eller 

resultatindikatorer som kan mätas 2019 får det i de operativa programmen i stället 

föreskrivas viktiga genomförandesteg

 och, vid behov, även viktiga genomförandesteg. För alla resultatindikator och 

viktiga genomförandesteg i resultatramen ska medlemsstaterna fastställa delmål (som ska 

uppnås till december 2018) och mål (som ska uppnås till december 2023).  

19

19. År 2019 kommer resultatreserven att tilldelas definitivt för de operativa program och 

prioriteringar där delmålen har uppnåtts eller de viktiga genomförandestegen tagits. Om 

detta inte har skett kan reserven omfördelas till andra prioriteringar inom samma operativa 

program eller till andra operativa program där delmålen har uppnåtts. Kommissionen får 

. Viktiga genomförandesteg är till exempel antalet 

utvalda eller godkända projekt, det vill säga indikatorer som återspeglar att 

programgenomförandet har börjat eller pågår. 

                                                      

17 Punkterna 94–120 i särskild rapport nr 2/2017. 

18 Artiklarna 22 och 96 i och bilaga II till förordning nr 1303/2013. 

19 Bilaga II till förordning (EU) nr 1303/2013 och artikel 5 i kommissionens 
genomförandeförordning (EU) nr 215/2014. 
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även hålla inne mellanliggande betalningar till en viss prioritering om man allvarligt har 

misslyckats med att uppnå de överenskomna delmålen på grund av tydligt identifierade 

brister i genomförandet. På liknande sätt får kommissionen även tillämpa finansiella 

korrigeringar för en viss prioritering om man allvarligt har misslyckats med att uppnå de 

överenskomna målen vid utgången av 202320

REVISIONENS INRIKTNING OCH OMFATTNING OCH SAMT REVISIONSMETOD 

. Detta kan ske utifrån en granskning av de 

slutliga genomföranderapporterna om program inom Eruf, Sammanhållningsfonden och ESF 

som inte ska lämnas in förrän i februari 2025.  

20. Vid den här revisionen undersökte vi om förhandsvillkoren, resultatramen och 

resultatreserven tillämpades ändamålsenligt och gav medlemsstaterna incitament att 

använda sammanhållningsstödet bättre under programperioden 2014–2020.  

21. Vi vidtog följande granskningsåtgärder för denna rapport:  

- En genomgång av de rättsliga bestämmelserna om förhandsvillkoren och resultatramen, 

inklusive resultatreserven. 

- En kontroll av uppfyllandestatusen på förhandsvillkoren och de tillhörande 

handlingsplanerna per den 31 december 2016 som baserades på kommissionens 

övervakningsuppgifter och medlemsstaternas styrkande handlingar. 

- En ingående analys av fem partnerskapsöverenskommelser och 14 operativa program 

inom Eruf och ESF och av kompletterande information om hur medlemsstaterna har 

gjort sina självbedömningar av förhandsvillkorens tillämplighet och uppfyllelse.  

- En analys av resultatramen och av hur delmålen och målen för aktivitetsindikatorerna 

för dessa operativa program har fastställts och hur det kommer att påverka villkoren för 

tilldelning av resultatreserven.  

                                                      

20 Artikel 22 i förordning (EU) nr 1303/2013 och kommissionens genomförandeförordning (EU) 
nr 215/2014 (EUT L 69, 8.3.2014, s. 65). 
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- Intervjuer med fler än 50 anställda vid generaldirektoraten för regional- och stadspolitik 

och för sysselsättning, socialpolitik och inkludering, och fler än 40 tjänstemän i 

medlemsstaterna och vid deras ständiga representationer i Bryssel. 

- Samråd med experter på Europeiska unionens regional-, struktur- och 

sammanhållningspolitik och på resultatinriktad budgetering, och med nationella 

experter och företrädare för medlemsstaternas ständiga representationer i EU. 

22. De 14 operativa program inom Eruf och ESF som vi granskade gällde fem medlemsstater 

(Spanien, Irland, Kroatien, Polen och Rumänien). Vi gjorde även ett studiebesök i Danmark 

och tittade på två operativa program. Vår analys är inriktad på de tematiska målen 1 ”Att 

stärka forskning, teknisk utveckling och innovation” (TM 1) och 8 ”Att främja hållbar och 

kvalitativ sysselsättning och arbetskraftens rörlighet” (TM 8). De två målen valdes främst för 

att de tar emot större delen av anslagen till medlemsstaterna från Eruf (TM 1) och ESF 

(TM 8).  

23. Vi beaktade även kommissionens dokument om förhandsvillkorens mervärde i de 

europeiska struktur- och investeringsfonderna21

24. Revision omfattade perioden från december 2013 till februari 2017 när kommissionen 

gav oss de uppgifter om uppfyllandet av förhandsvillkor som medlemsstaterna hade 

rapporterat till och med februari. Vi har även beaktat den information som kommissionen 

hade i mitten av september 2017 om uppfyllandet av förhandsvillkor som medlemsstaterna 

rapporterade i sina årliga genomföranderapporter och lägesrapporter per den 30 juni 

respektive 31 augusti 2017. 

. 

  

                                                      

21 SWD(2017) 127 final, 31.3.2017. 
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IAKTTAGELSER  

Förhandsvillkoren bildade en enhetlig ram för bedömningen av om medlemsstaterna var 

redo att genomföra sammanhållningspolitiken, men det är oklart i vilken utsträckning 

detta verkligen har lett till förändringar på fältet  

25. Förhandsvillkoren ska hjälpa till att säkerställa att medlemsstater ändamålsenligt kan 

genomföra ESI-fonder genom att specificera ett antal villkor som måste vara uppfyllda 

senast i slutet av 2016. De utgör även ett instrument som kopplar sammanhållningspolitiken 

närmare till den ekonomiska styrningen av Europeiska unionen.  

26. Vi granskade om 

- medlemsstaterna ansåg att förhandsvillkoren var uppfyllda när de operativa 

programmen antogs och/eller den 31 december 2016, och hur deras genomförande av 

de tillhörande handlingsplanerna hade gått framåt, 

- medlemsstaternas självbedömning av uppfyllandet av förhandsvillkor var korrekt och 

kommissionens tillvägagångssätt vid bristande efterlevnad av förhandsvillkor var 

lämpligt,  

- kommissionens bedömning av förhandsvillkor var ändamålsenligt samordnad med den 

europeiska planeringsterminen och andra informationskällor, 

- de rättsliga bestämmelserna om övervakning/utvärdering av förhandsvillkor efter 2016 

gör att förhandsvillkor kan utnyttjas väl efter 2016. 

Medlemsstaterna anser att närmare två tredjedelar av de tematiska förhandsvillkoren var 

uppfyllda i slutet av 2016 

27. Generellt visar kommissionens övervakningsuppgifter att medlemsstaterna ansåg att 

omkring 65 % av de tematiska förhandsvillkoren var uppfyllda när de operativa programmen 

antogs eller senast den 31 december 2016.  

28. Situationen varierar dock betydligt mellan olika förhandsvillkor som framgår av figur 2. 

Vid antagandet var åtta av 29 tematiska förhandsvillkor uppfyllda i mindre än hälften av 
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fallen och fyra i mindre än en fjärdedel av dem: förhandsvillkor 6.1 ”Vattensektorn: Det finns 

en prispolitik för vatten” och 6.2 ”Avfallssektorn: Ekonomiskt och miljömässigt hållbara 

investeringar i avfallssektorn främjas”, förhandsvillkor 8.4 ”Aktivt och sunt åldrande” och 

förhandsvillkor 7.1 ”Transport: det finns planer eller ramar för transportinvesteringar”.  

Figur 2 – Förhandsvillkor som var uppfyllda när det operativa programmet antogs  

 

Källa: Revisionsrätten, på grundval av bestämmelserna i förordningen om gemensamma 
bestämmelser och kommissionens uppgifter från Infoview, december 2016. 

Framstegen i slutförandet av handlingsplanerna för ouppfyllda förhandsvillkor var 

begränsade i slutet av 2016, men slutförandet tog fart i takt med att tidfristerna för 

rapportering närmade sig 

29. I slutet av februari 2017 visade kommissionens övervakningsuppgifter att närmare 

hälften av de över 700 handlingsplanerna för ouppfyllda förhandsvillkor inte hade 
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rapporterats som slutförda av medlemsstaterna i slutet av 2016. I mitten av september 2017 

uppgav kommissionen att antalet handlingsplaner för ouppfyllda förhandsvillkor hade 

minskat till 58 efter det att medlemsstaternas årliga genomföranderapporter och 

lägesrapporter hade lämnats in. 

30. Det visade sig vara svårt att uppfylla förhandsvillkor. Medlemsstaterna antog tre olika 

typer av handlingsplaner: nationella (dvs. en övergripande handlingsplan per förhandsvillkor 

för samtliga operativa program), programspecifika (dvs. en handlingsplan per operativt 

program) och blandade handlingsplaner där de två typerna kombinerades. Det fanns totalt 

761 handlingsplaner inom sammanhållningspolitiken för alla EU-medlemsstaterna. 

31. Det största antalet handlingsplaner gällde det allmänna förhandsvillkoret 7 

”statistiksystem och resultatindikatorer” (110 planer) och det tematiska förhandsvillkoret 

1.1 ”nationell eller regional strategi för smart specialisering” (93 planer). Till exempel 

bedömdes förhandsvillkor 1.1 vara ouppfyllt i 20 medlemsstater och förhandsvillkor 7 i 19 

medlemsstater.  

32. Enligt vår analys av kommissionens övervakningsuppgifter hade, i februari 2017, 380 av 

de 761 handlingsplanerna (50 %) inte rapporterats som slutförda i slutet av 2016. 

Granskningen av slutförandet av handlingsplaner per den 31 december 2016 som 

rapporterades i medlemsstaternas årliga genomföranderapporter och lägesrapporter per 

den 30 juni respektive den 31 augusti 2017 visade att 703 handlingsplaner hade slutförts – 

en ökning från 50 till 92 %.  

Framstegen gick långsammast när det gällde allmänna förhandsvillkor om offentlig 

upphandling och statligt stöd 

33. Till och med februari 2017 visade kommissionens övervakningsuppgifter att 

kommissionen bedömde att alla handlingsplaner hade slutförts för endast fem tematiska 

förhandsvillkor och inte för något allmänt förhandsvillkor. Dessa förhandsvillkor motsvarar 

17 av 761 handlingsplaner (mindre än 3 %). Det gäller följande förhandsvillkor: 4.2 "åtgärder 

för att främja högeffektiv kraftvärme” (en handlingsplan), förhandsvillkor 4.3 "åtgärder för 

att främja produktion och distribution av förnybar energi” (två handlingsplaner), 

förhandsvillkor 7.4 ”utveckling av system för smart distribution, lagring och överföring av 
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energi” (tre handlingsplaner), förhandsvillkor 8.2 ”egenföretagande, sysselsättning, 

företagsamhet och nyföretagande” (en handlingsplan) och förhandsvillkor 9.1 att ”det finns 

en nationell strategisk ram för fattigdomsminskning, och att ramen genomförs” (tio 

handlingsplaner). Enligt kommissionen var samtliga handlingsplaner slutförda för 16 

tematiska och fem allmänna förhandsvillkor i mitten av september 2017. De här 

förhandsvillkoren omfattas av 222 handlingsplaner eller cirka 30 % av samtliga 

handlingsplaner. 

34. Det gick långsammast att slutföra alla handlingsplaner som gällde det allmänna 

förhandsvillkoret 4 ”offentlig upphandling” (två av 57 handlingsplaner) och 5 ”statligt stöd” 

(1 av 50 handlingsplaner). Vi erinrar om att bristande efterlevnad av EU:s regler och 

nationella regler när det gäller offentlig upphandling respektive statligt stöd är de två 

vanligaste källorna till oriktigheter inom sammanhållningspolitiken22. Låga slutförandegrader 

noterades även för de tematiska förhandsvillkoren 6.1 ”Vattensektorn: det finns en 

prispolitik för vatten” och 6.2 ”Avfallssektorn: Att ekonomiskt och miljömässigt hållbara 

investeringar i avfallssektorn främjas”, 8.1 ”Att aktiva arbetsmarknadspolitiska åtgärder 

utformas och genomförs mot bakgrund av riktlinjerna för sysselsättningen” och 8.3 ”Att 

arbetsmarknadens institutioner moderniseras och stärks”. Vår analys av kommissionens 

övervakningsuppgifter visade dock att antalet handlingsplaner som rapporterades som 

slutförda ökade kraftigt mellan februari och mitten av september 2017 – från 381 till 703 av 

761 handlingsplaner (92 %) se figur 3

                                                      

22 Mer information om vilka åtgärder som har vidtagits för att minska andelen oriktigheter inom 
de här områdena finns i särskild rapport nr 10/2015 Mer behöver göras för att åtgärda 
problemen vid offentlig upphandling inom EU:s sammanhållningsutgifter och särskild rapport 
nr 24/2016 Mer behöver göras för att öka medvetenheten om och åstadkomma efterlevnad av 
reglerna för statligt stöd inom sammanhållningspolitiken (http://eca.europa.eu). 

). 
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Figur 3 – Antal handlingsplaner för ouppfyllda förhandsvillkor och deras status när det 
operativa programmet antogs och den 31 december 2016 enligt medlemsstaternas 
rapporter till kommissionen i mitten av september 2017 

 

Källa: Revisionsrätten, på grundval av uppgifter från GD Regional- och stadspolitik och GD 
Sysselsättning, socialpolitik och inkludering. 
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Till och med februari 2017 rapporterade endast tre medlemsstater att de hade slutfört alla 

sina handlingsplaner, vilket ökade till elva medlemsstater i mitten av september 2017 

35. Baserat på medlemsstaternas information bedömde kommissionen i februari 2017 att 

endast tre medlemsstater hade slutfört alla sina handlingsplaner i slutet av 2016 (Lettland, 

Litauen och Finland). Samtidigt rapporterade tio medlemsstater (Bulgarien, Irland, Grekland, 

Spanien, Kroatien, Italien, Luxemburg, Ungern, Slovakien och Sverige) att de hade slutfört 

mindre än hälften av sina handlingsplaner. I mitten av september 2017 hade dock enligt 

kommissionen elva medlemsstater (Belgien, Tjeckien, Estland, Finland, Lettland, Litauen, 

Nederländerna, Portugal, Sverige, Slovenien och Slovakien) slutfört alla sina handlingsplaner 

(se figur 4).  
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Figur 4 – Antal slutförda och oavslutade handlingsplaner per medlemsstat den 31 
december 2016 enligt medlemsstaternas rapporter till kommissionen i mitten av 
september 2017 

 

Anm.: Två medlemsstater hade uppfyllt alla förhandsvillkor när de operativa programmen antogs 
och därför inte upprättat några handlingsplaner (AT och DK). Det stora antalet 
handlingsplaner för Italien beror delvis på att det för de allmänna förhandsvillkoren antogs 
olika handlingsplaner för de olika operativa programmen, medan de flesta medlemsstaterna 
hanterade dessa frågor övergripande. 

Källa: Revisionsrätten, på grundval av uppgifter från GD Regional- och stadspolitik och GD 
Sysselsättning, socialpolitik och inkludering. 
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övervakningsuppgifter). Tidsåtgången varierade betydligt mellan de olika tematiska 

förhandsvillkoren och mellan tematiska och allmänna förhandsvillkor (se figur 5

Omkring 27 % av den totala finansieringen från Eruf, Sammanhållningsfonden och ESF gäller 

tematiska mål för vilka förhandsvillkoren rapporterades som ännu inte uppfyllda i februari 

2017 

).  

37. Kommissionen kunde inte tillhandahålla uppgifter om hur stora anslag som påverkades 

av handlingsplanerna. Vi uppskattade därför storleken på EU-anslagen till de 

investeringsprioriteringar där förhandsvillkoren ännu inte var uppfyllda på grundval av den 

tillgängliga finansiella informationen per tematiskt mål. Vi uppskattar att det fanns 

handlingsplaner för högst 199,8 miljarder euro av de 349,4 miljarder euro (57 %) av EU:s 

totala budget 2014–2020 för Eruf, Sammanhållningsfonden och ESF (inklusive 

sysselsättningsinitiativet för unga) när de operativa programmen antogs. I februari 2017 

hade andelen sjunkit till högst 27 %. 

Figur 5 – Genomsnittlig tidsåtgång (i dagar) för medlemsstaterna att uppfylla och 
kommissionen att bekräfta uppfyllandet av förhandsvillkor (för de slutförda 
handlingsplanerna) 

 

Källa: Revisionsrätten, på grundval av uppgifter från GD Regional- och stadspolitik. 
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De granskade medlemsstaternas självbedömningar av förhandsvillkor var alltför positiva 

och inkonsekventa 

Medlemsstaterna uppfattade förhandsvillkoren som ett användbart verktyg för 

självbedömning men deras inverkan på sammanhållningsutgifternas ändamålsenlighet är 

oklar 

38. De granskade medlemsstaterna såg i allmänhet förhandsvillkoren som ett användbart 

verktyg för självbedömning som hjälpte till att identifiera ett antal brister. I några fall sågs de 

även som en hjälp att utveckla kapaciteten för strategisk planering i landet. 

Förhandsvillkoren gjorde medlemsstaterna mer medvetna om sina styrkor och svagheter, 

men huruvida de kommer att bidra till att EU-stödet används ändamålsenligt kommer i 

mycket stor utsträckning att avgöras av det engagemang och egenansvar som 

medlemsstaterna påtar sig. 

39. Förväntningarna när det gällde förhandsvillkorens möjliga inverkan varierade dock. I de 

flesta fall ansåg inte medlemsstatens företrädare att uppfyllandet av ett förhandsvillkor 

automatiskt skulle leda till ett ändamålsenligare genomförande av sammanhållningspolitiken 

och bättre resultat.  

Förhandsvillkorens bedömningskriterier är ofta av allmän karaktär och ger medlemsstaterna 

stort tolkningsutrymme 

40. Vår genomgång av de kriterier som anges i förordningen om gemensamma 

bestämmelser för bedömningen av om förhandsvillkor är uppfyllda visar att de mycket ofta 

är av allmän karaktär och därigenom ger stort tolkningsutrymme. Framför allt motsvarar 

kriterierna sällan specifika kvantifierbara mål, inte ens när sådana kunde ha hämtats från 

EU:s gällande politiska ram.  

41. Kommissionen har gett detaljerad vägledning med ytterligare delkriterier där den 

beskriver vad den förväntar sig av varje kriterium som hämtats från förordningen om 
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gemensamma bestämmelser23. Medlemsstaterna var dock inte tvungna att använda 

vägledningen eftersom det i förordningen om gemensamma bestämmelser specificeras att 

endast kriterierna i förordningen kan tillämpas för bedömningen. Enligt förordningen om 

gemensamma bestämmelser ska kommissionen dessutom respektera nationella och 

regionala behörigheter när den bedömer politiska åtgärders lämplighet24

42. Till exempel handlar kriteriet i förordningen om gemensamma bestämmelser för de 

tematiska förhandsvillkoren 3.1 ”att stödja främjandet av entreprenörskap” och 8.2 

”egenföretagande, sysselsättning, företagsamhet och nyföretagande” om åtgärder för att 

minska tidsåtgången och kostnaderna för att starta ett företag och få licenser och tillstånd. 

Det ställs dock inga krav på att medlemsstaterna ska uppfylla de motsvarande målen i 

småföretagsakten

. 

25

43. Enligt kommissionen tog det 2016 i genomsnitt 3,3 dagar att starta ett aktiebolag i EU:s 

28 medlemsstater och kostnaden för att registrera ett nytt företag var 320 euro. 16 av 28 

medlemsstater uppfyller inte det mål som gäller kostnaden för att starta ett företag (högst 

100 euro) och sju medlemsstater uppfyller inte det mål som gäller hur lång tid det tar att 

starta ett företag

, vilket rekommenderades av rådet (konkurrenskraft) i maj 2011: starta 

ett företag på tre arbetsdagar, kostnad för att grunda ett företag högst 100 euro och högst 

tre månader för att få licenser och tillstånd. I stället föreslås i förordningen om 

gemensamma bestämmelser att dessa mål ska beaktas, men inte nödvändigtvis uppnås. Vår 

analys visar att medlemsstaterna i allmänhet utnyttjade möjligheten att fritt bedöma om 

förhandsvillkoren var uppfyllda eftersom det saknades specifika mål. 

26

                                                      

23 Europeiska kommissionen, Internal Guidance on EACs for the ESI funds (intern vägledning om 
förhandsvillkor för ESI-fonder), del I, augusti 2014 och Guidance on EACs for the ESI funds 
(vägledning om förhandsvillkor för ESI-fonderna), del II, 13 februari 2014. 

. 

24 Artikel 19.3 i förordning (EU) nr 1303/2013. 

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

26 Europeiska kommissionen, GD Inre marknaden, industri, entreprenörskap samt små och 
medelstora företag, Progress report on start-up procedures in 2016 (lägesrapport om 
nyetableringsförfaranden 2016) (http://ec.europa.eu/growth/smes/promoting-
entrepreneurship/advice-opportunities/start-up-procedures_en). 
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44. Trots det antog nio av de 24 medlemsstater som skulle tillämpa förhandsvillkor 3.1 

sammantaget 13 handlingsplaner om villkoret, och sju av medlemsstaterna bedömdes ha 

slutfört handlingsplanerna i februari 2017 (se figur 3). Medlemsstaterna ansåg vidare att 

förhandsvillkoret var uppfyllt i över 70 % av fallen (se figur 2

45. Vi noterar också att kommissionen initialt hade föreslagit att dessa specifika mål skulle 

uppfyllas för förhandsvillkor 3.1 ”att stödja främjandet av entreprenörskap” och 8.2 

”egenföretagande"

).  

27

Medlemsstaterna var inte konsekventa i sina bedömningar av uppfyllandet av 

förhandsvillkor 

. Under trepartsförhandlingarna om lagstiftningspaketet togs emellertid 

dessa mål bort från förordningen om gemensamma bestämmelser. Det ledde till en situation 

där bedömningen av om ett förhandsvillkor var uppfyllt eller ej i praktiken blev en 

tolkningsfråga och att kommissionen endast hade begränsade möjligheter att ifrågasätta 

medlemsstaternas självbedömningar. 

46. Det fanns också fall där medlemsstater hade feltolkat förordningen om allmänna 

bestämmelser och andra fall där de inte hade varit konsekventa vid bedömningen av 

uppfyllandet av förhandsvillkor. I de här fallen insisterade kommissionen inte på en korrekt 

bedömning. 

47. Det gällde till exempel förhandsvillkor 8.1 ”medlemsstaternas kapacitet att 

tillhandahålla individanpassade tjänster och aktiva och förebyggande 

arbetsmarknadsåtgärder” och förhandsvillkor 8.3 om de åtgärder som vidtagits för att införa 

sådana tjänster. Bedömningskriterierna för de två förhandsvillkoren utesluter i praktiken 

varandra eftersom förhandsvillkor 8.3 motsvarar ett ouppfyllt förhandsvillkor 8.1 (se figur 6

                                                      

27 KOM(2011) 615 slutlig, 6.10.2011, Förslag till en förordning om allmänna bestämmelser. 

).  
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Figur 6 – Exempel på ömsesidigt uteslutande bedömningskriterier – förhandsvillkor 8.1 och 
8.3 om sysselsättningspolitik 

 

Källa: Revisionsrätten, på grundval av bilaga XI i förordningen om gemensamma bestämmelser. 

48. Medlemsstaterna kan därför inte bedöma kriteriet för förhandsvillkor 8.1 

”medlemsstaternas kapacitet att tillhandahålla individanpassade tjänster och aktiva och 

förebyggande arbetsmarknadsåtgärder” som uppfyllt och samtidigt vidta åtgärder för att 

utveckla kapacitet att tillhandahålla de tjänster som krävs enligt förhandsvillkor 8.3. Vår 

analys av 14 operativa program visade emellertid att kriteriet för förhandsvillkor 8.1 har 

bedömts som uppfyllt i två av de fem granskade medlemsstaterna (Polen och Kroatien28

                                                      

28 Kroatiens nationella operativa program inom ESF om effektiva personalresurser och Polens 
operativa program inom ESF om kunskap, utbildning och tillväxt.  

) och 

att EU-medel ändå har anslagits till modernisering av sysselsättningstjänster. När det gäller 

det operativa programmet i Polen fann vi också att de nationella myndigheterna hade 

bedömt båda förhandsvillkoren tillsammans och dragit slutsatsen att båda var uppfyllda.  
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49. Vi såg även god praxis när kommissionen proaktivt hjälpte medlemsstater utarbeta de 

nödvändiga strategierna för att uppfylla ett förhandsvillkor. I ruta 1

Ruta 1 – Kommissionens stöd i anslutning till förhandsvillkor 1.1 ”strategier för smart 

specialisering" 

 finns ett sådant 

exempel. 

Medlemsstater som har anslagit medel till TM 1 ”Att stärka forskning, teknisk utveckling och 

innovation” ska införa en strategi för smart specialisering (RIS3) om hur de ska stärka sina nationella 

och regionala konkurrensfördelar och potentialen för spetskompetens. Det ekonomiska stödet under 

TM 1 ska användas för att främja forskning och innovation inom områden för smart specialisering 

med tillväxtpotential. 

I flera fall utarbetades strategierna med hjälp från kommissionen. Till exempel anlitade 

kommissionen experter för att bedöma Irlands och Kroatiens nationella RIS3 och för att utarbeta den 

regionala RIS3 i Spaniens regionala operativa program för Andalusien. Kommissionen uppmanade 

också medlemsstater att delta i inbördes granskningar. Polen, Rumänien och Irland deltog i 

workshoppen om nationell inbördes granskning som anordnades av kommissionens gemensamma 

forskningscentrum och irländska myndigheter i Dublin 2014. Spaniens system för forskning och 

innovation var i augusti 2014 föremål för en inbördes granskning som utfördes av kommittén för det 

europeiska forskningsområdet och innovation.  

Kommissionen uppmuntrade även att externa aktörer deltog vid utarbetandet av RIS3 och 

identifieringen av geografiska specialiseringsområden. Vidare insisterade kommissionen på att 

strategierna skulle innebära att förvaltningsmyndigheter, företag och den akademiska världen 

samverkade och samarbetade i tillräcklig utsträckning för att potentiella affärsmöjligheter skulle 

kunna identifieras och följas upp.  

Förhandsvillkoren samordnas inte tillräckligt med den europeiska planeringsterminen och 

med information från andra kommissionsavdelningar 

50. När det ansvariga generaldirektoratet bedömer förhandsvillkor bör det även beakta 

kunskaper som genereras i andra sammanhang, såsom den europeiska planeringsterminen, 

eller information som samlas in av andra generaldirektorat eller vid dess egen övervakning. 
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Kommissionens bedömning av uppfyllandet av förhandsvillkor överensstämmer inte med 

analyserna i landsrapporter inom den europeiska planeringsterminen 

51. Inom ramen för den europeiska planeringsterminen lägger kommissionen fram 

landsrapporter och lämnar landspecifika rekommendationer för varje medlemsstat. 

Landsrapporterna innehåller en årlig analys av de ekonomiska och sociala utmaningarna i 

alla EU-medlemsstater.  

52. Kommissionen beaktade dock inte alltid de kunskaper om strukturella problem i 

medlemsstaterna som den samlat in inom den europeiska planeringsterminen när den 

bedömde om medlemsstaternas information uppfyllandet av förhandsvillkoren var 

konsekvent och lämplig. I augusti 2014 antog kommissionen en intern vägledning om 

förhandsvillkor för ESI-fonder29

53. Vår analys visade till exempel att tre av de fem granskade medlemsstaterna (Polen, 

Kroatien och Spanien) ansåg att förhandsvillkor 8.1 ”medlemsstaternas kapacitet att 

tillhandahålla individanpassade tjänster och aktiva och förebyggande 

arbetsmarknadsåtgärder"

. Där behandlades dock inte hur en konsekvent bedömning av 

uppfyllandet av förhandsvillkor och den europeiska planeringsterminen ska säkerställas. 

30 var uppfyllt. Kommissionen godtog bedömningarna trots att 

dess senare landsrapporter pekade på betydande brister relaterade till dessa kriterier 

(se ruta 2

                                                      

29 Europeiska kommissionen, Internal Guidance on EACs for the ESI funds (intern vägledning om 
förhandsvillkor för ESI-fonder), del I, version 2.0, 29.8.2014. 

).  

30 Bilaga XI till förordning (EU) nr 1303/2013, förhandsvillkor 8.1, kriteriet Arbetsförmedlingar  
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Ruta 2 – Inkonsekvenser mellan förhandsvillkor och landspecifika rapporter vid bedömning av 

medlemsstatens tillhandahållande av en aktiv arbetsmarknadspolitik – exempel från Polen, 

Spanien och Kroatien  

I kommissionens landsrapport om Polen 2015 identifieras det kvarstående problemet att den polska 

arbetsförmedlingen inte på lämpligt sätt åtgärdar problem med arbetsmarknadens prestationer på 

grund av bristande resurser, ett ineffektivt arbetssätt, svag övervakning, bristande samordning av det 

uppsplittrade systemet och brist på utbildad personal31

I landsrapporten om Kroatien 2015 sägs att den kroatiska arbetsförmedlingens administrativa 

kapacitet är svag och att affärsprocesser hindrar dess kapacitet att göra de aktiva 

arbetsmarknadspolitiska åtgärderna ändamålsenligare och bättre nå ut till de svagaste grupperna på 

arbetsmarknaden.  

.  

I landsrapporten om Spanien 2016 sägs att arbetsförmedlingen har begränsad kapacitet att 

tillhandhålla ändamålsenlig och individanpassad rådgivning och att inga specifika åtgärder har 

vidtagits för att öka stödet till just dem som står längst från arbetsmarknaden32. Redan i de 

landsspecifika rekommendationerna 2014 och 201533

54. Vidare noterade kommissionen i sitt meddelande om den årliga tillväxtöversikten 

för 2017 att ”strukturreformerna är fortfarande ofullständiga i flera medlemsstater, och de 

landsspecifika rekommendationerna genomförs alltför ofta endast delvis. Att modernisera 

varu-, tjänste- och arbetsmarknaderna förblir prioriterat i många medlemsstater."

 sades att medlemsstaten hade gjort 

begränsade framsteg när det gällde att påskynda moderniseringen av arbetsförmedlingen och, för 

båda åren, rekommenderades de nationella myndigheterna att vidta åtgärder för att höja kvaliteten 

på stödet och rådgivningen till arbetssökande.  

34

                                                      

31 SWD(2015) 40, 26.2.2015. 

  

32 SWD(2016) 78 final, 26.2.2016. 

33 Rådets rekommendation (2015/C 272/13) av den 14 juli 2015 om Spaniens nationella 
reformprogram 2015, med avgivande av rådets yttrande om Spaniens stabilitetsprogram 2015 
(EUT C 272, 18.8.2015, s. 46). 

34 KOM(2016) 725 slutlig, 16.11.2016, s. 3. 
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Medlemsstaternas självbedömningar av efterlevnaden av statligt stöd överensstämmer inte 

med GD Konkurrens regelbundna övervakning 

55. Vi redovisade i en annan särskild rapport35

Kommissionen ifrågasatte inte medlemsstaternas självbedömningar av 

övervakningssystemens status trots att den visste att det förekom stora förseningar 

 att några medlemsstater som uppfyllde det 

allmänna förhandsvillkoret 5 om ”statligt stöd” i mindre grad följde reglerna för statligt stöd 

än de medlemsstater som inte hade uppfyllt förhandsvillkoret. Kommissionen bestred dock 

inte medlemsstaternas självbedömningar.  

56. Kraven på system med nödvändiga resultatindikatorer för övervakning av operativa 

programs framsteg med former för uppgiftsinsamling anges i det allmänna förhandsvillkoret 

7 om ”statistiksystem och resultatindikatorer” (se bilaga I). Enligt förordningen om 

gemensamma bestämmelser måste förvaltande myndigheter också upprätta ett system för 

att registrera och lagra de uppgifter om varje insats som är nödvändiga för övervakning, 

utvärdering, ekonomisk förvaltning, kontroller och revisioner, inklusive uppgifter om 

indikatorer och delmål36. Kommissionens tolkning är att det här kravet handlar om att det 

ska finnas ett datasystem37. Vi fann att medlemsstaternas bedömning av det allmänna 

förhandsvillkoret 7 inte genomförs konsekvent under hela de operativa programmens 

varaktighet när det gäller kravet på ett system för att registrera och lagra uppgifter i 

elektronisk form, vilket krävs för att det här allmänna förhandsvillkoret ska vara uppfyllt 

(se ruta 3

                                                      

35 Punkt 105 i särskild rapport nr 24/2016 Mer behöver göras för att öka medvetenheten om och 
åstadkomma efterlevnad av reglerna för statligt stöd inom sammanhållningspolitiken 
(http://eca.europa.eu). 

). 

36 Artikel 125.2 d och e i förordning (EU) nr 1303/2013 och artikel 24 i och bilaga III till 
kommissionens delegerade förordning (EU) nr 480/2014 av den 3 mars 2014 om komplettering 
av förordning (EU) nr 1303/2013 (EUT L 138, 13.5.2014, s. 5). 

37 Europeiska kommissionen, Guidance on Ex ante Conditionalities for the European Structural and 
Investment Funds (vägledning om förhandsvillkor för EU:s struktur- och investeringsfonder), del 
II, 13.2.2014 och FAQ on ex ante conditionalities relating to statistics (vanliga frågor om 
förhandsvillkor som gäller statistik 
(http://ec.europa.eu/regional_policy/en/information/legislation/guidance/).  
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Ruta 3 – Det allmänna förhandsvillkoret 7 var inte uppfyllt eftersom systemet för att registrera och 

lagra uppgifter inte var i drift för Rumäniens operativa program 

De rumänska myndigheterna ansåg att det allmänna förhandsvillkoret 7 om ”former för insamling 

och sammanställning av statistisk i rätt tid” inte var på plats när partnerskapsöverenskommelsen och 

de operativa programmen antogs. Det allmänna förhandsvillkoret 7 bedömdes därför inte vara 

uppfyllt. Det främsta skälet var att it-systemet inte uppfyllde kraven i artikel 125 i förordningen om 

gemensamma bestämmelser, det vill säga att i elektronisk form registrera och lagra all information 

om indikatorer som krävs enligt de antagna förordningarna. Myndigheterna rapporterar sedan dess 

varje månad till kommissionen om hur deras it-system utvecklas. 

57. Detta allmänna förhandsvillkor ska tillämpas av alla medlemsstater och för alla 

operativa program. När de operativa programmen antogs uppfyllde cirka en tredjedel av 

dem (126 av 387) i 19 av de 28 medlemsstaterna inte detta villkor. Kommissionens 

övervakningsuppgifter visade att omkring 20 % av alla operativa program ännu inte 

uppfyllde detta krav i februari 2017. I mitten av september 2017 var det endast för 13 

operativa program som detta allmänna förhandsvillkor ännu inte var uppfyllt.  

58. Tio av de 14 operativa program som vi kontrollerade vid revisionen ansåg att 

förhandsvillkoret var uppfyllt och de fyra återstående att det var delvis uppfyllt. Tolv av 

dessa 14 operativa program hade dock inte ett fullt operativt it-system för indikatorer och 

delmål i slutet av 2016. Utan ett sådant it-system, vilket föreskrivs i artikel 125.2 d i 

förordningen om gemensamma bestämmelser, är det emellertid inte möjligt att övervaka 

genomförandet av ett operativt program på ett kostnadseffektivt sätt.  

59. Exemplen visar också att uppfyllandet av ett förhandsvillkor inte nödvändigtvis innebär 

ett bättre resultat på fältet och väcker tvivel om huruvida det nuvarande sättet att använda 

förhandsvillkor verkligen kommer att leda till att sammanhållningsstödet används bättre.  

Kommissionen höll inte inne betalningar när handlingsplaner inte slutfördes 

60. Enligt förordningen om gemensamma bestämmelser kan kommissionen helt eller delvis 

hålla inne mellanliggande betalningar om medlemsstater inte slutför åtgärder för att 

uppfylla de tillämpliga förhandvillkoren.  
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61. Kommissionen har beslutat att inte hålla inne några betalningar till de operativa 

programmen trots att ett stort antal handlingsplaner inte var slutförda och många 

förhandsvillkor inte var uppfyllda. Samtidigt har 13 medlemsstater (Kroatien, Cypern, 

Tjeckien, Frankrike, Grekland, Italien, Lettland, Malta, Polen, Portugal, Rumänien, Slovenien 

och Spanien) beslutat att själva hålla inne betalningar till utvalda investeringsprioriteringar 

för 78 operativa program.  

62. Vi uppskattade den budget som påverkades av dessa självpåtagna 

betalningsinnehållanden till cirka 2,3 miljarder euro i ESF-medel och cirka 4,7 miljarder euro i 

finansiering från Eruf och Sammanhållningsfonden. Det motsvarar 2 % av de totala EU-

anslagen till Eruf, Sammanhållningsfonden och ESF för 2014–2020, eller 3,5 % av de totala 

EU-anslag som ursprungligen omfattades av handlingsplanerna. 

Ingen bestämmelse i förordningen om gemensamma bestämmelser om verkställandet 

eller övervakningen/utvärderingen av förhandsvillkor efter 2016  

63. När det gäller de operativa program där förhandsvillkoren ännu inte var uppfyllda i 

slutet av 2016 måste medlemsstaterna anstränga sig ytterligare för att genomföra 

handlingsplanerna. Kommissionen måste anstränga sig ytterligare för att vägleda, övervaka 

och bekräfta uppfyllandet av förhandsvillkor. 

64. Förordningen om gemensamma bestämmelser anger dock inte att medlemsstater ska 

övervaka och rapportera om verkställandet av förhandsvillkor efter 2016. Kommissionen ges 

inte heller något ansvar i detta avseende. Vi noterar också att kommissionen inte kan 

tillämpa finansiella korrigeringar när förhandsvillkor inte uppfylls. Förhandsvillkorens 

inverkan kommer därför i stor utsträckning att bero på medlemsstaternas egenansvar och 

engagemang när det gäller att upprätthålla dem och fortsätta att arbeta för att uppfylla dem 

efter 2016. 

65. Vi noterade också att förordningen om gemensamma bestämmelser inte innehåller krav 

på övervakning eller utvärdering av i vilken grad förhandsvillkoren har bidragit till ett 

ändamålsenligare genomförande av sammanhållningsstöd och uppnående av bättre resultat. 
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Resultatreserven erbjuder få incitament att göra de operativa programmen mer 

resultatinriktade och leder sannolikt inte till någon större omfördelning av 

sammanhållningsstödet till program som presterar bättre  

66. Resultatramen och den tillhörande resultatreserven borde erbjuda ett ändamålsenligt 

incitament för att åstadkomma avsedd output och avsedda resultat, och vid behov göra det 

möjligt att omfördela EU-anslagen så att det tillgängliga sammanhållningsstödet kan 

användas på ett ändamålsenligare sätt.  

67. Vi bedömde om  

- det lagstadgade kravet på att sätta undan en viss andel av EU-anslagen i en 

resultatreserv uppfylldes för Eruf, Sammanhållningsfonden och ESF (6 %) som helhet 

och för vart och ett av de 14 granskade operativa programmen (mellan 5 och 7 % per 

insatsområde), 

- villkoren för en definitiv tilldelning av reserven 2019 är tillräckligt strikta och om 

betalningsinnehållanden och finansiella korrigeringar kan användas ändamålsenligt vid 

undermåliga prestationer, 

- de resultatindikatorer som har införts för att besluta om den definitiva tilldelningen av 

resultatreserven är solida och, baserat på ytterligare bevis som vi begärde och fick från 

de behöriga nationella myndigheterna, om värdena för delmål och mål för indikatorer i 

resultatramen inom TM 1 och TM 8 i 14 granskade operativa program uppfyllde de 

lagstadgade kraven.  

Det lagstadgade kravet på 6 % till resultatreserven för Eruf, Sammanhållningsfonden och 

ESF var uppfyllt 

68. En resultatreserv inrättades för 299 av 391 operativa program (76 %). Vår analys 

bekräftade att medlemsstaterna satte av cirka 20 miljarder euro av de totala EU-anslagen på 

335 miljarder euro till sina operativa program till resultatreserverna för perioden 2014–

2020.  
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69. Det motsvarar 6 % av de totala anslagen till Eruf, Sammanhållningsfonden och ESF inom 

ramen för målet Investering för tillväxt och sysselsättning exklusive de medel som anges i 

förordningen om gemensamma bestämmelser38

Resultatramen och resultatreserven är obligatoriska och ska tillämpas inom de flesta 

insatsområden 

.  

70. Jämfört med tidigare programperioder återinfördes den obligatoriska resultatreserven 

för programperioden 2014–2020 och ska tillämpas inom de flesta insatsområden (utom för 

dem med tekniskt stöd, för ungdomssysselsättningsinitiativet och initiativet för små och 

medelstora företag). Vidare finns det redan från början tydliga mekanismer för hur den ska 

fördelas. Kriterierna, det vill säga indikatorerna för tilldelning, är definierade från start och 

bygger på interventionslogiken i programmen. Det är en positiv förändring. Vi noterade dock 

samtidigt att de indikatorer som avgör den definitiva tilldelningen av reserven i stor 

utsträckning fortfarande bygger på input och output. Det är ingen garanti för bättre resultat. 

Resultatramen är fortfarande inriktad på utgifter och output 

71. Medlemsstaterna kan visa hur programmens genomförande utvecklas med hjälp av 

delmål och målvärden för tre typer av indikatorer: finansiella indikatorer, outputindikatorer 

och resultatindikatorer. Dessa kan kompletteras med viktiga genomförandesteg för att mäta 

projekt som pågår eller planeras starta men som sannolikt inte kommer att resultera i 

output före december 2018. Sammantaget ska indikatorerna alltid vara representativa för de 

åtgärder som ingår i insatsområdet, vilket har definierats som att de ska motsvara minst 

hälften av anslaget till det aktuella insatsområdet39

                                                      

38 Artikel 20 i förordning (EU) nr 1303/2013. 

.  

39 Artikel 5.1 i kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 215/2014.  
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Knappast några resultatindikatorer i resultatramen 

72. Generellt sett är dock inte resultatramen för 2014–2020 väsentligt mer resultatinriktad 

än liknande arrangemang under föregående period40. Vi fann faktiskt att kommissionen till 

och med rekommenderade att resultatindikatorer inte skulle användas för 

Eruf/Sammanhållningsfonden eftersom de ska uppnås på längre sikt och i hög grad kan 

påverkas av yttre faktorer41

73. Operativa program måste ha en resultatram för varje insatsområde som i 

förekommande fall är uppdelad efter regionkategori

. Inte heller för ESF använde medlemsstaterna 

resultatindikatorer i någon större utsträckning i resultatramen, trots att 

resultatindikatorerna för ESF återspeglar projektens omedelbara utfall.  

42. Vi analyserade därför också 

rapporteringskraven för de indikatorer som hade valts ut för varje insatsområde, när det var 

lämpligt per regionkategori, för alla operativa program inom Eruf, Sammanhållningsfonden 

och ESF för programperioden 2014–2020, för att få en överblick över typerna av indikatorer 

och de tillhörande rapporteringskraven43

74. 

. Analysen omfattar inte heller de indikatorer som 

används i resultatramarna utan koppling till resultatreserven.  

Figur 7

                                                      

40 Punkt 26 och punkterna 44–46 i särskild rapport nr 20/2014 och kapitel 10 i årsrapporten för 
budgetåret 2013. 

 visar att de allra flesta indikatorerna som används i resultatramen inom 

sammanhållningspolitiken gäller output (57,1 %), viktiga genomförandesteg (9,2 %) och 

finansiella indikatorer (33,4 %). Tillsammans utgör de 99,7 % av alla rapporterade indikatorer 

som har använts i resultatramarna för de olika insatsområdena. Användningen av 

resultatindikatorer är marginell (0,3 %). 

41 Europeiska kommissionen, Guidance fiche on performance framework review and reserve in 
2014–2020 (vägledande meddelande om översyn av resultatramen och resultatreserven), 
version 1, 9.4.2013, s. 5. 

42 Bilaga I till kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 288/2014 av den 25 februari 2014 
om fastställande av regler i enlighet med förordning (EU) nr 1303/2013 (EUT L 87, 22.3.2014, 
s. 1). 

43 Punkterna 88–91 i särskild rapport nr 2/2017. 
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Figur 7 – Resultatramen 2014–2020 för operativa program inom Eruf, 
Sammanhållningsfonden och ESF: användningen av olika typer av indikatorer per fond 

 

Källa: Revisionsrätten, baserat på uppgifter från kommissionens it-applikation Infoview. 

Viktiga genomförandesteg mäter förmågan att påbörja genomförandet av program och är 

den viktigaste indikatorn för cirka en femtedel av EU-anslagen  

75. Viktiga genomförandesteg används endast för Eruf och Sammanhållningsfonden 

eftersom aktivitetsindikatorerna här, till skillnad från när det gäller ESF, mäter helt 

genomförda insatser44

76. Detta illustrerar att indikatorerna i resultatramen för perioden 2014–2020 fortfarande 

är inriktade på utgifter (finansiell indikator) och genomförande (aktivitetsindikatorer). För en 

stor del av EU-anslagen mäter de till och med bara om programgenomförandet har börjat, 

men ger ingen information om output eller resultat (viktiga genomförandesteg).I vår 

. Viktiga genomförandesteg fastställdes i 22 medlemsstaters program 

och för cirka en femtedel av alla insatsområden med resultatram. Dessa viktiga 

genomförandesteg är tillsammans med de finansiella indikatorerna de enda indikatorer som 

leder till den definitiva tilldelningen av cirka en femtedel av de totala EU-anslagen med 

resultatreserv. Den definitiva tilldelningen av resultatreserven innebär då i realiteten att 

förmågan att påbörja genomförandet av program premieras snarare än resultatet av själva 

insatserna.  

                                                      

44 Punkterna 102–109 och tabell 4 i särskild rapport nr 2/2017. 
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särskilda rapport om landsbygdsprogrammen för perioden 2014–2020 fastställde vi att 

resultatreserven inom landsbygdsutveckling också är inriktad på input45

Det fanns inte alltid underlag till delmålen och målvärdena 

. 

77. Vi undersökte också resultatramens sammansättning för 35 insatsområden inom de 14 

operativa program som granskades. Vi fann att delmålen och målen för resultatindikatorerna 

var förenliga med beskaffenheten och karaktären hos insatsområdets specifika mål och att 

de, i de allra flesta fall, var relevanta och mätte en väsentlig del av de insatser som utfördes 

inom ett visst insatsområde (dvs. motsvarade över hälften av anslaget till insatsområdet).  

78. Våra iakttagelser om de fastställda målvärdena är mer blandade. 

Förvaltningsmyndigheterna motiverade dem i allmänhet genom att hänvisa till tidigare eller 

pågående insatser eller, när empiriska värden saknades, till uppskattningar.  

79. För cirka en fjärdedel av indikatorerna i resultatramen för de granskade operativa 

programmen (28 %) kunde vi inte dra någon slutsats om huruvida värdet var korrekt, 

antingen för att beräkningsmetoden inte kunde kontrolleras eller för att det inte fanns en 

detaljerad förklaring om enhetskostnaderna eller de gjorda antagandena. Vi anser också att 

18 % av de återstående delmålen och målvärdena är orealistiska och/eller ouppnåbara 

eftersom de antingen hade beräknats felaktigt eller ansågs ha satts för lågt (se bilaga III). Ett 

exempel på antaganden utan underlag finns i ruta 4

                                                      

45 Punkterna 55–59 i särskild rapport nr 16/2017. 

.   
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Ruta 4 – Exempel på värden som inte kunde kontrolleras för två spanska operativa program – 

Smart tillväxt och Eruf i Andalusien 

För två operativa program inom Eruf i Spanien som vi granskade kunde de mål och delmål som 

fastställts i resultatramarna för tematiskt mål 1 inte bekräftas. De spanska myndigheterna redovisade 

vilken metod som hade använts för att uppskatta värdena men gav oss inga uppgifter som gjorde det 

möjligt att kontrollera de värden som hade fastställts i de antagna operativa programmen. Ett 

liknande problem påtalades i förhandsutvärderingsrapporterna om respektive operativt program där 

det sades att mer information hade behövts för att resultatramen skulle kunna godkännas46

80. Sammantaget betyder detta att det i cirka 46 % av de 128 granskade fallen råder 

osäkerhet om huruvida de delmål och/eller mål som har fastställts för frigörandet av 

resultatreserven är rimliga och uppnåbara (se 

. 

bilaga III

Resultatreserven kan tilldelas definitivt även om delmålsvärdena inte är helt uppnådda 

2018 

). 

81. Resultatreserven kan endast tilldelas definitivt när de delmål som anges i det operativa 

programmets resultatram har uppnåtts47

82. Vi noterade dock att resultatreserven även kan tilldelas definitivt även trots att 

delmålens värden inte är helt uppnådda i december 2018. Om det finns 

. För alla de 14 granskade operativa programmen 

hade minst två delmål specificerats. 

- två indikatorer anses delmålen vara nådda48

                                                      

46 Sidan 205 i förhandsutvärderingsrapporten om det operativa programmet för smart tillväxt och 
sidan 93 i förhandsutvärderingsrapporten om det operativa programmet för Eruf i Andalusien. 

 om båda indikatorerna uppgick till minst 

85 % av delmålets värde, 

47 Artikel 22.3 i förordning (EU) nr 1303/2013. 

48 Artikel 6.2 i kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 215/2014. 
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- fler än två indikatorer räcker det att en av dem uppgår till endast 75 % av delmålets 

värde, medan de återstående måste uppgå till 85 %. Detta gäller för 60 % av de 

insatsområden som har resultatramar.  

Resultatöversynen kan som mest leda till att anslagen omfördelas inom medlemsstaten 

83. Om indikatorerna inte uppnår delmålens lägsta värde kommer resultatöversynen att 

leda till att resultatreserven omfördelas till de prioriteringar som uppnådde värdena för sina 

delmål och/eller, vid ett allvarligt misslyckande med att uppnå delmålens värde, kan den 

leda till att betalningar hålls inne.  

84. Bilaga IV

85. Omfördelningen av resultatreserven sker på nationell nivå: anslag kan omfördelas till 

insatsområden inom ett operativt program eller till insatsområden inom andra operativa 

program i medlemsstaten. Det finns därför ingen risk för att en medlemsstat förlorar EU-

anslag. Vi har redan påpekat i tidigare rapporter att det är en utmaning att uppnå goda 

kvalitativa resultat med ett system där medel i förväg beviljas medlemsstaterna

 innehåller en översikt över de detaljerade regler som gäller för bedömningen 

av delmål och mål. 

49

86. Om kommissionen ger sitt godkännande kan medlemsstater också bestämma hur en 

omfördelning ska gå till: Polen angav till exempel i sin partnerskapsöverenskommelse att 

resultatreserven på cirka 5 miljarder euro kommer att omfördelas baserat på en nationell 

tävling mellan operativa program (se 

. 

ruta 5

                                                      

49 Punkt 10.4 i årsrapporten för 2012 och punkt 3.57 i årsrapporten för 2014. 

).   
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Ruta 5 – Omfördelning av anslag från resultatreserven – exempel från Polens tävlingssystem 

Om delmålen för prioriteringarna inte uppnås kommer anslagen i de polska resultatreserverna att 

aggregeras i en nationell anslagspool som ska omfördelas till presterande prioriteringar under 

förutsättning att de uppfyller följande kriterier: i) uppfyller de begräsningar som anges i de relevanta 

EU-förordningarna (t.ex. krav på tematisk koncentration50

Innehållanden och finansiella korrigeringar vid undermåliga prestationer är förenade med 

restriktiva villkor  

) och ii) de ökade anslagen är motiverade 

baserat på rapporter/utvärderingar om genomförandet, ändringar av den socioekonomiska 

situationen samt administrativ kapacitet och utnyttjandekapacitet. Omfördelningen av anslag är inte 

begränsad till prioriteringar inom samma operativa program utan kan göras mellan prioriteringar i 

olika operativa program under förutsättning att prioriteringarna uppfyller båda uppsättningarna 

kriterier. Möjligheten att behålla anslagen till ett visst program kommer dock att övervägas först. 

Betalningsinnehållanden under programmets genomförande  

87. Innehållanden kan tillämpas när indikatorer i resultatramen inte uppgår till minst 65 % 

av delmålets värde. De undermåliga prestationerna ska också bero på tydligt identifierade 

brister vid genomförandet. Innehållanden bör hävas så snart medlemsstaten har vidtagit de 

korrigerande åtgärder som krävs51

88. Medlemsstaten har dessutom möjlighet att ändra det värde som fastställts för delmålet 

om det sker en betydande förändring av förhållandena när det gäller ekonomi, miljö och 

arbetsmarknad i en medlemsstat eller region

.  

52. Vi har redan i en tidigare särskild rapport 

konstaterat att medlemsstaterna använde detta alternativ under perioden 2007–2013 för att 

sänka sina målvärden så att de låg närmare det faktiska utfallet strax före avslutandet53

                                                      

50 Ruta 1 i särskild rapport nr 2/2017.  

.  

51 Artikel 142.1 f i förordning (EU) nr 1303/2013. 

52 Bilaga II till förordning (EU) nr 1303/2013. 

53 Punkterna 23–25 i särskild rapport nr 20/2014 Har Eruf-stödet till små och medelstora företag 
när det gäller e-handel varit ändamålsenligt? (http://eca.europa.eu). 
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89. Vi noterar också att ett misslyckande med att uppnå delmål för resultatindikatorer inte 

kan leda till betalningsinnehållanden under programmens genomförande54

Finansiella korrigeringar vid avslutandet 

. 

90. Vid avslutandet kan kommissionen också tillämpa finansiella nettokorrigeringar om 

indikatorerna i resultatramen har uppnått mindre än 65 % av de målvärden som har 

fastställts i de operativa programmen för 2023. Finansiella korrigeringar kan inte tillämpas 

vid avslutandet om den undermåliga prestationen är över 65 %.  

91. Finansiella korrigeringar kan inte heller tillämpas vid undermåliga prestationer kopplade 

till resultaten eller om misslyckandet med att nå målen beror på en uppsättning externa 

faktorer som i förordningen om gemensamma bestämmelser definieras som 

socioekonomiska eller miljömässiga faktorer, väsentliga ändringar av de ekonomiska eller 

miljömässiga förhållandena i medlemsstaten i fråga eller på grund av force majeure55. De 

externa faktorer som inte specifikt nämns i lagstiftningen ska analyseras från fall till fall och 

kan leda till att den finansiella korrigeringen minskas med upp till 50 %56

92. Vid tillämpningen av finansiella korrigeringar bör vidare proportionalitetsprincipen och 

det operativa programmets utnyttjandenivå beaktas. När det gäller 

proportionalitetsprincipen kan nivån på korrigeringen sänkas, utan en i förväg fastställd 

gräns, om den finansiella korrigeringen anses vara oproportionell. När det gäller det 

operativa programmets utnyttjandenivå anger lagstiftningen att finansiella korrigeringar 

bara ska tillämpas för prioriteringar där uppnåendegraden för output motsvarar mindre än 

två tredjedelar av målvärdena. Storleken på den finansiella korrigeringen ska fastställas 

baserat på genomförande-/utnyttjandekoefficienten (se 

. För att bedöma 

effekterna av de aktuella externa faktorerna måste utvärderingar göras.  

bilaga IV

                                                      

54 Skäl 22 och artikel 22.6 i förordning (EU) nr 1303/2013. 

). 

55 Skäl 22 och artikel 22.7 i förordning (EU) nr 1303/2013. 

56 Artikel 3.3 i kommissionens delegerade förordning (EU) nr 480/2014. 
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De lagstadgade villkoren för korrigerande åtgärder mot undermåliga prestationer är alltför 

restriktiva 

93. Som vi redan har noterat i en tidigare särskild rapport kan kommissionen under 

perioden 2014–2020 för första gången hålla inne betalningar och tillämpa finansiella 

korrigeringar vid undermåliga prestationer. Vi ser detta som ett första steg i rätt riktning57

SLUTSATSER OCH REKOMMENDATIONER 

. 

De lagstadgade villkoren för att åberopa dessa förebyggande och korrigerande åtgärder är 

dock alltför restriktiva. Det gör det högst osannolikt att kommissionen någonsin kommer att 

kunna hålla inne en betalning eller tillämpa en finansiell korrigering på grund av en 

undermålig prestation under perioden 2014–2020. 

Förhandsvillkoren bildade en enhetlig ram för bedömningen av om medlemsstaterna var 

redo att genomföra sammanhållningspolitiken, men det är oklart i vilken utsträckning 

detta verkligen har lett till förändringar på fältet  

94. Förhandsvillkor innebär att en medlemsstat måste uppfylla vissa villkor innan program 

kan börja genomföras eller senast i slutet av 2016. Det är en positiv innovation inom 

sammanhållningspolitiken.  

95. När de operativa programmen antogs ansåg medlemsstaterna att närmare två 

tredjedelar (65 %) av de tematiska förhandsvillkoren var uppfyllda. Det fanns dock stora 

skillnader mellan olika medlemsstater och förhandsvillkor. Till exempel var åtta av de 29 

tematiska förhandsvillkoren uppfyllda i mindre än hälften av medlemsstaterna och fyra i 

mindre än en fjärdedel av dem.  

96. Framstegen gick också långsamt när det gällde slutförandet av de handlingsplaner som 

medlemsstaterna hade antagit för ouppfyllda förhandsvillkor, där 380 av de 761 

handlingsplanerna (50 %) ännu inte var slutförda i februari 2017 enligt kommissionens 

                                                      

57 Punkterna 134–135 i särskild rapport nr 4/2017 Skyddet av EU:s budget mot oriktiga utgifter: 
Kommissionen använde sig i allt större utsträckning av förebyggande åtgärder och finansiella 
korrigeringar på sammanhållningsområdet under perioden 2007–2013 (http://eca.europa.eu). 
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övervakningsuppgifter. Detta minskade till 8 % enligt kommissionens övervakningsuppgifter 

när de årliga genomföranderapporterna och lägesrapporterna överlämnades i juni 

respektive augusti 2017. Endast tre medlemsstater hade slutfört alla sina handlingsplaner i 

februari 2017 (Finland, Lettland och Litauen). Samtidigt fanns det tio medlemsstater 

(Bulgarien, Spanien, Grekland, Kroatien, Ungern, Italien, Slovakien, Irland, Sverige och 

Luxemburg) som hade slutfört mindre än hälften av sina handlingsplaner. Framstegen mot 

slutförandet av alla tillhörande handlingsplaner gick långsammast för de förhandsvillkor som 

gällde bristande efterlevnad av EU:s regler och nationella regler för offentlig upphandling 

och statligt stöd, som är två av de vanligaste källorna till oriktigheter i 

sammanhållningspolitiken. Positivt är dock att vi uppskattar att andelen 

sammanhållningsstöd som berörs av ouppfyllda tematiska förhandsvillkor hade sjunkit från 

som högst 57 % till som högst 27 %. Fram till mitten av september 2017 hade dock enligt 

kommissionen elva medlemsstater (Belgien, Tjeckien, Estland, Finland, Lettland, Litauen, 

Nederländerna, Portugal, Sverige, Slovenien och Slovakien) slutfört alla sina handlingsplaner. 

97. När kommissionen bedömde uppfyllandet av förhandsvillkor beaktade den inte fullt ut 

kunskaper som genereras i andra sammanhang, såsom den europeiska planeringsterminen, 

eller information som samlas in av dess generaldirektorat eller vid dess egen övervakning. Vi 

fann flera exempel på inkonsekventa bedömningar, vilket även kan vara ett tecken på 

bristande noggrannhet vid godkännandet av medlemsstaternas självbedömningar som ofta 

var alltför positiva och inkonsekventa. Problemet beror delvis på att de kriterier som anges i 

förordningen om gemensamma bestämmelser för bedömningen av uppfyllandet av 

förhandsvillkor mycket ofta är av allmän karaktär och därigenom ger stort 

tolkningsutrymme. Framför allt motsvarar kriterierna sällan specifika kvantifierbara mål, inte 

ens när sådana kunde ha hämtats från EU:s gällande lagstiftning.  

98. Kommissionen höll inte helt eller delvis inne mellanliggande betalningar trots att några 

medlemsstater inte uppfyllde de tillämpliga förhandvillkoren. Tretton medlemsstater beslöt 

att själva hålla inne betalningar till utvalda investeringsprioriteringar för 78 operativa 

program motsvarande cirka 2,3 miljarder euro i ESF-medel och cirka 4,7 miljarder euro i 

finansiering från Eruf och Sammanhållningsfonden. Samtidigt hade ett stort antal 

handlingsplaner bedömts som inte slutförda och många förhandsvillkor hade inte uppfyllts i 
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februari 2017. Medlemsstaterna skulle överlämna sina läges- och genomföranderapporter 

om förhandsvillkorens status i mitten av 2017. På grundval av de rapporterna får 

kommissionen hålla inne betalningar, men det har den ännu aldrig gjort. 

99. Medlemsstaterna såg i allmänhet förhandsvillkoren som ett användbart verktyg för 

självbedömning.  

100. Förhandsvillkoren speglar dock endast den specifika situationen när de operativa 

programmen antas eller, för dem som inte ansågs vara uppfyllda, senast i december 2016. I 

förordningen om gemensamma bestämmelser föreskrivs ingen uppföljning av 

förhandsvillkorens status efter 2016. Det kommer att göra det svårt för kommissionen att 

bedöma om de verkligen har lett till förändringar på fältet när den ska utarbeta lagförslaget 

för programperioden efter 2020. Kommissionen kan inte heller tillämpa finansiella 

korrigeringar när förhandsvillkor inte uppfylls. Förhandsvillkorens ändamålsenlighet och 

huruvida de kommer att bidra till att ESI-fonderna används ändamålsenligt under 

programperioden kommer att avgöras av medlemsstaternas engagemang och egenansvar 

när det gäller att upprätthålla och tillämpa dem. 

Resultatreserven erbjuder få incitament för att göra de operativa programmen mer 

resultatinriktade och leder sannolikt inte till någon större omfördelning av 

sammanhållningsstödet till program som presterar bättre 

101. En resultatreserv inrättades för 299 av 391 operativa program (76 %). Vår analys 

bekräftade att medlemsstaterna satte av cirka 20 miljarder euro av de totala EU-anslagen på 

335 miljarder euro till sina operativa program till resultatreserverna för perioden 2014–

2020. Det motsvarar 6 % av de totala anslagen till Eruf, Sammanhållningsfonden och ESF 

inom ramen för målet Investering för tillväxt och sysselsättning exklusive de medel som 

anges i förordningen om gemensamma bestämmelser.  

102. Till skillnad från tidigare programperioder är resultatramen och resultatreserven 

obligatoriska och ska tillämpas inom de flesta insatsområden. Vidare finns det redan från 

början tydliga mekanismer för hur den ska fördelas och kriterierna för hur den ska fördelas 

bygger på interventionslogiken i programmen och är definierade från start. Det är en positiv 

förändring.  
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103. Resultatreserven kan endast tilldelas definitivt när de delmål som anges i det operativa 

programmets resultatram har uppnåtts. De värden som har fastställts för varje delmål 

behöver dock inte ha uppnåtts helt 2018.  

104. Om delmålen inte når dessa minimivärden kan resultatöversynen leda till att 

resultatreserven omfördelas till de prioriteringsområden där värdena för delmålen har 

uppnåtts för output, viktiga genomförandesteg och finansiella indikatorer och/eller, vid ett 

allvarligt misslyckande med att nå delmålens värde, till att betalningar hålls inne. Ett 

betalningsinnehållande under programmets genomförande kan dock inte utlösas av att man 

misslyckats med att uppnå delmål för resultatindikatorer. Sammantaget gör de här 

arrangemangen att resultatreserven sannolikt inte leder till någon större omfördelning av 

sammanhållningsstödet till program som presterar bättre. 

105. En omfördelning av resultatreserven är i vilket fall som helst endast möjlig på nationell 

nivå: anslag kan omfördelas till prioriteringar inom ett operativt program eller till 

prioriteringar inom andra operativa program i samma medlemsstat. Medlemsstaterna 

riskerar därför inte att förlora EU-stöd på grund av resultatöversynen 2019. 

106. De allra flesta indikatorerna som ligger till grund för fördelningen av resultatreserven 

gäller output (57,1 %), finansiella indikatorer (33,4 %) och viktiga genomförandesteg (9,2 %). 

Användningen av resultatindikatorer är marginell (0,3 %). Det visar att resultatramen för 

2014–2020 fortfarande i allt väsentligt är inriktad på utgifter och projektens output, och inte 

på att uppnå resultat. 

107. När viktiga genomförandesteg används i resultatramen innebär dessutom den definitiva 

tilldelningen av resultatreserven i realiteten att förmågan att påbörja genomförandet 

premieras snarare än resultatet av själva insatserna. De användes för cirka en femtedel 

(22 %) av det EU-stöd som skulle ha en resultatreserv.  

108. För cirka en fjärdedel av indikatorerna i resultatramen för de granskade operativa 

programmen (28 %) kunde vi inte dra någon slutsats om huruvida målvärdet för delmålet var 

korrekt, antingen för att beräkningsmetoden inte kunde kontrolleras eller för att det inte 

fanns en detaljerad förklaring om enhetskostnaderna eller de gjorda antagandena. Vi anser 

också att omkring 18 % av de återstående delmålen och målvärdena är orealistiska och/eller 



51 

 

ouppnåbara eller så är de inte tillräckligt ambitiösa. Sammantaget betyder detta att det i 

cirka 46 % av fallen råder osäkerhet kring de delmål och/eller mål som har fastställts för 

frigörandet av resultatreserven. 

109. Slutligen kan kommissionen under perioden 2014–2020 för första gången hålla inne 

betalningar och tillämpa finansiella korrigeringar vid undermåliga prestationer. Vi ser detta 

som ett första steg i rätt riktning. De lagstadgade villkoren för att åberopa dessa 

korrigerande åtgärder är dock alltför restriktiva. Det gör det högst osannolikt att 

kommissionen någonsin kommer att kunna hålla inne en betalning eller tillämpa en finansiell 

korrigering på grund av en undermålig prestation under perioden 2014–2020. 

Våra rekommendationer för perioden efter 2020  

110. Vi anser inte att det vore kostnadseffektivt att ändra reglerna för något av instrumenten 

under den innevarande perioden 2014–2020. Men vi uppmanar ändå medlemsstaterna att 

slutföra och kommissionen att bedöma de överenskomna handlingsplanerna och arbeta 

vidare med att uppfylla alla förhandsvillkor. Vidare bör de gällande bestämmelserna för 

resultatreserven användas för att så mycket som möjligt undvika att pengar slösas bort.  

111. Våra rekommendationer gäller därför perioden efter 2020 då båda instrumenten, om de 

behålls, bör förstärkas så att det blir mer sannolikt att de bidrar till en ändamålsenligare 

användning av sammanhållningsstödet. 

Rekommendation 1 – Förfina förhandsvillkoren för perioden efter 2020 

I sitt lagförslag för perioden efter 2020 bör kommissionen förfina förhandsvillkoren som ett 

instrument för att bedöma om medlemsstaterna är redo att använda EU-anslagen, och 

särskilt 

(a) göra en ny bedömning av om varje förhandsvillkor för 2014–2020 är relevant och 

användbart, ta bort överlappningar och endast behålla de villkor som verkligen kan 

bidra till att de politiska målen uppnås ändamålsenligt, 

(b) säkerställa att förhandsvillkoren för perioden efter 2020 överensstämmer med den 
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europeiska planeringsterminen, 

(c) fastställa tydliga bedömningskriterier med mätbara mål där det låter sig göras för att 

säkerställa en gemensam syn på vad som ska uppnås, 

(d) kräva att förhandsvillkor uppfylls och tillämpas under hela programperioden och följa 

upp detta med beaktande av den potentiella administrativa bördan. 

Måldatum för genomförande: när lagförslagen för perioden efter 2020 förbereds. 

 

Rekommendation 2 – Överväga att omvandla resultatreserven för perioden efter 2020 till 

ett mer resultatinriktat instrument 

I sitt lagförslag för perioden efter 2020 bör kommissionen utveckla resultatreserven till ett 

mer resultatinriktat instrument som fördelar medel till program som har uppnått goda 

resultat, och särskilt överväga om den ska föreslå att 

(a) resultatreserven baserat på gjorda erfarenheter förfinas till ett instrument som bättre 

främjar och belönar goda resultat där operativa program måste visa vad som ska 

uppnås med de ytterligare anslagen,  

(b) indikatorer för omedelbara resultat används i större utsträckning och att viktiga 

genomförandesteg omvandlas till verktyg som bättre visar det faktiska resultatet av 

långsiktiga infrastrukturinsatser när det ska bedömas,  

(c) villkoren för att hålla inne betalningar och tillämpa finansiella korrigeringar ses över så 

att undermåliga prestationer kan hanteras lättare och tidigare i syfte att ytterligare öka 

incitamenten att genomföra fonderna korrekt. 

Måldatum för genomförande: när lagförslagen för perioden efter 2020 förbereds. 
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Denna rapport antogs av revisionsrättens avdelning II, med ledamoten Iliana Ivanova som 

ordförande, vid dess sammanträde i Luxemburg den 4 oktober 2017. 

 För revisionsrätten 

 

 

 Klaus-Heiner Lehne 

 ordförande 
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BILAGA I 

Tematiska och allmänna förhandsvillkor 

Tematiskt mål Tematiskt förhandsvillkor 
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TM 1 – Att stärka forskning, teknisk 
utveckling och innovation 

Förhandsvillkor 1.1 Forskning och innovation: Det finns en nationell eller regional strategi för smart specialisering i enlighet med det 
nationella reformprogrammet för att ta vara på privata forsknings- och innovationsmedel, som överensstämmer med väl fungerande 
nationella eller regionala forsknings- och innovationssystem.  

X    

Förhandsvillkor 1.2 Forskning- och innovationsinfrastruktur. Det finns en flerårig plan för budget och prioritering av investeringar. X    

TM 2 – Öka tillgången till, användningen av 
och kvaliteten på informations- och 
kommunikationsteknik (bredbandsmål). 

Förhandsvillkor 2.1 Digital tillväxt: Det finns en strategisk ram för digital tillväxt för att stimulera överkomliga, bra, driftskompatibla IKT-
stödda privata och offentliga tjänster och öka allmänhetens användning av dem, inklusive utsatta grupper, företag och offentlig 
förvaltning, även i form av gränsöverskridande initiativ. 

X  X  

Förhandsvillkor 2.2 Nästa generations accessinfrastruktur: Det finns nationella eller regionala planer för nästa generations 
accessinfrastruktur där man tar hänsyn till regionala åtgärder för att nå unionens mål för tillgång till internet med hög kapacitet, med 
inriktning på områden där marknaden misslyckats med att erbjuda öppen infrastruktur till ett överkomligt pris och med en kvalitet som 
överensstämmer med unionens regler om konkurrens och statligt stöd, och erbjuda tillgängliga tjänster till utsatta grupper. 

X    

TM 3 – Öka konkurrenskraften för små- och 
medelstora företag (SMF) 

Förhandsvillkor 3.1 Särskilda åtgärder har vidtagits för att stödja främjandet av entreprenörskap med beaktande av småföretagsakten.    X 

TM 4 – Stödja övergången till en 
koldioxidsnål ekonomi inom alla sektorer 

Förhandsvillkor 4.1 Åtgärder har vidtagits för att främja kostnadseffektiva förbättringar avseende effektiv slutanvändning av energi och 
kostnadseffektiva investeringar i energieffektivitet vid uppförande eller renovering av byggnader.  X   

Förhandsvillkor 4.2 Åtgärder har vidtagits för att främja högeffektiv kraftvärme.  X   

Förhandsvillkor 4.3 Åtgärder har vidtagits för att främja produktion och distribution av förnybar energi. X X   

TM 5 – Främja anpassning, riskförebyggande 
och riskhantering i samband med 
klimatförändringar 

Förhandsvillkor 5.1 Riskförebyggande och riskhantering: det finns nationella eller regionala riskbedömningar för katastrofhantering där 
anpassningen till klimatförändringar beaktas. X    
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TM 6 – Bevara och skydda miljön och främja 
ett effektivt resursutnyttjande 

Förhandsvillkor 6.1 Vattensektorn: det finns a) en prispolitik för vatten som ger vattenförbrukarna tillräckliga incitament till effektiv 
användning av vattenresurserna, och b) ett lämpligt bidrag från de olika vattenanvändningarna till kostnadstäckning för vattentjänster 
till ett belopp som fastställs i den godkända förvaltningsplanen för avrinningsdistrikt för investeringar som stöds av programmen. 

X X   

Förhandsvillkor 6.2 Avfallssektorn: främja ekonomiskt och miljömässigt hållbara investeringar i avfallssektorn, särskilt genom 
utarbetandet av avfallsplaner i överensstämmelse med direktiv 2008/98/EG och med avfallshierarkin. X X   

TM 7 – Främja hållbara transporter och få 
bort flaskhalsar i viktig nätinfrastruktur 

Förhandsvillkor 7.1 Transport: det finns en eller flera heltäckande planer eller ramar för transportinvesteringar i enlighet med 
medlemsstatens institutionella struktur (inklusive regional och lokal kollektivtrafik) som stöder infrastrukturutveckling och förbättrar 
länkarna till de heltäckande och centrala TEN-T nätverken. 

X  X  

Förhandsvillkor 7.2 Järnväg: I den eller de heltäckande transportplanerna eller transportramarna finns det ett särskilt avsnitt om 
utveckling av järnväg i enlighet med medlemsstaternas institutionella struktur (inklusive allmänna kommunikationsmedel på regional 
och lokal nivå) som stöder utvecklingen av infrastruktur och förbättrar de centrala och sekundära länkarna till TEN-T. Investeringarna 
omfattar rörliga tillgångar, driftskompatibilitet och kapacitetsuppbyggnad. 

X  X  

Förhandsvillkor 7.3 Andra transportsätt, inklusive inre vattenvägar och sjöfart, hamnar, multimodala länkar och flygplatsinfrastruktur: i 
den eller de heltäckande transportplanerna eller transportramarna finns ett särskilt avsnitt om inre vattenvägar och sjöfart, hamnar, 
multimodala länkar och flygplatsinfrastruktur, som bidrar till att förbättra de centrala och sekundära länkarna till TEN-T och främjar 
hållbar regional och lokal rörlighet. 

X  X  

Förhandsvillkor 7.4 Utveckling av system för smart distribution, lagring och överföring av energi. X X   

TM 8 – Främja hållbar och kvalitativ 
sysselsättning och arbetskraftens rörlighet 

Förhandsvillkor 8.1 Aktiva arbetsmarknadspolitiska åtgärder utformas och genomförs mot bakgrund av riktlinjerna för 
sysselsättningen.   X  

Förhandsvillkor 8.2 Egenföretagande, sysselsättning, företagsamhet och nyföretagande: det finns en strategisk ram för inkluderande 
nyföretagande. X    

Förhandsvillkor 8.3 Arbetsmarknadens institutioner moderniseras och stärks mot bakgrund av riktlinjerna för sysselsättningen.   X  

Förhandsvillkor 8.4 Ett aktivt och sunt åldrande: politiken för ett aktivt åldrande utformas mot bakgrund av riktlinjerna för 
sysselsättningen.    X 

Förhandsvillkor 8.5 Anpassning av arbetstagare, företag och företagare till förändringar: Det görs politiska insatser för att främja    X 
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förebyggande och god hantering av förändringar och omstruktureringar. 

Förhandsvillkor 8.6 Det finns en strategisk ram för att främja ungdomssysselsättningen, bland annat genom att genomföra 
ungdomsgarantin. X    

TM 9 – Främja social delaktighet och 
bekämpa fattigdom och diskriminering 

Förhandsvillkor 9.1 Det finns en nationell strategisk ram för fattigdomsminskning som syftar till aktiv inkludering av människor som är 
utestängda från arbetsmarknaden mot bakgrund av riktlinjerna för sysselsättningen, och att ramen genomförs. X    

Förhandsvillkor 9.2 Det finns en nationell strategisk ram för inkludering av romer. X    

Förhandsvillkor 9.3 Hälsa: Det finns en nationell eller regional strategisk ram för hälso- och sjukvård i enlighet med artikel 168 i EUF-
fördraget som säkerställer ekonomisk hållbarhet. X    

TM 10 – Investera i utbildning och i 
vidareutbildning, inklusive yrkesutbildning för 
färdigheter och livslångt lärande 

Förhandsvillkor 10.1 Elever som lämnar skolan i förtid: det finns en strategisk ram för att minska andelen elever som lämnar skolan i 
förtid inom ramen för artikel 165 i EUF-fördraget. X    

Förhandsvillkor 10.2 Högre utbildning: det finns en nationell eller regional strategisk ram för att förbättra kvaliteten, effektiviteten och 
studieresultaten i högre utbildning inom ramen för artikel 165 i EUF-fördraget. X    

Förhandsvillkor 10.3 Livslångt lärande: det finns en nationell eller regional strategisk ram för livslångt lärande inom ramen för 
artikel 165 i EUF-fördraget. X    

Förhandsvillkor 10.4 Det finns en nationell eller regional strategisk ram för att förbättra kvaliteten, effektiviteten och studieresultaten i 
systemen för yrkesutbildning inom ramen för artikel 165 i EUF-fördraget. X    

TM 11 – Förbättra den institutionella 
kapaciteten hos myndigheter och berörda 
parter och bidra till effektiv offentlig 
förvaltning 

Förhandsvillkor 11 Det finns en strategisk ram för att öka effektiviteten i medlemsstaternas förvaltning, inklusive reform av den 
offentliga förvaltningen. X  X  

Områden med allmänna förhandsvillkor 

1. Antidiskriminering 

2. Jämställdhet 
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3. Funktionsnedsättning 

4. Offentlig upphandling 

5. Statligt stöd 

6. Lagstiftning om miljökonsekvensbedömningar och strategiska miljöbedömningar 

7. Statistiksystem och resultatindikatorer 

Källa: Revisionsrätten, på grundval av förordningen om gemensamma bestämmelser och kommissionens interna vägledning om förhandsvillkor för ESI-fonderna.  
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BILAGA II 

Analys av de tre huvudtyperna av tematiska förhandsvillkor 

Strategiska förhandsvillkor 

1. De flesta tematiska förhandsvillkor (22 av 29) gäller förekomst eller antagande av en 

strategisk ram, en strategi eller en långsiktig plan. De här förhandsvillkoren kan ha många 

syften. De förväntas till exempel skapa förutsättningar för en bättre samordning av 

offentliga insatser i medlemsstaterna och för synergier mellan nationell finansiering och EU-

finansiering. De ska också hjälpa till att koncentrera EU-medel till de viktigaste behoven och 

därigenom undvika slöseri (se ruta

Ruta – Exempel på ett strategiskt förhandsvillkor  

). 

Förhandsvillkor 2.2 ”Nästa generations accessinfrastruktur: det finns nationella eller regionala planer 

för nästa generations accessinfrastruktur” stöder EU:s mål att ge alla européer tillgång till snabbare 

internet. Medlemsstaterna ska ha en plan för investeringar i bredbandsinfrastruktur som bygger på 

en sund ekonomisk analys. Planerna ska peka ut områden med kommersiell livskraft (t.ex. mer 

tättbefolkade områden med högre efterfrågan), där investeringarna i första hand ska komma från 

privat sektor, och områden med låg lönsamhet som kräver bidrag från offentlig sektor, bland annat 

från ESI-fonderna. 

2. För 18 av de 22 förhandsvillkoren finns det inga uttalade rättsliga bestämmelser där det 

i detalj anges hur strategierna ska definieras, vilka enheter som ska ansvara för 

genomförandet av dem och hur de ska övervakas (se bilaga I

3. De strategiska förhandsvillkorens inverkan på sammanhållningsstödet kommer att bero 

på kvaliteten på dessa långsiktiga planer eller strategier, hur de anpassas till de operativa 

programmen och på medlemsstaternas egenansvar och engagemang. Det kommer tveklöst 

inte att vara tillräckligt att de kriterier som fastställts för motsvarande förhandsvillkor i 

). För de fyra återstående 

förhandsvillkoren anges detta i direktiv och förordningar. Kraven på de strategier som nämns 

i de här förhandsvillkoren specificeras i förordningen om gemensamma bestämmelser och 

varierar i omfattning.  
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förordningen om gemensamma bestämmelser mekaniskt uppfylls och efterlevs för att bättre 

resultat ska uppnås.  

Förhandsvillkor som avser administrativ och nationell kapacitet 

4. Den administrativa och institutionella kapaciteten hos en medlemsstats myndigheter är 

en nyckelfaktor för att säkerställa att sammanhållningsstödet används ändamålsenligt. Sju av 

de 29 tematiska förhandsvillkoren handlar om att säkerställa eller förbättra kapaciteten att 

verkställa politik (främst inom området informations- och kommunikationsteknik (TM 2), 

transport (TM 7), sysselsättning (TM 8) och offentlig förvaltning generellt (TM 11). Vi fann att 

kriterierna i förordningen om gemensamma bestämmelser för bedömning av uppfyllandet 

av de här förhandsvillkoren var tvetydiga, vilket ger medlemsstaterna stort 

tolkningsutrymme när de gör sina självbedömningar.  

Förhandsvillkor som avser lagstiftning 

5. Av de 29 tematiska förhandsvillkoren handlar sex om lagstiftning. De handlar oftast om 

områdena förnybar energi, energieffektivitet och vatten- och avfallssektorerna:  

- Förhandsvillkor 4.1 ”Främja kostnadseffektiva investeringar i energieffektivitet vid 

byggnad eller renovering av byggnader” som är relaterat till direktiven 2006/32/EG, 

2010/31/EU och 2012/27/EU.  

- Förhandsvillkor 4.2 ”Främja högeffektiv kraftvärme " som är relaterat till direktiv 

2004/8/EG.  

- Förhandsvillkor 4.3 ”Främja produktion och distribution av förnybar energi” som är 

relaterat till direktiv 2009/28/EG. 

- Förhandsvillkor 7.4 ”Utveckling av system för smart distribution, lagring och överföring 

av energi” som är relaterat till direktiven 2009/72/EG och 2009/73/EG liksom till 

förordning (EG) nr 714/2009, förordning (EG) nr 715/2009 och förordning (EU) 

nr 347/2013.  

- Förhandsvillkor 6.1 ”Vattensektorn: det finns en prispolitik för vatten” som är relaterat 

till direktiv 2000/60/EG.  
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- Förhandsvillkor 6.2 ”Avfallssektorn: främja ekonomiskt och miljömässigt hållbara 

investeringar i avfallssektorn” som är relaterat till direktiv 2008/98/EG.  

6. Vår analys visade att förhandsvillkoren om lagstiftning tydligt kan kopplas till 

införlivandet av direktiv i nationell lagstiftning. Kriterierna för bedömning av förhandsvillkor 

som avser lagstiftning är också rättsligt bindande. Sannolikheten är därför störst för att de 

här förhandsvillkoren, om de genomförs korrekt, har en mätbar inverkan på 

sammanhållningsstödet liksom på den ekonomiska bärkraften hos de investeringar som får 

stöd (se ruta

Ruta – Exempel på förhandsvillkor om lagstiftning 

).  

Förhandsvillkor 4.1 anger att medlemsstater ska ”främja kostnadseffektiva förbättringar avseende 

effektiv slutanvändning av energi och kostnadseffektiva investeringar i energieffektivitet vid 

uppförande eller renovering av byggnader”. Åtgärderna ska ge marknadsaktörer incitament att köpa 

energitjänster och vidta åtgärder för att förbättra energieffektiviteten. Insatserna får stöd från ESI-

fonderna. Förhandsvillkoret stimulerar därför efterfrågan på insatser som medfinansieras av EU. 

Förhandsvillkor 6.1 anger att det ska finnas en prispolitik för vatten som a) ger vattenförbrukarna 

tillräckliga incitament till effektiv användning av vattenresurserna, och b) ett lämpligt bidrag från de 

olika vattenanvändningarna till kostnadstäckning för vattentjänster1. Det aktuella bidraget ska 

beaktas när finansieringsunderskottet fastställs, det vill säga skillnaden mellan den totala kostnaden 

för investeringen och det nationella bidraget som kan medfinansieras av EU. Med andra ord 

medfinansierar EU endast den del av investeringen som inte täcks med bidragen från användare av 

vatteninfrastruktur2

                                                      

1 Artikel 9.1 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/60/EG av den 23 oktober 2000 om 
upprättande av en ram för gemenskapens åtgärder på vattenpolitikens område (EGT L 327, 
22.12.2000, s. 1). 

. 

2 Mer information om EU-finansierade investeringar i infrastruktur för vattenförsörjning finns i 
vår särskilda rapport nr 12/2017 Genomförandet av dricksvattendirektivet: vattenkvaliteten och 
tillgången till vatten har förbättrats i Bulgarien, Ungern och Rumänien, men det behövs fortsatt 
stora investeringar. 
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BILAGA III 

Överensstämmelse mellan delmålen och målen för indikatorerna i resultatramen och 

bilaga II i förordningen om gemensamma bestämmelser (per insatsområde)1

 

 för de 14 

operativa program som vi undersökte avseende TM 1 och TM 8 

Fond  Indikatorer  

Totalt 
Eruf/ 

Sammanhållnings-
fonden 

ESF Output och 
viktiga 

genom-
förandesteg 

Finan-
siella 

Totalt antal delmål och mål per 
insatsområde 60 68 81 47 128 

som uppfyller följande krav: 

(a.1) Realistiskt och uppnåbart 

 Realistiskt och uppnåbart 25 
(42 %) 

44 
(65 %)  33 

(41 %) 
36 

(77 %)  69 
(54 %) 

 Informationen räcker inte för att dra 
slutsatser 

24 
(40 %) 

12 
(18 %)  33 

(41 %) 
3 

(6 %)  36 
(28 %) 

 Orealistiska och/eller ouppnåbara  11 
(18 %) 

12 
(18 %)  15 

(19 %) 
8 

(17 %)  23 
(18 %) 

(a.2) Relevanta och mäter väsentlig 
information om framstegen mot en 
prioritering 

60 
(100 %) 

68 
(100 %)  81 

(100 %) 
47 

(100 %)  128 
(100 %) 

b) Förenliga med beskaffenheten och 
karaktären hos de specifika målen för 
prioriteringen 

60 
(100 %) 

68 
(100 %)  81 

(100 %) 
47 

(100 %)  128 
(100 %) 

c) Öppna med objektivt kontrollerbara mål och, om möjligt, offentligt tillgängliga, angivna källdata 

 Angivna källdata  60 
(100 %) 

68 
(100 %)  81 

(100 %) 
47 

(100 %)  128 
(100 %) 

 Objektivt kontrollerbara mål 36 
(60 %) 

56 
(82 %)  48 

(60 %) 
44 

(94 %)  92 
(72 %) 

d) Kontrollerbara utan att 
leda till en orimlig 
administrativ börda 

För samtliga indikatorer i urvalet har uppgifterna hämtats från de statistiksystem 
som medlemsstaterna har tagit fram. Den administrativa börda som kontrollen av 
delmål och mål kan innebära är därför direkt relaterad till systemens utformning 
vars förfaranden inte har analyserats. 

e) Samstämmiga mellan 
programmen, där så är 
lämpligt 

För aktivitetsindikatorer och viktiga genomförandesteg kunde detta endast 
bekräftas för en indikator. I alla övriga fall användes olika indikatorer. Vi noterar 
dock att delmålen och målet endast var uppdelat per män/kvinnor för två av de 
sex granskade operativa programmen som fick medfinansiering från ESF. Den 

                                                      

1 Siffrorna motsvarar det antal gånger som en indikator används i resultatramen, det vill säga de 
räknas per insatsområde. 
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rättsliga grunden ger medlemsstaterna möjlighet att välja om delmålen ska delas 
upp efter kön2

Källa: Revisionsrätten på grundval av operativa program och kompletterande information från 
medlemsstaterna. 

. 

                                                      

2 Tabell 6 i bilaga I till kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 288/2014. 
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BILAGA IV 

Regler för bedömning av uppnåendet av delmål och mål 

 

Källa: Revisionsrätten på grundval av en genomgång av kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 215/2014 och kommissionens genomförandeförordning 
nr 480/2014. 
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KOMMISSIONENS SVAR PÅ EUROPEISKA REVISIONSRÄTTENS SÄRSKILDA 

RAPPORT 

FÖRHANDSVILLKOR OCH RESULTATRESERV INOM 

SAMMANHÅLLNINGSPOLITIKEN: INNOVATIVA MEN ÄNNU INTE ÄNDAMÅLSENLIGA 

INSTRUMENT 

SAMMANFATTNING  

IV. Vad gäller de förändringar på fältet som har orsakats av förhandsvillkoren bör enbart det faktum 

att minimikrav har införts, vilket inte har förekommit tidigare inom ramen för 

sammanhållningspolitiken, förbättra utgifternas effektivitet och ändamålsenlighet.  

Kommissionen kommer att kunna bedöma det slutliga resultatet av förhandsvillkoren när 

projekten/programmen har genomförts.     

I linje med förordningen om gemensamma bestämmelser kan kommissionen hålla inne 

betalningarna om en handlingsplan inte uppfyller förhandsvillkoren enligt medlemsstaternas 

rapportering om sitt uppfyllande i de årliga genomföranderapporterna (senast den 30 juni 2017) 

eller framstegsrapporterna (senast den 30 augusti 2017). 

Kommissionen ämnar slutföra sin bedömning under hösten 2017. Den budget som i mitten av 

september var påverkad av icke slutförda handlingsplaner uppgick till ungefär 12 % av medlen för 

sammanhållningspolitiken. 

V. Resultatramen och resultatreserven inrättades för att stödja fokusen på resultat och uppnåendet 

av målen för unionens strategi för smart och hållbar tillväxt för alla. De utformades inte för att leda 

till någon större omfördelning av sammanhållningsstöd. Om programmen misslyckas med att nå de 

delmål som fastställs i resultatramen kan dock resultatreserven omfördelas till andra program som 

presterar bättre. Resultatramen är dessutom bara en av flera resultatinriktade komponenter. De flesta 

indikatorer som används för fördelning av resultatreserven är aktivitetsindikatorer, eftersom det 

hade varit orättvist att belöna eller bestraffa ett program för resultat som påverkats av externa 

faktorer som ligger utanför kontrollen för programmets förvaltningsmyndighet. Om programmets 

interventionslogik är väl utformad bör dock den specificerade output som uppnås bidra till 

uppnåendet av mål vad gäller resultat. 

VI. Kommissionen analyserar för närvarande de rapporter om slutförandet av handlingsplanerna för 

att uppfylla förhandsvillkoren som har lämnats in av medlemsstaterna inom ramen för de årliga 

genomföranderapporterna och framstegsrapporterna.   

De rättsliga bestämmelserna om resultatöversyn och omfördelning av resultatreserven är utformade 

just för att främja resultat och därmed förhindra slösaktig eller ineffektiv resursanvändning. 

VII. Kommissionen har i nuläget inte möjlighet att göra några särskilda åtaganden avseende  

lagförslag för perioden efter 2020. 

Rekommendation 1: Kommissionen har i nuläget inte möjlighet att göra några särskilda åtaganden 

avseende  lagförslag för perioden efter 2020. 

(a) Kommissionen accepterar rekommendationen i allt väsentligt, under förutsättning att 

förhandsvillkoren upprätthålls efter 2020. 

(b) Kommissionen accepterar denna rekommendation delvis, under förutsättning att 

förhandsvillkoren upprätthålls efter 2020 och med hänsyn till särdragen i varje process. Den 

kommer emellertid att sträva efter att sörja för överensstämmelse. 

(c) Kommissionen accepterar rekommendationen i allt väsentligt, under förutsättning att 

förhandsvillkoren upprätthålls efter 2020.   
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(d) Kommissionen accepterar rekommendationen i allt väsentligt, under förutsättning att 

förhandsvillkoren upprätthålls efter 2020.   

Rekommendation 2: Kommissionen har i nuläget inte möjlighet att göra några särskilda åtaganden 

avseende  lagförslag för perioden efter 2020.  

Kommissionen accepterar rekommendationen, under förutsättning att resultatramen och 

resultatreserven upprätthålls efter 2020.   

(c) Kommissionen understryker att dess huvudsakliga mål är att hjälpa medlemsstaterna att 

genomföra fonderna på ett korrekt sätt, och därmed att undvika undermåliga prestationer. 

Kommissionen kommer att fortsätta ansträngningarna för att ytterligare uppnå detta mål, dvs. 

genom att ge vägledning, teknisk expertis, möjligheter att diskutera och utbyta erfarenheter osv. 

Betalningsinnehållanden och finansiella korrigeringar är åtgärder som ska vidtas först när alla andra 

ansträngningar har misslyckats. Kommissionen kommer att se över och fortsätta att använda dessa 

åtgärder även i framtiden. Ansträngningarna kommer dock att vara inriktade på att vidta 

förebyggande åtgärder så långt som möjligt. 

INLEDNING  

18. Ett viktigt genomförandesteg är en fas av betydelse för genomförandet av insatser inom ramen 

för en prioritering som är nödvändig för att uppnå målen för 2023. Dess slutförande är 

kontrollerbart och kan uttryckas som en siffra eller procentsats. 

IAKTTAGELSER  

29. Medlemsstaterna kunde rapportera om uppfyllandet av förhandsvillkoren fram till juni 2017 

inom ramen för de årliga genomföranderapporterna, och fram till augusti 2017 inom ramen för 

framstegsrapporterna.  

Kommissionen slutför sin bedömning av de återstående handlingsplanerna under hösten 2017. 

32. Kommissionen påminner om att medlemsstaterna inte har någon juridisk skyldighet att 

rapportera före juni/augusti 2017. 

34. Vad gäller de allmänna förhandsvillkoren 4 och 5 och förhandsvillkoren 8.1 och 8.3 är det 

viktigt att understryka att de flesta ansågs vara uppfyllda vid tidpunkten för antagandet av 

partnerskapsöverenskommelserna/de operativa programmen: 

– 15 av 27 medlemsstater som ansåg att förhandsvillkor 4 var tillämpligt hade ansett det uppfyllt vid 

antagandet. 

– 22 av 27 medlemsstater som ansåg att förhandsvillkor 5 var tillämpligt hade ansett det uppfyllt vid 

antagandet. 

– 22 av 27 medlemsstater som ansåg att förhandsvillkor 8.1 var tillämpligt hade ansett det uppfyllt 

vid antagandet.  

– 9 av 14 medlemsstater som ansåg att förhandsvillkor 8.3 var tillämpligt hade ansett det uppfyllt 

vid antagandet. 

Kommissionsavdelningarna har analyserat medlemsstaternas självbedömningar och diskuterat dem 

med medlemsstaterna.  

35. Se kommissionens svar på punkt 32. 

37. Varje tematiskt förhandsvillkor är kopplat till en särskild investeringsprioritering inom ramen 

för det tematiska målet. Alla investeringsprioriteringar har inte ett eget förhandsvillkor.  

När kommissionen har avslutat sin bedömning kommer den att kunna presentera en omfattande 

analys av andelen medel som omfattas av de icke slutförda handlingsplanerna. 
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39. Enligt vad kommissionen anger under punkt 59 nedan har förhandsvillkoren medfört 

minimikrav och villkor som inte funnits tidigare i någon av de rättsliga ramarna för 

sammanhållningspolitiken. Även om förhandsvillkorens inverkan kan bedömas först i slutet av 

programperioden förväntar sig kommissionen att enbart det faktum att minimikrav har införts bör 

förbättra utgifternas effektivitet och ändamålsenlighet. Detta innebär dock inte att kraven inte hade 

kunnat vara mer krävande och ambitiösa – vilket har föreslagits av kommissionen (KOM(2011) 

615).  

41. Kommissionen understryker att vägledningen är ett internt dokument för personalen om hur 

varje kriterium som härrör från förordningen om gemensamma bestämmelser ska tolkas för att sörja 

för en enhetlig bedömning av förhandsvillkoren i medlemsstaterna. Kommissionsavdelningarnas 

analys av medlemsstaternas självbedömningar har genomförts i enlighet med kommissionens 

vägledning, vilket minskade tolkningsutrymmet avsevärt.  

47. Kommissionen anser att de kriterier som nämns för två olika förhandsvillkor med koppling till 

två olika investeringsprioriteringar (en som stödjer aktiva arbetsmarknadspolitiska åtgärder som 

uppfyller vissa minimikrav och en andra investeringsprioritering som stödjer reformer i syfte att 

vidta dessa aktiva arbetsmarknadspolitiska åtgärder) inte är ömsesidigt uteslutande. Detta kan 

endast vara fallet om aktiva arbetsmarknadspolitiska åtgärder som uppfyller de minimikrav som 

definieras i förhandsvillkor 8.1 är omöjliga att förbättra ytterligare och inte bör få stöd från unionen.  

48. Kommissionens åsikt är att medlemsstaterna kan anse kriterierna för förhandsvillkor 8.1 vara 

uppfyllda och använda EU-medlen inom ramen för investeringsprioriteringen kopplad till 

förhandsvillkor 8.3 för att ytterligare utveckla kapaciteten att tillhandahålla sådana tjänster av 

följande skäl: 

– En medlemsstat kan uppfylla förhandsvillkor 8.1 med hjälp av de investeringar och 

reformåtgärder som vidtagits inom ramen för den investeringsprioritering för vilken förhandsvillkor 

8.3 gäller.  

– En medlemsstat som redan uppfyller minimikraven för förhandsvillkor 8.1 kan fortfarande vilja 

förbättra funktionssättet hos sin offentliga arbetsförmedling genom att investera i 

investeringsprioriteringen för reform av arbetsmarknadens institutioner, till exempel för att följa 

upp iakttagelser som gjorts i landsrapporten. Det faktum att en medlemsstat uppfyller minimikraven 

kan inte hindra denna medlemsstat från att ytterligare förbättra institutionerna på sin arbetsmarknad 

– det kan till och med hända att kommissionsavdelningarna pekar på ett behov av förbättring. 

52. Kommissionen använder den kunskap som den fått på andra områden eller i samordnade 

förfaranden som den europeiska planeringsterminen i sitt dagliga arbete med att förbereda och 

genomföra programmen.  

Medlemsstatens och kommissionens bedömning av uppfyllandet begränsas till kriterierna i bilaga 

XI till förordningen om gemensamma bestämmelser. Detta betyder att förhandsvillkoren endast bör 

omfatta frågor med direkt koppling till genomförandet av sammanhållningspolitiken. 

Den rättsliga grunden gjorde därför att kommissionen inte kunde samordna bedömningen av 

förhandsvillkoren med den europeiska planeringsterminen och andra informationskällor fullt ut. 

53. Förhandsvillkoren är minimikrav. Deras uppfyllande bedöms endast på grundval av kriterierna i 

bilaga XI till förordningen om gemensamma bestämmelser, i enlighet med artikel 19.3 i 

förordningen. Processen för den europeiska planeringsterminen är baserad på en annan ram. 

Uppfyllande av ett förhandsvillkor innebär inte att ytterligare förbättringar inte är möjliga eller till 

och med nödvändiga ur politisk synvinkel. Detta förklarar också varför det är möjligt att 

förhandsvillkor 8.1 bedöms vara uppfyllt (eftersom minimikraven i bilaga XI till förordningen om 

gemensamma bestämmelser är uppfyllda), samtidigt som medlemsstaten fortfarande vill eller 

rekommenderas (inom ramen för den europeiska planeringsterminen) att ytterligare förbättra sina 
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aktiva arbetsmarknadspolitiska åtgärder genom att göra investeringar inom ramen för den 

investeringsprioritering som är kopplad till förhandsvillkor 8.3. 

Ruta 2 – Inkonsekvenser mellan förhandsvillkor och landspecifika rapporter vid bedömning 

av medlemsstatens tillhandahållande av en aktiv arbetsmarknadspolitik – exempel från Polen, 

Spanien och Kroatien  

Kommissionen hänvisar till sitt svar på punkt 53. 

55. Hänvisningen till den särskilda rapporten 24/2016 grundar sig på slutsatserna om de statliga 

stödordningar som kontrolleras av GD Konkurrens. Efterhandskontrollen är stickprovsbaserad och 

omfattar inte nödvändigtvis finansiering från ESI-fonder. Kommissionsavdelningarna har analyserat 

medlemsstaternas självbedömningar och diskuterat dem med medlemsstaterna. 

Förhandsvillkoret för statligt stöd kräver att de grundläggande ramvillkoren för effektiv och 

ändamålsenlig användning av medlen är på plats. Vad beträffar kvaliteten på efterlevnaden 

föreskrivs enligt förordningen om gemensamma bestämmelser att ”kommissionens bedömning av 

hur villkoren uppfylls ska begränsas till de kriterier som anges i de fondspecifika bestämmelserna 

och i del II i bilaga XI och ska respektera nationella och regionala behörigheter att besluta om 

specifika och lämpliga politiska åtgärder, däribland innehållet i strategier” (artikel 19).  

57.  Se kommissionens svar på punkt 32. 

59. I en studie som gjorts på uppdrag av Europeiska kommissionen dras slutsatsen att 

förhandsvillkoren har utlöst förändringar på nationell och regional nivå som inte skulle ha inträffat 

eller som skulle ha skett i långsammare takt1. Arbetsdokumentet från kommissionsavdelningarna2 

visar andra exempel på åtgärder som vidtagits av medlemsstaterna och som har ett mervärde, 

förutsatt att medlemsstaterna garanterar ett korrekt genomförande och en lämplig uppföljning i 

framtiden. 

Den nya politiska utvecklingen och de strukturella reformer som initieras av förhandsvillkoren har 

en positiv spridningseffekt på offentliga och privata investeringar utan koppling till 

sammanhållningspolitiken. 

Vidare har förhandsvillkoren medfört minimikrav och villkor som inte fanns i någon av de tidigare 

rättsliga ramarna för sammanhållningspolitiken. Även om de ambitiösa villkor som föreslagits av 

kommissionen (COM(2011) 615) inte bibehölls i den efterföljande lagstiftningsprocessen förväntas 

införandet av minimikrav att förbättra utgifternas effektivitet och ändamålsenlighet.  

61. I enlighet med artikel 19.5 i förordningen om gemensamma bestämmelser hade kommissionen 

möjlighet (men inte skyldighet) att hålla inne mellanliggande betalningar vid tidpunkten för 

antagandet av programmen om detta var nödvändigt för att undvika allvarliga hinder för det faktiska 

och effektiva uppfyllandet av de specifika målen. 

Kommissionen analyserar för närvarande de rapporter om slutförandet av handlingsplanerna för att 

uppfylla förhandsvillkoren som har lämnats in av medlemsstaterna inom ramen för de årliga 

genomföranderapporterna och framstegsrapporterna.   

                                                       

1 Studie från ett konsortium som letts av Metis, för Europeiska 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  Arbetsdokument från kommissionsavdelningarna The value added of Ex ante Conditionalities in the European Structural and 

Investment Funds, SWD(2017) 127 (ej översatt till svenska). 

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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Kommissionen kommer att kunna beakta innehållanden kopplade till underlåtenhet att slutföra 

handlingsplanerna först när dessa handlingar har analyserats.  

70. Resultatramarna i de program som antagits omfattar olika indikatorer för att se till att 

programmen är på väg att leverera vad som har överenskommits. Aktivitetsindikatorerna och de 

viktiga genomförandestegen utgör de flesta av dem, men de finansiella indikatorerna ingår också för 

att bedöma insatsområdets allmänna utveckling. Resultatramen behöver dessutom inte garantera 

bättre resultat i sig själv, utan måste åtföljas av andra resultatinriktade komponenter. 

72. Hur resultatinriktade programmen är beror på flera faktorer som samverkar med varandra, 

däribland en bra behovsanalys, tillförlitlig interventionslogik med tydliga och specifika mål, väl 

valda resultatindikatorer som återspeglas i urvalskriterierna, liksom en väl utformad resultatram 

med realistiska och uppnåeliga delmål och mål. 

Det kan vara olämpligt att inkludera resultatindikatorer i resultatramen för Eruf och 

Sammanhållningsfonden, med anledning av den tidpunkt när resultat kan uppnås och fångas upp av 

systemet. Beroende på indikatorns karaktär kan en utvärdering vara nödvändig för att särskilja 

konsekvenserna av politiken från konsekvenserna av faktorer som ligger utanför programmet.  

74. Enligt det rättsliga kravet bör en resultatram för ett insatsområde innehålla en finansiell 

indikator, en aktivitetsindikator och i förekommande fall en resultatindikator (se punkt 2 i bilaga II 

till förordningen om gemensamma bestämmelser). 

75. De viktiga genomförandestegen används för att markera faser av betydelse i genomförandet av 

insatser inom ramen för en prioritering. Dessa är nödvändiga för att uppnå målen för 2023 och inte 

bara för att inleda genomförandet.  

79. Överensstämmelsen av delmål och mål med kriterierna i bilaga II till förordningen om 

gemensamma bestämmelser kontrollerades vid tidpunkten för antagandet av programmet. 

Medlemsstaterna kan föreslå en revidering av delmålen och målen om dessa visar sig vara under- 

eller överskattade på grund av felaktiga antaganden. En sådan begäran måste följa förfarandet för 

ändring av program som definieras i artikel 30 i förordningen om gemensamma bestämmelser. 

Ansvaret för att inleda förfarandet ligger uteslutande på medlemsstaten. 

Ruta 4 – Exempel på värden som inte kunde kontrolleras för två spanska operativa program: 

”Smart tillväxt” och ”Eruf-program för Andalusien”. 

De handlingar som fanns tillgängliga för de två spanska Eruf-programmen omfattade information 

om beräkningsmetoden, det Eruf-belopp som motsvarade varje indikator samt förslag på delmål och 

målvärde. Inga enhetskostnader finns tillgängliga för verifiering av dessa värden. Det bör dock 

observeras att kommissionens granskning också innehåller en kvalitativ del baserad på yrkesmässig 

bedömning. 

80. Enligt artikel 4.3 i förordning 215/2014 är förvaltningsmyndigheterna skyldiga att lämna dessa 

uppgifter på kommissionens begäran. Med anledning av den mängd indikatorer som skulle kunna 

användas fanns det ingen mall för tillhandahållandet av information om vilka metoder och kriterier 

som använts för att välja indikatorer och fastställa delmål och mål. Det är därför tänkbart att 

detaljnivån skiljer sig från dokument till dokument.  

82. Kommissionen noterar att dessa krav anges av den gällande rättsliga grund av vilken 

kommissionen är bunden. Definitionen av uppnående av delmål, som återfinns i artikel 6.2 i 

kommissionens genomförandeförordning, medger en viss marginal för att ta hänsyn till den 

komplexitet som kännetecknar de flesta av insatserna som omfattas av ESI-fonderna. Detta hänger 

samman med det faktum att resultatramen är en ny lösning och att fördelningen av reserven 

kommer att vara en automatisk process. 
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85. Vid tidpunkten för inrättandet av den nuvarande ordningen för fördelning av resultatreserven 

ansåg kommissionen att överensstämmelse garanteras med det främsta målet för 

sammanhållningspolitiken, dvs. att öka den ekonomiska, sociala och territoriella sammanhållningen 

samt de mål som anges i EUF-fördraget (artikel 176), om reserven sköts på nationell nivå. 

Se även kommissionens svar på punkt 72. 

86. Artiklarna 22.4, 22.5 och 30.3 i förordningen om gemensamma bestämmelser begränsar denna 

flexibilitet. Resultatreserven måste överföras från de prioriteringar som inte har uppnått sina delmål 

till de prioriteringar som har uppnått dem. I regel måste omfördelningen vara förenlig med kraven 

på tematisk koncentration och minsta anslag i denna förordning och i de fondspecifika 

bestämmelserna. Ett förslag till omfördelning måste överensstämma med tillämpliga bestämmelser, 

vara förenligt med medlemsstatens eller regionens utvecklingsbehov och får inte medföra någon 

avsevärd risk att målen i förslaget inte kan uppnås.  

87. Kommissionen konstaterar att betalningsinnehållandet är en sista åtgärd för att förbättra 

programmets genomförande som används i de fall där andra åtgärder inte har lyckats ge de önskade 

värdena. Det finns andra åtgärder som kräver att medlemsstaterna griper in och korrigerar svagheter 

i genomförandet innan betalningarna hålls inne. Denna process är en del av kommissionens 

övervakning av programmens genomförande. 

88. I dessa fall kan medlemsstaterna föreslå en ändring av det värde som fastställts som delmål. En 

sådan ändring godkänns dock inte förrän kommissionen antar den förslagna programändringen. 

89. När det gäller Eruf och Sammanhållningsfonden mäter resultatindikatorerna förändringar som 

beror på insatser som samfinansieras genom offentlig intervention, t.ex. genom fonderna, såväl som 

andra faktorer. Om den förändring vi observerar av värdet på resultatindikatorn inte bara beror på 

interventionen från fonderna kan kommissionen inte vidta korrigerande åtgärder mot 

förvaltningsmyndigheterna för att inte ha uppnått något som ligger utanför deras kontroll. 

91. Begränsningarna för tillämpningen av finansiella korrigeringar infördes för att undvika 

situationer där förvaltningsmyndigheter bestraffas för förändringar som inte ligger helt inom deras 

kontroll. Oförutsägbarheten hos externa faktorer ökar med tanke på att det tar lång tid innan målen 

uppnås. 

93. Begränsningarna för tillämpningen av betalningsinnehållanden och finansiella korrigeringar 

infördes för att undvika situationer där förvaltningsmyndigheter bestraffas för förändringar som inte 

ligger helt inom deras kontroll. Vidare är de sanktioner som planeras i resultatramen inte de enda 

mekanismer som finns tillgängliga. Ett lågt utnyttjande kan leda till tillbakadragande av medel 

under programperioden, på grundval av N+3-regeln. 

SLUTSATSER OCH REKOMMENDATIONER 

96. Det faktum att en handlingsplan inte rapporteras som ”slutförd” innebär inte att den inte har 

genomförts.  

Kommissionen påminner om att medlemsstaterna inte har någon juridisk skyldighet att rapportera 

före juni/augusti 2017. 

97. Medlemsstatens och kommissionens bedömning av uppfyllandet begränsas till kriterierna i 

bilaga XI till förordningen om gemensamma bestämmelser. Omständigheter som ligger utanför 

dessa kriterier och som kan beaktas inom ramen för den europeiska planeringsterminen kan inte 

användas för att bedöma uppfyllandet av förhandsvillkoren.  

Kommissionen understryker också att dess första förslag till kriterier för förhandsvillkor innehöll 

många kvalitativa inslag.  



 

7 

Användningen av kommissionens vägledning om förhandsvillkor, som var obligatorisk för 

kommissionsavdelningarna, innebar en betydande minskning av utrymmet för tolkning av 

kriterierna i förordningen om gemensamma bestämmelser. 

98. I enlighet med artikel 19.5 i förordningen om gemensamma bestämmelser hade kommissionen 

möjlighet (men inte skyldighet) att hålla inne mellanliggande betalningar vid tidpunkten för 

antagandet av programmen om detta var nödvändigt för att undvika allvarliga hinder för det faktiska 

och effektiva uppfyllandet av de specifika målen. 

Kommissionen analyserar för närvarande de rapporter om slutförandet av handlingsplanerna för att 

uppfylla förhandsvillkoren som har lämnats in av medlemsstaterna inom ramen för de årliga 

genomföranderapporterna och framstegsrapporterna.   

Kommissionen kommer att kunna beakta innehållanden kopplade till underlåtenhet att slutföra 

handlingsplanerna först när dessa handlingar har analyserats. 

100. Kommissionen har tagit flera initiativ för att bedöma hur förhandsvillkoren fungerar på fältet, 

till exempel genom en studie om förhandsvillkor och det arbetsdokument som kommer att användas 

av kommissionen i utarbetandet av lagförslaget för programperioden efter 2020. 

103. Villkoren för fördelning av resultatreserven fastställs i den underliggande lagstiftningen. 

Kommissionen kommer att följa kraven i lagstiftningen med avseende på den nivå av uppnående av 

delmål som är nödvändig för fördelning av resultatreserven. Definitionen av uppnående av delmål, 

som återfinns i artikel 6.2 i kommissionens genomförandeförordning, medger en viss marginal för 

att ta hänsyn till den komplexitet som kännetecknar de flesta av insatserna som omfattas av ESI-

fonderna. Skälet till dessa bestämmelser är det faktum att resultatramen i sin nuvarande form är en 

ny lösning. 

104. Resultatramen och resultatreserven är inte avsedda att leda till någon större omfördelning av 

sammanhållningsstöd. De är incitament för förvaltningsmyndigheterna att leverera planerad output 

som ligger inom deras kontroll. Tillsammans med andra faktorer som samverkar för 

resultatinriktningen – en bra behovsanalys, tillförlitlig interventionslogik med tydliga och specifika 

mål, väl valda resultatindikatorer som återspeglas i urvalskriterierna – bör detta säkerställa att varje 

program ger goda resultat och uppnår sina mål.  

Det kan dessutom hända att resultatindikatorer inte är lämpliga för resultatramen med tanke på den 

tidpunkt när resultat kan uppnås och fångas upp av systemet. Beroende på indikatorns karaktär kan 

en utvärdering vara nödvändig för att särskilja konsekvenserna av politiken från faktorer som ligger 

utanför programmet. 

105. Vid tidpunkten för inrättandet av den nuvarande ordningen för fördelning av resultatreserven 

ansåg kommissionen att överensstämmelse garanteras med det främsta målet för 

sammanhållningspolitiken, dvs. att öka den ekonomiska, sociala och territoriella sammanhållningen 

samt de mål som anges i EUF-fördraget (artikel 176), om reserven sköts på nationell nivå. 

Hur resultatinriktade programmen är beror på flera faktorer som samverkar med varandra, däribland 

en bra behovsanalys, tillförlitlig interventionslogik med tydliga och specifika mål, väl valda 

resultatindikatorer som återspeglas i urvalskriterierna, liksom en väl utformad resultatram med 

realistiska och uppnåeliga delmål och mål. 

106. Resultatramen bygger på olika indikatorer för att se till att programmen är på väg att leverera 

vad som har överenskommits. Resultatindikatorer kan vara olämpliga (för 

Eruf/Sammanhållningsfonden), eftersom den tidpunkt när resultat kan uppnås och fångas upp av 

systemet inte sammanfaller med den obligatoriska tidsramen för en användbar fördelning av 

resultatreserven. 
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107. De viktiga genomförandestegen används för att markera faser av betydelse i genomförandet av 

insatser inom ramen för en prioritering. Dessa steg är nödvändiga för att uppnå målen för 2023 och 

inte bara en indikation på när genomförandet inleds.  

108. Enligt artikel 4.3 i förordning 215/2014 är förvaltningsmyndigheterna skyldiga att lämna dessa 

uppgifter på kommissionens begäran. Med anledning av den mängd indikatorer som skulle kunna 

användas fanns det ingen mall för tillhandahållandet av information om vilka metoder och kriterier 

som använts för att välja indikatorer och fastställa delmål och mål. Det är därför tänkbart att 

detaljnivån skiljer sig från dokument till dokument.  

109. Begränsningarna för tillämpningen av betalningsinnehållanden och finansiella korrigeringar 

infördes för att undvika situationer där förvaltningsmyndigheter bestraffas för förändringar som 

ligger utanför programmet och som inte ligger helt inom deras kontroll. Vidare är de sanktioner som 

planeras i resultatramen inte de enda mekanismer som finns tillgängliga.  

I synnerhet kan förseningar av projektens inledning och genomförande leda till ett lågt utnyttjande 

och därmed till tillbakadragande av medel under programperioden på grundval av N+3-regeln. 

Detta innebär att en låg genomförandenivå kan medföra en minskning av tillgänglig finansiering.  

111. Kommissionen har i nuläget inte möjlighet att göra några särskilda åtaganden avseende  

lagförslag för perioden efter 2020. 

Rekommendation 1 – Förfina förhandsvillkoren för perioden efter 2020 

Kommissionen har i nuläget inte möjlighet att göra några särskilda åtaganden avseende  lagförslag 

för perioden efter 2020.  

(a) Kommissionen accepterar rekommendationen i allt väsentligt, under förutsättning att 

förhandsvillkoren upprätthålls efter 2020.  

(b) Kommissionen accepterar denna rekommendation delvis, under förutsättning att 

förhandsvillkoren upprätthålls efter 2020 och med hänsyn till särdragen i varje process. Den 

kommer emellertid att sträva efter att sörja för överensstämmelse.  

(c) Kommissionen accepterar rekommendationen i allt väsentligt, under förutsättning att 

förhandsvillkoren upprätthålls efter 2020.   

(d) Kommissionen accepterar rekommendationen i allt väsentligt, under förutsättning att 

förhandsvillkoren upprätthålls efter 2020.   

Rekommendation 2 – Överväga att omvandla resultatreserven för perioden efter 2020 till ett 

mer resultatinriktat instrument 

Kommissionen har i nuläget inte möjlighet att göra några särskilda åtaganden avseende  lagförslag 

för perioden efter 2020. 

Kommissionen accepterar rekommendationen, under förutsättning att resultatramen och 

resultatreserven upprätthålls efter 2020.   

(c) Kommissionen understryker att dess huvudsakliga mål är att hjälpa medlemsstaterna att 

genomföra fonderna på ett korrekt sätt, och därmed att undvika undermåliga prestationer. 

Kommissionen kommer att fortsätta ansträngningarna för att ytterligare uppnå detta mål, dvs. 

genom att ge vägledning, teknisk expertis, möjligheter att diskutera och utbyta erfarenheter etc. 

Betalningsinnehållanden och finansiella korrigeringar är åtgärder som ska vidtas först när alla andra 

ansträngningar har misslyckats. Kommissionen kommer att se över och fortsätta att använda dessa 

åtgärder även i framtiden. Ansträngningarna kommer dock att vara inriktade på att vidta 

förebyggande åtgärder så långt som möjligt. 
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I lagstiftningspaketet för programperioden 2014–2020 
infördes två instrument i syfte att göra 
sammanhållningsstödet mer resultatinriktat: 
förhandsvillkor och resultatreserven. Förhandsvillkor 
innebär att vissa specificerade villkor måste vara uppfyllda 
innan programmet kan genomföras. Resultatreserven 
innebär att de flesta program inom ESI-fonderna ska sätta 
undan 6 % av de totala anslagen till varje medlemsstat 
som kommer att tilldelas definitivt beroende på utfallet av 
en resultatöversyn 2019. Vi undersökte om de två 
instrumenten tillämpades ändamålsenligt och gav 
medlemsstaterna incitament att använda 
sammanhållningsstödet bättre. 
Vi konstaterade att förhandsvillkoren bildade en enhetlig 
ram för bedömningen av om medlemsstaterna var redo 
att använda EU-anslagen. Bedömningarna av dem var 
dock en utdragen och tidskrävande process, och det är 
osäkert i vilken utsträckning de verkligen har lett och 
kommer att leda till förändringar på fältet. 
Upprätthållandet av förhandsvillkoren avgörs av 
medlemsstaternas engagemang och egenansvar. Vi anser 
också att resultatramen och resultatreserven ger få 
incitament att göra de operativa programmen mer 
resultatinriktade eftersom de främst bygger på utgifter 
och output.
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