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Effektivitet: Principen om effektivitet avser det bästa förhållandet mellan de resurser som 

används och de resultat som uppnås. 

ORDFÖRKLARINGAR 

Etappindelade projekt: Oavslutade större projekt från föregående programperiod vars 

utestående del, som måste kunna identifieras både ekonomiskt och fysiskt, har förts över till 

programperioden 2014–2020. 

Europeiska regionala utvecklingsfonden (Eruf): Europeiska regionala utvecklingsfondens 

mål är att stärka den ekonomiska och sociala sammanhållningen inom Europeiska unionen 

genom att avhjälpa de största regionala obalanserna via ekonomiskt stöd till 

infrastruktursatsningar och produktiva jobbskapande investeringar, främst för företag. 

Europeiska struktur- och investeringsfonder (ESI-fonder): De europeiska struktur- och 

investeringsfonderna omfattar fem separata fonder som syftar till att minska de regionala 

obalanserna i Europeiska unionen med politiska ramar som fastställs för den sjuåriga 

budgetperioden enligt den fleråriga budgetramen. Fonderna är: Europeiska regionala 

utvecklingsfonden (Eruf), Europeiska socialfonden (ESF), Sammanhållningsfonden, 

Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (Ejflu) och Europeiska havs- och 

fiskerifonden (EHFF). 

Förvaltningsmyndighet: En förvaltande myndighet är en nationell, regional eller lokal 

offentlig myndighet (eller annat offentligt eller privat organ) som en medlemsstat har utsett 

att förvalta ett operativt program. I dess uppgifter ingår att välja ut vilka projekt som ska 

finansieras, övervaka hur projekten genomförs och rapportera till kommissionen om 

finansiella aspekter och uppnådda resultat. 

Handlingsplan: Handlingsplaner utarbetas för varje medlemsstat i samarbete mellan den 

stödmottagande medlemsstaten och kommissionen, för att fastställa det arbete som Jaspers 

planerar utföra. Sedan den 1 januari 2014 har varje ny handlingsplan blivit en löpande plan 

som påbörjas i samband med att dokumentet undertecknas en gång för 

programperioden 2014–2020. Handlingsplanerna fortsätter att gälla under hela 
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programperioden 2014–2020 och regelbundna ändringar (genom att projekt läggs till eller 

tas bort) sker enligt överenskommelse mellan parterna via skriftväxling. 

Indikator: En mätbar indikation som gör att man till exempel kan bedöma i vilken grad ett 

mål har uppnåtts. 

Instrument för stöd inför anslutningen (IPA): Instrumentet för föranslutningsstöd avser den 

ekonomiska och tekniska hjälp som EU tillhandahåller för att stödja reformer i 

”utvidgningsländerna”. Medlen från föranslutningsinstrumentet bidrar till 

kapacitetsuppbyggnaden i länderna under hela anslutningsprocessen, vilket gradvis leder till 

positiva utvecklingar i regionen. 

Inverkan: De långsiktiga socioekonomiska konsekvenser som kan observeras en viss tid efter 

en avslutad interventionsåtgärd och som kan beröra antingen direkta mottagare av 

interventionen eller indirekta mottagare (t.ex. minskning av arbetslösheten, förbättringar av 

vattenkvaliteten osv.). 

Kostnads-nyttoanalys: En metod för att jämföra de uppskattade kostnaderna för och den 

förväntade nyttan av ett förslag, för att hjälpa beslutsfattarna att fatta ett välgrundat beslut 

om att förslaget ska införas eller inte.  

Meddelande om avslutad åtgärd: Ett standardiserat dokument som utarbetas av Jaspers, i 

vilket dess utförda arbete inom ett projekt sammanfattas och, om så krävs, 

rekommendationer ges till de nationella myndigheterna. 

Nationellt revisionsorgan: Ett oberoende organ som ansvarar för att granska statliga 

intäkter och utgifter. Det finns ett nationellt revisionsorgan i varje EU-medlemsstat, och 

Europeiska revisionsrätten är det högre revisionsorganet för EU. 

Oberoende kvalitetsgranskning: En utvärdering som ett oberoende organ gör av en ansökan 

om ett större projekt innan medlemsstaten lämnar den till kommissionen för godkännande. 

Jaspers fungerar som oberoende kvalitetsgranskare för alla länder som efterfrågar dess stöd. 
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Kommissionen kan endast avslå ansökan om ekonomiskt stöd om den konstaterar att den 

oberoende kvalitetsgranskningsrapporten har betydande brister.  

Operativt program (OP): I ett operativt program anges en medlemsstats prioriteringar och 

särskilda mål och hur finansieringen (EU-finansiering och nationell offentlig och privat 

medfinansiering) kommer att användas under en viss period (vanligtvis sju år) för att 

finansiera projekt. Projekten måste bidra till att ett visst antal specificerade mål i det 

operativa programmet uppnås. Operativa program utarbetas av medlemsstaten och måste 

godkännas av kommissionen innan några medel kan betalas ut från EU:s budget. De kan bara 

ändras under den aktuella perioden om båda parterna är överens. 

Resultat: Ett resultat är en mätbar konsekvens som – direkt eller indirekt – härleds från ett 

samband mellan orsak och effekt. 

Sammanhållningsfonden: Sammanhållningsfondens mål är att förbättra den ekonomiska 

och sociala sammanhållningen inom Europeiska unionen genom att finansiera miljö- och 

transportprojekt i medlemsstater vars BNP per capita är lägre än 90 % av genomsnittet för 

EU. 

Sammanhållningspolitik: Sammanhållningspolitiken är ett av de största politikområdena i 

EU:s budget. Den syftar till att minska utvecklingsskillnaderna mellan olika regioner, 

omstrukturera industriregioner på tillbakagång och diversifiera landsbygdsområden samt 

uppmuntra gränsöverskridande, transnationellt och interregionalt samarbete. Den 

finansieras från Europeiska regionala utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden och 

Sammanhållningsfonden. 

Större projekt: Större projekt är i allmänhet storskaliga infrastrukturprojekt inom 

transportsektorn, miljösektorn och andra sektorer såsom kultur, utbildning, energi eller IKT, 

som ofta har strategisk betydelse för EU och därför omfattas av ett särskilt förfarande för 

godkännande av kommissionen. De består av ett antal ur ekonomisk synpunkt odelbara 

bygg- och anläggningsarbeten, insatser eller tjänster som fyller en precis, teknisk funktion 

och har ett klart angivet syfte. Förordningen om gemensamma bestämmelser anger att 
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större projekt är projekt vars totala stödberättigande kostnad (total kostnad för 

programperioden 2007–2013), enligt den bedömning som görs för att fastställa bidraget från 

fonderna, överstiger 50 miljoner euro. För programperioden 2014–2020 höjdes 

tröskelvärdet till 75 miljoner euro för projekt som främjar hållbara transporter och bidrar till 

att få bort flaskhalsar i viktig nätinfrastruktur. 

Utfall: Något som produceras eller uppnås med de resurser som tilldelas en intervention 

(t.ex. utbildning för arbetslösa ungdomar, antal avloppsreningsverk eller antal kilometer väg 

som har byggts osv.). 

Utvärdering av inlämnade ansökningar: En utvärdering som Jaspers gör på begäran av 

kommissionen av en ansökan om ett större projekt från en medlemsstat, som Jaspers inte 

har gjort en oberoende kvalitetsgranskning av. 
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Om Jaspers 

SAMMANFATTNING 

I. År 2005 beslutade Europeiska kommissionen att tillsammans med Europeiska 

investeringsbanken delta i ett nytt initiativ – ”gemensamt stöd till projekt i de europeiska 

regionerna” (Jaspers) – för att ge oberoende och kostnadsfri rådgivning till de 

medlemsstater som anslöt sig till EU 2004 eller senare i syfte att hjälpa dem att utarbeta 

högkvalitativa förslag till stora investeringsprojekt med finansiering från EU:s 

sammanhållningsfond och Europeiska regionala utvecklingsfonden. 

Vår revision 

II. Vi bedömde om Jaspers på ett positivt sätt hade bidragit till utarbetandet av och den 

övergripande kvaliteten på EU:s medfinansierade projekt i de medlemsstater som fått stöd, 

och även förbättrat deras administrativa kapacitet. 

III. Vi utförde granskningen i fyra medlemsstater: Kroatien, Malta, Polen och Rumänien. 

Granskningen omfattande perioden från Jaspers start 2006 till slutet av 2016. I Kroatien och 

Polen utförde vi vår revision i samarbete med ländernas nationella revisionsorgan, som 

utförde sina revisioner av Jaspers inverkan på nationell nivå samtidigt som vi utförde vår 

revision1

Våra iakttagelser 

. 

IV. Jaspers viktigaste mål, roller och ansvarsområden var bristfälligt definierade. Till följd av 

detta riktade Jaspers inte sitt stöd på ett tillfredsställande sätt. Jaspers utformades som ett 

initiativ för programperioden 2007–2013, men det kom att bli ett mer långsiktigt initiativ 

                                                      

1 Rapport från Polens högre revisionsorgan från oktober 2016 om hur initiativet Jaspers har 
fungerat i Polen och rapport från Kroatiens statliga revisionsmyndighet från maj 2017 om hur 
programinitiativet Jaspers påverkat de projektförslag som Kroatien lämnat in för 
medfinansiering med EU-medel.  
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eftersom det förlängdes för programperioden 2014–2020. Det har inga tydliga, mätbara mål 

för att visa att dess syfte har uppnåtts. I början av programperioden 2014–2020 började 

Jaspers även stödja etappindelade projekt och uppmanade medlemsstaterna att i större 

utsträckning utnyttja den kostnadsfria rådgivningen under projektgenomförandet. Inget av 

detta var en prioritering. 

V. Inrättandet av den nya oberoende kvalitetsgranskningsfunktionen för programperioden 

2014–2020 hade stora brister. Jaspers kvalitetsgranskningsfunktions funktionella oberoende 

försvagades av att samma person ansvarade för att godkänna både de kvalitetsgranskande 

och de rådgivande avdelningarnas arbete. I oktober 2017 hade ännu inga förfaranden som 

definierade de oberoende kvalitetsgranskningsprocesserna inom Jaspers antagits. Vi 

noterade en stor risk för bristande opartiskhet när det gällde Jaspers rådgivningsuppdrag. 

Trots att oberoende kvalitetsgranskning var en avgörande del av kommissionens förfarande 

för godkännande av större projekt kunde kommissionen inte direkt påverka hur de 

oberoende kvalitetsgranskningarna utfördes i praktiken, vilket innebär en risk för att de inte 

levererades som det var tänkt.  

VI. Jaspers bidrog till att projekt godkändes snabbare och påverkade projektens kvalitet. 

Dessutom påverkade Jaspers de underliggande projekthandlingarnas kvalitet positivt. Vi 

konstaterade också att stödet från Jaspers var relativt heltäckande. Under 

programperioden 2007–2013 behövde kommissionen totalt sett mindre tid för att godkänna 

större projekt om de hade fått stöd av Jaspers. Vi konstaterade dock att Jaspers i allmänhet 

inte kunde påverka utnyttjandet av EU-medel. För programperioden 2014–2020 noterade vi 

att den totala tid som krävdes för att godkänna större projekt kunde kortas betydligt. Under 

våra regelefterlevnadsrevisioner 2014 och 2015 noterade vi slutligen att större projekt som 

fått stöd från Jaspers hade färre fel som gällde laglighet och korrekthet. 

VII. Jaspers inverkan på den administrativa kapaciteten hade ännu inte lett till att beroendet 

av stöd från Jaspers hade minskat. Överlag uppgav både nationella myndigheter och 

projektens stödmottagare att Jaspers inverkade positivt på deras administrativa kapacitet, 

även om vissa av dem menade att de fortfarande var mycket beroende av Jaspers stöd. Vi 

fann inga bevis som bekräftade att den administrativa kapaciteten faktiskt hade förbättrats. 
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Vi noterade emellertid att Jaspers med tiden alltmer hade inriktats på att bygga upp 

medlemsstaternas administrativa kapacitet. 

VIII. Detta, i kombination med betydande brister i övervakningen av Jaspers verksamhet, 

äventyrar ett framgångsrikt genomförande av initiativet, särskilt vad gäller dess effektivitet 

och ändamålsenlighet. EIB var ovillig att tillhandahålla information om vad Jaspers 

egentligen kostade, och kommissionen kunde endast delvis visa att de standardkostnader 

som Jaspers tillämpade fram till 2014 för personal från EIB var rimliga. 

Våra rekommendationer 

IX. Kommissionen bör göra följande: 

a) Ta mer kontroll över den strategiska planeringen av Jaspers, bland annat över Jaspers 

alla verksamhetstyper, och ha i åtanke att Jaspers ursprungligen utformades som ett 

tillfälligt initiativ och därför kan fasas ut om dess viktigaste mål har uppnåtts. 

b) Vidta omedelbara åtgärder för att motverka den stora risken för bristande opartiskhet 

när Jaspers utför oberoende kvalitetsgranskning för att utvärdera projekt som har fått 

rådgivning av Jaspers. 

c) Få fullständig tillgång till relevant dokumentation för att kontrollera kvaliteten på 

Jaspers förfaranden för oberoende kvalitetsgranskning. 

d) Rikta Jaspers stöd beroende på projektets utvecklingsskede och behålla inriktningen på 

att tillhandahålla rådgivningstjänster till större projekt. 

e) Integrera Jaspers verksamhet i sin egen strategi för tekniskt stöd i syfte att förbättra 

samordningen med Jaspers vad gäller pågående (i motsats till tillfällig) verksamhet för 

att utveckla medlemsstaternas administrativa kapacitet. Anpassa rollen, huvuddragen 

och intensiteten när det gäller Jaspers kapacitetsuppbyggande verksamhet i 

medlemsstaterna över tid så att de ges incitament för att uppnå en tillräcklig och hållbar 

nivå av administrativ kapacitet. 
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f) Införa ett heltäckande system för att övervaka i vilken utsträckning Jaspers lång- och 

kortsiktiga mål har uppnåtts. Se till att framtida utvärderingar av Jaspers är tillräckligt 

heltäckande och dra slutsatser om huruvida Jaspers har uppnått sina viktigaste mål. 

Vidta åtgärder för att optimera Jaspers effektivitet och ändamålsenlighet. Se till att 

Jaspers kostnader är rimliga och återspeglar de faktiska kostnader som har uppkommit. 
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Vad är Jaspers? 

INLEDNING 

1. De medlemsstater som anslöt sig till EU under 2004 eller senare kunde få stora 

stödbelopp genom Sammanhållningsfonden och Europeiska regionala utvecklingsfonden2

2. För att råda bot på denna brist beslutade kommissionen att tillsammans med EIB delta i 

ett nytt initiativ för att ge dessa medlemsstater teknisk rådgivning. År 2006 upprättades ett 

samförståndsavtal mellan kommissionen, Europeiska investeringsbanken (EIB) och 

Europeiska banken för återuppbyggnad och utveckling (EBRD), och senare KfW, om att 

inrätta initiativet. Syftet med initiativet – ”gemensamt stöd till projekt i de europeiska 

regionerna” (Jaspers) – var att erbjuda oberoende rådgivning för att utan kostnad hjälpa 

medlemsstaterna att utarbeta högkvalitativa så kallade större projekt med stora 

investeringar för att få medfinansiering från EU. Rådgivningen gällde exempelvis 

genomförbarhetsstudier, kostnads-nyttoanalyser och miljöfrågor (se 

. 

Rumänien, Bulgarien och Kroatien fick också ekonomiskt stöd från EU genom instrumentet 

för föranslutningsstöd (IPA) fram till att de anslöt sig till EU. 

Samtidigt hade dessa länders förvaltningar endast begränsad kapacitet att förvalta EU-medel 

och att utarbeta och genomföra projekt i enlighet med EU:s krav. 

punkt 57

3. Det var från början tänkt att Jaspers endast skulle vara verksamt under 

programperioden 2007–2013 och vara tillgängligt enbart för de medlemsstater som anslutit 

sig till EU under 2004 eller senare

). 

3. Enligt ett ramavtal om partnerskap som undertecknades 

20144

                                                      

2 För programperioden 2014–2020 inrättades de europeiska struktur- och investeringsfonderna 
som bland annat består av Sammanhållningsfonden och Europeiska regionala utvecklingsfonden 
(Eruf).  

 förlängdes dock dess verksamhet till att även omfatta programperioden 2014–2020 

3 Grekland har fått stöd av Jaspers sedan 2013 enligt ett undantag. 
4 Ramavtal om partnerskap för förvaltningen av tekniskt stöd genom Jaspers 2014–2020, enligt 

överenskommelsen mellan kommissionen och EIB från november 2014. 
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(inklusive ett nytt mandat för Fonden för ett sammanlänkat Europa (FSE))5

4. Jaspers-initiativet för tekniskt stöd förvaltas av en särskild avdelning inom EIB, kallad 

Jaspers-avdelningen. Jaspers har cirka 124 anställda

. Det gjordes 

samtidigt tillgängligt för alla medlemsstater och kandidatländer, så länge som erforderliga 

resurser fanns att tillgå. 

6. Huvudkontoret ligger i EIB:s lokaler i 

Luxemburg. Det finns även tre regionkontor i Warszawa, Wien och Bukarest samt en filial i 

Bryssel. Jaspers finansieras gemensamt av EIB, kommissionen genom EU:s budget och 

EBRD7

5. Den faktiska kostnaden för Jaspers från dess inledande verksamhet 2006 till slutet av 

2016 uppgick till 284,2 miljoner euro. Omkring 79 % av den totala kostnaden för Jaspers 

(omkring 223,5 miljoner euro) finansierades från EU:s budget. Se 

. De tre partnerna röstar enhälligt i Jaspers styrkommitté, där kommissionen är 

ordförande, för att fatta strategiska beslut om inriktningen och övervakningen av initiativet. 

tabell 1

                                                      

5 Det fanns även ett mandat för IPA II. 

 för närmare 

uppgifter. Det resterande bidraget tillhandahölls från andra partner i form av anställda till 

Jaspers-enheten. 

6 Aktuell uppgift den 31.12.2016. 
7 Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) var från början en fjärde medgrundande medlem, men 

organet förlängde inte sitt deltagande för programperioden 2014–2020. EBRD har beslutat sig 
för att lämna initiativet från och med juli 2017. 
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Tabell 1

 

 – Faktisk kostnad för (främst baserad på enhetskostnader) och antal anställda (vid 

årets slut) vid Jaspers till och med 2016  

1 I miljoner euro. 

Anmärkning: Enligt Jaspers årsrapporter uppstod inga faktiska kostnader 2006. Kommissionen gjorde 
dock utbetalningar till Jaspers under 2006. I siffrorna ingår inte Jaspers mandat för IPA och FSE. 

Källa: Revisionsrättens analys av Jaspers årsrapporter och kommissionens svar. 

Vad gör Jaspers? 

6. Varje enskilt Jaspers-uppdrag kallas en ”tilldelning”. Tilldelningar sker främst i form av  

• enskilt stöd till större projekt och andra projekt (se punkt 7), inklusive tillfälligt stöd till 
etappindelade större projekt (se punkt 40

• övergripande stöd (se 

), 

punkt 8

• kapacitetsuppbyggnadsåtgärder (se 

), 

punkt 9

• granskningsfunktioner (se 

), 

punkt 10

- oberoende kvalitetsgranskningar, 

): 

- utvärdering av inlämnade ansökningar. 

7. Jaspers främsta strategiska mål är att i ett så tidigt skede som möjligt i 

projektutvecklingen ge enskilt stöd, det vill säga hjälpa de mottagande medlemsstaterna att 

År
Jaspers 
faktiska 

kostnad1

Kommissionens 
bidrag1

Kommissionens 
finansieringsandel

Antal anställda 
[heltidsekvivalent]

A B B/A

2006 0,0 3,9  – 15
2007 17,8 13,2 74% 56
2008 21,2 16,0 75% 61
2009 23,5 17,1 72% 77
2010 30,2 23,4 77% 88
2011 32,0 26,5 83% 89
2012 30,4 24,2 80% 91
2013 31,6 23,1 73% 87
2014 28,9 21,8 75% 96
2015 32,4 25,7 79% 116
2016 36,0 28,8 80% 124

Totalt 284,2 223,5 79%  –
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utarbeta projekt som beviljas finansiering från Europeiska regionala utvecklingsfonden och 

Sammanhållningsfonden8. I praktiken kan Jaspers ge stöd i alla skeden av ett projekts livstid, 

ända från utformningen fram till godkännandet och i undantagsfall även därefter under 

genomförandefasen. De flesta tilldelningarna gäller större projekt, det vill säga projekt vars 

kostnader överstiger ett fastställt tröskelvärde9

8. Övergripande stöd kan ges i form av rådgivning till grupper av olika, men besläktade 

projekt i en eller flera medlemsstater, eller i form av strategisk rådgivning till 

medlemsstatens myndigheter.  

, som måste godkännas av kommissionen. 

Jaspers kan även ge stöd till andra projekt, framför allt om de har ett specifikt strategiskt 

värde, som godkänns av medlemsstaterna. 

9. År 2011 inrättade Jaspers en särskild nätverksplattform för 

kapacitetsuppbyggnadsåtgärder. Den anordnar utbildningskurser och arrangemang för 

nätverkande för att dels förbättra förmågan hos medlemsstaternas myndigheter att 

utarbeta projekt i enlighet med EU:s bestämmelser, dels sprida god praxis.  

10. År 2015 började Jaspers även granska ansökningar om större projekt som en del av 

kommissionens förfarande för godkännande av större projekt. Granskningarna kan ske i 

form av oberoende kvalitetsgranskningar (se punkterna 44–52

                                                      

8 Samförståndsavtal 2006. 

). Oberoende 

kvalitetsgranskningar görs av en avdelning i Bryssel på begäran av medlemsstaterna i 

9 För programperioden 2007–2013 var detta när den totala projektkostnaden översteg 
50 miljoner euro, i enlighet med artikel 39 i rådets förordning (EG) nr 1083/2006 av den 11 juli 
2006 om allmänna bestämmelser för Europeiska regionala utvecklingsfonden, Europeiska 
socialfonden och Sammanhållningsfonden (EUT L 210, 31.7.2006, s. 25).  
 
För programperioden 2014–2020 är detta då de totala stödberättigande kostnaderna överstiger 
50 miljoner euro, eller 75 miljoner euro i de fall insatserna bidrar till att främja hållbara 
transporter och få bort flaskhalsar i viktig nätinfrastruktur, i enlighet med artikel 100 i 
förordning nr 1303/2013 om gemensamma bestämmelser. 
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enlighet med förordningen om gemensamma bestämmelser10

11.  Från de första insatserna 2006 fram till slutet av 2016 slutförde Jaspers 

1 147 tilldelningar. Omkring två tredjedelar av dem gällde större projekt. I 

. På begäran av kommissionen, 

men inte av en medlemsstat, kan Jaspers granskning sedan 2015 även ske i form av 

utvärderingar av inlämnade ansökningar. Utvärderingarna är mindre omfattande än de 

oberoende kvalitetsgranskningarna. Oberoende kvalitetsgranskningar och utvärderingar av 

inlämnade ansökningar kan även göras av större projekt som redan har fått rådgivning via 

Jaspers innan ansökan om större projekt lämnas in. 

figur 1

                                                      

10 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 1083/2006 (EUT L 347, 20.12.2013, s. 320). 

 visas 

närmare uppgifter om antalet slutförda tilldelningar uppdelade efter typ. 
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Figur 1

 

 – Slutförda Jaspers-tilldelningar per typ (2006–2016) 

Källa: Revisionsrättens analys på grundval av uppgifter från Jaspers (per den 31 december 2016). 

12. Nästan 50 % av alla slutförda Jaspers-tilldelningar gällde verksamhet i Polen (307) och 

Rumänien (246). Figur 2
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 visar antalet Jaspers-tilldelningar i varje medlemsstat. 
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Figur 2

 

 – Slutförda Jaspers-tilldelningar per medlemsstat 

Källa: Revisionsrättens analys på grundval av uppgifter från Jaspers (per den 31 december 2016). 

13. Från 2006 fram till december 2016 godkände kommissionen 963 större projekt från 

programperioden 2007–201311

14. Antalet Jaspers-tilldelningar under programperioderna 2007–2013 och 2014–2020 

uppdelat efter tilldelningsstatus och tilldelningstyp presenteras i 

. Av dem fick 511 (omkring 53 %) stöd från Jaspers. Totalt 

investerades omkring 77,6 miljarder euro i dessa projekt, och EU:s totala bidrag uppgick till 

46,2 miljarder euro. 

bilaga I

                                                      

11 Kommissionen uppgav att den till och med 2017 hade godkänt 970 större projekt under 
programperioden 2007–2013. 
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Revisionens inriktning och omfattning samt revisionsmetod 

15. Syftet med denna revision var att bedöma om Jaspers på ett positivt sätt hade bidragit 

till EU-medfinansierade projekt i medlemsstaterna.  

För att göra detta inriktade vi oss på tre olika områden. För det första undersökte vi Jaspers 

institutionella struktur, hur Jaspers förvaltades och vad som ingick i dess verksamhet. Vi 

granskade dock inte EIB:s egen utlåning till projekt som fått stöd av Jaspers12

16. Granskningen omfattande perioden från Jaspers start 2006 till slutet av 2016. Därmed 

ingick tilldelningar från både programperioden 2007–2013 och programperioden 2014–

2020. När det var relevant tog vi även hänsyn till uppgifter från kommissionen och EIB för 

perioden fram till augusti 2017. 

. För det andra 

kontrollerade vi den faktiska inverkan av Jaspers verksamhet på projekten i urvalet och på 

medlemsstaternas administrativa kapacitet. Slutligen undersökte vi systemen på olika nivåer 

för övervakning och utvärdering av Jaspers arbete, effektivitet och ändamålsenlighet.  

17. Vi utförde vårt granskningsarbete vid kommissionen, EIB:s Jaspers-avdelning och Jaspers 

styrkommitté samt i följande fyra utvalda medlemsstater: Kroatien, Malta, Polen och 

Rumänien. Vi valde ut dessa medlemsstater på grundval av hur mycket stöd de hade fått 

från Jaspers, var de ligger geografiskt och hur stor erfarenhet de hade av att använda EU-

medel.  

18. Vår revision grundades framför allt på följande bevismaterial: 

- Intervjuer med tjänstemän och stödmottagare på EU-nivå och nationell nivå. 

- En analys av den dokumentation och de uppgifter som nationella organ, EIB:s Jaspers-

avdelning och kommissionen ställde till vårt förfogande. 

                                                      

12 Enligt artikel 287.3 i EUF-fördraget omfattar våra revisionsrättigheter när det gäller EIB:s 
verksamhet endast bankens förvaltning av EU-budgetens utgifter och inkomster.  
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- En undersökning av ett urval med 28 enskilda projekttilldelningar (av dessa rörde 25 

stycken större projekt och tre stycken andra projekt) och nio övergripande Jaspers-

tilldelningar (bilaga II). Urvalet var inriktat på slutförda tilldelningar13

- En undersökning av 343 meddelanden om avslutade åtgärder beträffande tilldelningar i 

de fyra besökta medlemsstaterna. 

. 

- En analys av resultaten av vår egen regelefterlevnadsrevision under 2014 och 2015 av 

större projekt. 

19. Vidare stämde vi av mot den slutliga granskningsrapporten om större projekt inom 

GD Regional- och stadspolitik som publicerades i oktober 2017 av kommissionens tjänst för 

internrevision. Den revisionen omfattade bland annat en genomgång av de processer och 

kontroller som GD Regional- och stadspolitik har infört för att godkänna och övervaka större 

projekt under programperioden 2014–2020 samt användningen av Jaspers funktion för 

oberoende kvalitetsgranskning. 

20. När vi arbetade med de delar av revisionen som gällde Kroatien och Polen samarbetade 

vi med ländernas nationella revisionsorgan som utförde sina revisioner av Jaspers inverkan 

på nationell nivå samtidigt som vi utförde vår revision14

                                                      

13 Av tilldelningarna i urvalet gällde 29 programperioden 2007–2013 och åtta programperioden 
2014–2020 (se bilaga II och för den samlade populationen bilaga I). 

. I detta samarbete ingick ett utbyte 

av åsikter angående vår revisionsmetod liksom diskussioner om de viktigaste resultaten av 

granskningsarbetet i varje land. 

14 Rapport från Polens högre revisionsorgan från oktober 2016 om hur initiativet Jaspers har 
fungerat i Polen och rapport från Kroatiens statliga revisionsmyndighet från maj 2017 om hur 
programinitiativet Jaspers påverkat de projektförslag som Kroatien lämnat in för 
medfinansiering med EU-medel.  
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Brister i definitionen av Jaspers viktigaste mål gav upphov till brister i verksamheten 

IAKTTAGELSER 

21. Vi anser att lämpligt definierade och entydiga strategiska högnivåmål utgör en stabil 

grund för att kunna styra Jaspers resurser till de viktigaste områdena. Målen är även viktiga 

för den efterföljande övervakningen och utvärderingen av Jaspers insatser samt för att 

identifiera vilka områden som kräver ytterligare stöd. Vi anser också att tydligt definierade 

roller och ansvarsområden är avgörande faktorer för att kunna garantera insyn och 

ansvarsutkrävande, undvika överlappningar och garantera opartiskhet där det är av vikt. Mot 

denna bakgrund utvärderade vi Jaspers institutionella struktur när initiativet inrättades 2006 

och när det förlängdes 2014. 

Jaspers viktigaste mål var inte tillräckligt tydliga och delvis motstridiga 

22. Jaspers var från början tänkt som ett initiativ för programperioden 2007–2013. Tanken 

bakom Jaspers beskrevs första gången i ett diskussionsunderlag från 200515. Där angavs att 

större projekt i de medlemsstater som hade anslutit sig till EU under 2004 eller senare samt 

Grekland, Spanien och Portugal16

23. I diskussionsunderlaget angavs också att kommissionen och EIB skulle se över Jaspers 

verksamhet efter dess första två verksamhetsår för att besluta om dess framtida strategiska 

inriktning, eftersom det inte var möjligt att exakt förutse en framtida efterfrågan vid den 

tidpunkt då Jaspers inledde sin verksamhet Även om den allmänna inriktning som avsågs i 

diskussionsunderlaget överfördes till samförståndsavtalet från 2006 (se 

 skulle prioriteras för stöd från Jaspers.  

punkterna 2 och 3

                                                      

15 Slutlig version av den 6 september 2005.  

) 

var det vissa aspekter som i praktiken sköts upp. En av dessa aspekter var inriktningen på att 

16 Cypern, Tjeckien, Estland, Ungern, Lettland, Litauen, Malta, Polen, Slovakien och Slovenien, 
samt anslutningsländerna Bulgarien, Kroatien och Rumänien. Grekland, Spanien och Portugal 
nämndes i diskussionsunderlaget från 2005 men ingick inte i samförståndsavtalet från 2006. 
Stödet till Grekland inleddes 2013 (utan att samförståndsavtalet från 2006 ändrades). 
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bygga upp medlemsstaternas administrativa kapacitet. En annan var åtagandet om att göra 

en översyn efter två verksamhetsår.  

24. Jaspers övergripande strategiska mål såsom det beskrevs i 2006 års samförståndsavtal 

var att hjälpa de mottagande medlemsstaterna att utarbeta och lämna in förslag på 

högkvalitativa projekt för finansiering från struktur- och sammanhållningsfonderna. Syftet 

var att de tillgängliga EU-medlen skulle utnyttjas snabbare. Båda målen – bättre kvalitet och 

utnyttjande – fortsatte att gälla för programperioden 2014–2020.  

Diskussionsunderlaget innehöll visserligen en grov uppskattning av det förväntade antalet 

inlämnade ansökningar om större projekt per år, men det gjordes ingen specifik 

behovsbedömning innan Jaspers-initiativet inleddes för programperioden 2007–2013. För 

programperioden 2014–2020 däremot arbetade kommissionen tillsammans med Jaspers för 

att göra en formaliserad behovsbedömning innan Jaspers mandat förlängdes och initiativet 

öppnades upp för alla medlemsstater (se punkt 3). Vi konstaterade dock att denna 

behovsbedömning var överoptimistisk (se punkt 52 och punkterna 87–90

25. Jaspers yttersta mål – att hjälpa medlemsstaterna att på bästa sätt utnyttja det stöd som 

är tillgängligt inom struktur- och sammanhållningsfonderna – är tydligt. De två viktigaste 

målen för Jaspers var inte tillräckligt tydliga eller specifika för någon av de två 

programperioderna. Målet att förbättra projektkvaliteten, vilket initiativet var avsett att leda 

till, var inte specifikt definierat, och målet att öka utnyttjandet av EU-medel

). 

17 var vagt. 

Dessutom var dessa två viktigaste mål åtminstone delvis motstridiga – exempelvis kan en 

förbättring av ett projekt leda till ytterligare förseningar, vilket inverkar negativt på 

utnyttjandet av medel (se även punkt 96

26. Kommissionen angav inte på vilka grunder den skulle bedöma om Jaspers viktigaste mål 

hade uppnåtts och med vilka medel. Till exempel fastställdes ökad administrativ kapacitet – 

vilket skulle bidra till att både höja projektkvaliteten och öka utnyttjandet av medel – som 

). Det här innebar att grunden för utvärdering av 

initiativets ändamålsenlighet var otillfredsställande. 

                                                      

17 Bättre utnyttjande innebär i allmänhet att EU-medlen används tidigare och snabbare. 
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ett mål i diskussionsunderlaget, men det överfördes inte till samförståndsavtalet för 

programperioden 2007–2013. Det införlivades endast i ramavtalet om partnerskap för 

programperioden 2014–2020, utan hänvisning till specifika mål. Till följd av detta kopplades 

inga specifika mål till det under någon av perioderna, utan i stället angavs ökad administrativ 

kapacitet som en långsiktig inverkan. Detta ledde till följande problem: 

27. Att öka den administrativa kapaciteten är till sin karaktär ett mål som måste följas upp 

över tid, eftersom behovet av ytterligare kapacitetsuppbyggnadsåtgärder minskar när en 

medlemsstat har ökat sin administrativa kapacitet inom ett specifikt område till önskad nivå. 

Vi förväntade oss därför att man hade fastställt tematiska mål som, när de väl har uppnåtts, 

tydligt anger att vissa kapacitetsuppbyggnadsåtgärder inte längre behövs. I det här fallet 

hade emellertid varken kommissionen eller Jaspers fastställt några specifika mål för 

kapacitetsuppbyggnad.  

Huvudaktörernas roller och ansvarsområden var inte tillräckligt tydliga 

28. Jaspers arbete bekostas främst av kommissionen och utförs av EIB på begäran av 

medlemsstaterna. Jaspers och huvudaktörernas18

29. Det enda bevis på formaliserade arbetsformer som vi såg var mellan Jaspers och 

medlemsstaterna

 roller och ansvarsområden var inte tydligt 

definierade för någon av de båda programperioderna och inte heller i formella 

överenskommelser mellan kommissionen och EIB, såsom överenskommelserna om årliga 

bidrag.  

19

                                                      

18 De medlemsstater som fick stöd, kommissionen, EIB och EBRD, varav den senare inte 
omfattades av vårt granskningsarbete på grund av dess relativt begränsade bidrag. 

. Arbetsformerna var dock allmänna till sin karaktär och gällde bara 

tilldelningar av projekt.  

Förutom överenskommelser om enskilda tilldelningar (så kallade projektunderlag), när 

sådana fanns, såg vi inga bevis på formaliserade institutionella arbetsformer för 

19 Dessa infördes för Kroatien 2012, för Malta 2006; för Polen 2006 och för Rumänien 2008. 
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övergripande eller strategisk rådgivning, eller kapacitetsuppbyggande verksamhet. Vi fann 

heller inga bevis för att det fanns krav på medlemsstaterna att visa om de hade haft nytta av 

Jaspers rådgivning (däribland stöd till andra projekt).  

30. Arbetsformerna för projekt var inte heller tillräckligt heltäckande, vilket ledde till att det 

utvecklades praxis som inte alltid var i linje med Jaspers mål. I Polen hade exempelvis de 

nationella myndigheterna systematiskt beslutat att involvera Jaspers först efter att större 

projekt redan hade godkänts på nationell nivå. Detta går emot Jaspers prioriteringar, 

eftersom avsikten är att Jaspers ska involveras så tidigt i projektplaneringen som möjligt.  

31.  Jaspers hade heller inte några tydligt formaliserade arbetsformer med kommissionen. 

Mer specifikt infördes det först 2008 former för att rapportera resultaten av Jaspers 

tilldelningar, vilket var två år efter att initiativet inleddes. Rapporteringen skedde i form av 

Jaspers meddelande om avslutad åtgärd, som är en standardiserad sammanfattning av det 

arbete som Jaspers utfört inom ett projekt, tillsammans med rekommendationer till de 

nationella myndigheterna om så krävs. Från och med 2008 utarbetade Jaspers ett 

meddelande om avslutade åtgärder så snart en tilldelning var slutförd, som 

medlemsstaterna var skyldiga att bifoga när de lämnade in en ansökning för större projekt 

till kommissionen, så att kommissionen kunde använda informationen i sitt eget 

utvärderingsarbete. 

32. Otydliga förväntningar och brist på samordnad information i kombination med otydlighet 

beträffande hur arbetet med Jaspers skulle se ut hade väckt kritik hos nationella 

myndigheter i två av de fyra besökta medlemsstaterna20. Vi anser att kommissionen i 

praktiken är en kund som drar nytta av Jaspers. Jaspers och kommissionen anser att 

medlemsstaterna är Jaspers enda kund eftersom Jaspers – bortsett från utvärderingen av 

inlämnade ansökningar, som infördes 2015 (se punkt 35

                                                      

20 Polen och Kroatien. 

) – enbart utför arbete på deras 

begäran.  
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33. Även EIB kan anses vara en indirekt kund till Jaspers. År 2006 definierade EIB egna 

ytterligare institutionella mål för Jaspers. De innefattade en ökning av 

utlåningsmöjligheterna och närmare förbindelser med nationella myndigheter21. För 

programperioden 2014–2020 förväntade sig EIB att återigen kunna dra nytta av de ökade 

utlåningsmöjligheterna till följd av Jaspers genom att låna ut 10 miljarder euro till projekt 

som fick stöd från Jaspers, vilket var samma belopp som under programperioden 2007–

201322. Eftersom vi saknar revisionsrättigheter (se punkt 15

34. Jaspers höll i allmänhet fast vid sin tilldelade roll som inte innefattar utarbetande av 

projekthandlingar, såsom kostnads-nyttoanalyser och anbudshandlingar. Men i ett begränsat 

antal fall (i tre av de 20 granskade större projekten) fann vi att medlemsstaterna ändå hade 

bett Jaspers utföra sådant arbete och att Jaspers hade gått med på det. Detta innebar i 

praktiken att Jaspers tillhandahöll medlemsstaterna kostnadsfritt konsultarbete genom att 

anlita och betala externa konsulter.  

) bedömde vi inte om 

utlåningsrelaterade fördelar gjorde EIB:s bidrag till Jaspers värt insatsen. Vi kontrollerade 

inte heller om risken för bristande opartiskhet mellan Jaspers rådgivande arbete och EIB:s 

utlåningsverksamhet motverkades på lämpligt sätt. 

35. När kommissionen 2015 införde utvärderingen av inlämnade ansökningar (se 

även punkt 53

                                                      

21 EIB:s verksamhetsplan för 2006–2008 från januari 2006, godkänd av EIB:s styrelse.  

) slutade den begära att meddelanden om avslutade åtgärder skulle bifogas 

ansökningar om större projekt. Jaspers hade dock inte införlivat denna förändring i sina 

arbetsformer med medlemsstaterna utan fortsätta kräva att de skulle bifoga ett sådant 

meddelande till varje ansökan om ett större projekt. Enligt vår uppfattning är det god praxis 

från Jaspers sida att fortsätta att kräva ett meddelande om avslutade åtgärder eftersom de 

omfattar mer än utvärderingarna. Under den tid som vi gjorde granskningen började 

kommissionen återigen använda utvärderingar av inlämnade ansökningar.  

22  Enligt en intern Jaspers-promemoria till EIB:s styrelse den 22 april 2014. 
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36. Jaspers borde ha medfört större nytta för kommissionen genom att minska behovet av 

externa konsulter för att utföra stödjande arbete för dess godkännandeförfaranden. Vi 

konstaterade dock att kommissionen ibland inte hade tagit tillvara denna möjlighet. Vi fann 

att för omkring 7 % av de godkända större projekt för programperioden 2007–2013 som 

hade fått stöd av Jaspers hade kommissionen anlitat externa konsultföretag för att utföra 

arbete som i viss mån överlappade det arbete som redan hade utförts av Jaspers.  

I många fall riktade inte Jaspers sitt stöd tillräckligt  

37. Prioriteringarna för Jaspers stöd grundades på medlemsstaternas önskemål som ska 

överensstämma med EU:s sammanhållningspolitik. Jaspers fastställde inte själv några 

särskilda prioriterade områden för sitt stöd till medlemsstater. I både 2005 års 

diskussionsunderlag och Jaspers interna kvalitetshandbok, som infördes först 2010, angavs 

att kommissionen måste rådfrågas om urvalet av alla enskilda och övergripande tilldelningar 

innan styrkommittén kunde godkänna de nationella handlingsplanerna för Jaspers. Dessa 

handlingsplaner hade strategisk betydelse: de fastställde omfattningen – och 

begränsningarna – av de verksamheter som Jaspers kunde utföra i medlemsstaterna. Under 

programperioden 2007–2013 skedde dock inte alltid samråd med kommissionen när det 

gällde andra projekt eller övergripande tilldelningar. 

38. För programperioden 2014–2020 infördes fleråriga, löpande handlingsplaner för Jaspers, 

vilket ledde till en mindre exakt planering och även mindre frekventa samråd med 

kommissionen, något som i sin tur minskade deras strategiska värde. I praktiken godtog 

Jaspers nästan alla (98 %) av de ansökningar om enskilda och övergripande tilldelningar som 

medlemsstaterna lämnade in under båda programperioderna. Se tabell 2 för mer 

information. 
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Tabell 2

 

 – Översikt över de tilldelningar som fick avslag av Jaspers under 

programperioderna 2007–2013 och 2014–2020 

Anmärkning: Principiellt avslås inte tilldelningar som rör kapacitetsuppbyggnad, utvärdering av 
inlämnade ansökningar eller oberoende kvalitetsgranskning.  
Avslag – en officiell begäran om tilldelning som Jaspers avslår. 

Källa: Revisionsrättens analys på grundval av ett utdrag ur Jaspers databas (per december 2016). 

39. Mellan 2006 och slutet av 201523 avbröts omkring 22 % av alla enskilda (större och andra 

projekt) och övergripande tilldelningar som skapats. Av dessa återkallades 85 % och 

återstående 15 % sköts upp24. Se figur 3 för mer information. Det arbete som lagts ned på 

dessa avbrutna tilldelningar utgjorde ungefär 8 % av den totala tid som Jaspers personal 

arbetade under denna period25

                                                      

23 Jaspers lämnade ingen information om den totala tid som Jaspers personal arbetade under 
2016.  

. Tilldelningar kan återkallas av många olika orsaker, bland 

annat för att projektets omfattning minskas från kategorin större projekt till kategorin andra 

projekt eller för att projektet till och med läggs ner. Enligt vår uppfattning tyder dock den 

höga andelen avbrutna tilldelningar på att målinriktningen varit dålig.  

24 Att tilldelningar återkallades eller sköts upp berodde ofta på att det inte längre begärdes 
medfinansiering från EU till de berörda projekten. Det fanns även flera fall där projekt övergavs 
eftersom de hade delats upp i mindre projekt. 

25 Med utgångspunkt från Jaspers faktiska kostnader för perioden 2006–2015 (se tabell 1), som 
mest bestod av personalrelaterade kostnader, beräknade vi att värdet av den arbetstid som 
ägnades åt avbrutna tilldelningar uppgick till uppemot 20 miljoner euro. 

Alla avslag % Alla avslag % Alla avslag %
Större projekt 916 31 3% 367 0 0% 1283 31 2%
Andra projekt 231 4 2% 71 0 0% 302 4 1%
Övergripande stöd 221 1 0% 144 1 1% 365 2 1%

1368 36 3% 582 1 0% 1950 37 2%

Tilldelningstyp 2007–2013 2014–2020 Totalt
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Figur 3

 

 – Översikt över återkallade eller uppskjutna tilldelningar (större projekt, andra 

projekt och övergripande stöd) mellan 2006 och slutet av 2015 

Anmärkning: Avbrutna tilldelningar – uppskjutna och återkallade tilldelningar: 
Uppskjuten tilldelning – en tilldelning skjuts upp av en medlemsstat eller Jaspers. 
Återkallad tilldelning – en tilldelning återkallas av en medlemsstat. 

Källa: Revisionsrättens analys på grundval av ett utdrag ur Jaspers databas (per december 2016). 

40. Vi fann att kommissionen i slutändan inte godkände 14 % av alla större projekt som 

medlemsstaterna lämnade in för medfinansiering från EU under programperioden 2007–

2013. Baserat på informationen i kommissionens databas noterade vi att de flesta större 

projekt som inte godkändes (omkring 95 %) inte hade fått stöd från Jaspers, vilket var 

positivt. Anledningarna till detta var många: projekt minskades i storlek eller delades upp 

eller sköts upp på grund av förseningar för att kunna genomföras under nästa stödperiod. 

Mindre vanligt var att kommissionen avslog dem eller att medlemsstaterna återkallade dem.  

41. Dessutom konstaterade vi att Jaspers började ge stöd till försenade större projekt som 

behövde föras över från föregående programperiod (etappindelade projekt). Jaspers hade 
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inlett 59 tilldelningar av detta slag fram till slutet av 201526

42. Vi konstaterade även att Jaspers dessutom uppmanade medlemsstaterna att utöka 

utnyttjandet av dess stöd till att gälla övergripande tilldelningar och projekt under deras 

genomförandefas. 

. Detta stred mot Jaspers 

huvudprioritering att utveckla nya större projekt genom att tillhandahålla konventionell 

rådgivning.  

43.  I den halvtidsöversyn av Jaspers som gjordes på uppdrag av kommissionen i december 

2012 rekommenderades bland annat att Jaspers borde förbättra sitt strategiska 

tillvägagångssätt och formaliseringen av sina arbetsformer med kommissionen. Vi noterade 

att de underliggande problemen fortfarande orsakade problem under 

programperioden 2014–2020. 

Inrättandet av den nya oberoende kvalitetsgranskningsfunktionen för programperioden 

2014–2020 hade stora brister 

44. I november 2013 utsåg kommissionen Jaspers till oberoende expert inom ramen för dess 

strategi för tekniskt stöd för programperioden 2014–202027

                                                      

26 I slutet av 2016 hade 58 av dessa tilldelningar slutförts. 

. Kommissionen gjorde detta 

utan en föregående formell utvärdering. För att utföra denna funktion började Jaspers göra 

oberoende kvalitetsgranskningar under 2014 enligt överenskommelse med EIB (och lämnade 

sin första oberoende kvalitetsgranskningsrapport 2016).Kommissionen och Jaspers 

rekommenderar särskilt att oberoende kvalitetsgranskningar ska göras av större projekt som 

redan har fått rådgivning av Jaspers, men de kan även göras av större projekt som inte har 

fått sådant stöd tidigare.  

27 Strategi för tekniskt stöd för programperioden 2014–2020, antagen av GD Regional- och 
stadspolitik den 11 november 2013. 
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45. Oberoende kvalitetsgranskning är en mycket viktig ny uppgift för Jaspers som 

kommissionen ville att medlemsstaterna skulle använda för bedömningen av större projekt. 

Vi förväntade oss därför att interna kvalitetsförfaranden hade antagits formellt. I oktober 

2017 hade dock ännu inga förfaranden som definierade de oberoende 

kvalitetsgranskningsprocesserna inom Jaspers antagits. Det enda tillgängliga dokumentet var 

ett utkast till en handbok med förfaranden för oberoende kvalitetsgranskning. Fram till 

oktober 2017 hade Jaspers lämnat åtta oberoende kvalitetsgranskningsrapporter som ledde 

till att kommissionen underförstått godkände de underliggande större projekten. 

46. För att garantera att oberoende kvalitetsgranskningar är opartiska kräver kommissionen 

att de ska vara fullständigt funktionellt oberoende i förhållande till Jaspers 

rådgivningstjänster.  Avsikten var att detta skulle uppnås genom att de rådgivande och de 

kvalitetsgranskande underenheterna separerades fysiskt. Utkastet till en handbok med 

förfaranden för oberoende kvalitetsgranskning var det viktigaste dokument som 

presenterades för oss när det gällde förfarandena för oberoende kvalitetsgranskning. Det 

innehöll ett antal bestämmelser som skulle kunna försvaga de oberoende 

kvalitetsgranskningarnas funktionella oberoende. 

47. Kommissionens tjänst för internrevision rapporterar att GD Regional- och stadspolitiks 

kvalitetskontroller inte på lämpligt sätt har hanterat frågor om potentiella intressekonflikter 

mellan Jaspers avdelningar för rådgivning respektive oberoende kvalitetsgranskning. 

Tjänsten för internrevision rekommenderar GD Regional- och stadspolitik att analysera 

faktiska och upplevda intressekonflikter mellan Jaspers rådgivning och oberoende 

kvalitetsgranskning och utarbeta riskreducerande åtgärder där så krävs. 

48. Vi noterade även att samma direktör ansvarade för att godkänna både de 

kvalitetsgranskande och de rådgivande avdelningarnas arbete, vilket ytterligare minskade 

den kvalitetsgranskande avdelningens oberoende.  

49. Oberoende kvalitetsgranskning är en viktig del av kommissionens förfarande för 

godkännande av större projekt. Kraven på vad en oberoende kvalitetsgranskning ska 

innefatta anges i sekundärlagstiftningen. Men kommissionen kunde inte direkt påverka den 
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handbok för förfarandet som styr hur de oberoende kvalitetsgranskningarna utförs. Jaspers 

hade heller inte undertecknat något arbetsavtal om oberoende kvalitetsgranskning med 

kommissionen.  

50. Förfarandet för oberoende kvalitetsgranskning skiljer sig från förfarandet för rådgivning 

såtillvida att det är kommissionen som är skyldig att påvisa allvarliga brister i en oberoende 

kvalitetsgranskningsrapport som den inte godkänner. Enligt vår uppfattning är det svårt för 

kommissionen att göra det eftersom den inte längre har tillgång till den underliggande 

dokumentationen. Om kommissionen inte gör detta, godtas den oberoende 

kvalitetsgranskningen automatiskt efter tre månader. Med detta scenario fattas 

kommissionens beslut om att godkänna större projekt i praktiken av Jaspers, som har hand 

om den oberoende kvalitetsgranskningen. 

51. När vi gjorde revisionen hade Jaspers utarbetat standardiserade arbetsformer för 

oberoende kvalitetsgranskning för alla medlemsstater, men alla medlemsstater hade inte 

undertecknat dem. I slutet av 2016 hade nio medlemsstater undertecknat arbetsformerna, 

men inte Rumänien28

52. Som nämns i 

, Tjeckien eller Italien som hörde till de medlemsstater som 

förväntades lämna in störst antal större projekt. 

punkterna 87 och 90

                                                      

28 Arbetsformer med Rumänien undertecknades den 27 april 2017. 

 var antalet större projekt för programperioden 2014–

2020 och tidsramarna för när de skulle lämnas in alltför optimistiska. Vi konstaterade också 

att medlemsstaternas utnyttjande av oberoende kvalitetsgranskning hade överskattats. I 

december 2013 förväntade sig kommissionen att de flesta av sammanhållningspolitikens 

största stödmottagare skulle använda sig av oberoende kvalitetsgranskning. I juli 2015 

beräknade Jaspers att omkring 50 % av alla större projekt skulle genomgå en oberoende 

kvalitetsgranskning. Mer specifikt beräknades att 20 av dem skulle göra det under 2015, 70 

under 2016 och 66 under 2017. I slutet av 2016 hade Jaspers endast avgett tre oberoende 
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kvalitetsgranskningsrapporter om större projekt, varav alla redan hade fått rådgivning av 

Jaspers (inbegripet ett meddelande om avslutade åtgärder).  

53. Kommissionen avsåg från början att alla större projekt som inte genomgick en 

oberoende kvalitetsgranskning skulle lämnas direkt till kommissionen och därefter 

utvärderas innan ansökan lämnades in29

Kommissionen undertecknade dock inte något avtal med Jaspers om arbetsformer eller 

metoder för utvärderingen av inlämnade ansökningar.  Ändå kunde Jaspers fastställa en 

längsta tidsåtgång för utvärderingsförfarandet, nämligen 20 arbetsdagar. Fram till slutet av 

2016 hade Jaspers slutfört 28 utvärderingstilldelningar (däribland 24 för Polen), jämfört med 

sina egna tidigare beräkningar på 90 utvärderingstilldelningar.  

.   

Jaspers påverkade projektkvaliteten men kunde inte påverka utnyttjandet av medel  

54. Vi försökte fastställa om Jaspers hade uppfyllt sitt övergripande mål att höja projektens 

kvalitet och påskynda kommissionens eller de nationella myndigheternas godkännande av 

dem. Om detta mål uppnås bör det leda till ökad ekonomisk och social sammanhållning och 

till att EU-medel utnyttjas i högre grad. 

Jaspers i allmänhet heltäckande stöd bidrog till bättre kvalitet på projekthandlingar och till 

att projekt godkändes snabbare 

55. Principiellt gäller att ju tidigare Jaspers involveras, desto större blir dess inverkan. Vi 

granskade de meddelanden om avslutade åtgärder som hade utarbetats för alla 

343 slutförda tilldelningar för större projekt i de fyra medlemsstater som vi besökte. För att 

kunna göra detta delade vi in Jaspers första involvering i olika faser (se ruta 1

                                                      

29 Vid förfarandet för utvärdering av inlämnade ansökningar gör Jaspers en stor del av 
utvärderingsarbetet när det gäller större projekt för kommissionens räkning för att den ska 
kunna fatta sitt beslut. 

).  
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Ruta 1 – Olika faser av Jaspers involvering 

1. Konceptfas: behov kartläggs och prioriteras. 

2. Förberedande förstudiefas: möjliga lösningar föreslås för att tillgodose behov som konstaterats i 

föregående fas. 

3. Förstudiefas: en lösning väljs för att tillgodose de behov som konstaterats. Stödmottagaren 

kartlägger att antal investeringsalternativ för att tillgodose dessa behov och fastställer huvuddrag 

och sannolika kostnader för varje alternativ. Enligt vår uppfattning är detta den sista fas där 

Jaspers kan påverka projektet i relativt stor utsträckning genom att involveras. 

4. Ansökningsfas: projektet utformas i detalj på grundval av förstudien. Stödmottagaren utarbetar 

en fullständig projektansökan och ber Jaspers utvärdera eller granska denna innan den lämnas till 

förvaltningsmyndigheten eller kommissionen. 

5. Genomförandefas: inbegriper projektets fysiska genomförande. Vanligtvis inträder denna fas efter 

att projektet har godkänts av förvaltningsmyndigheten eller kommissionen. 

56. Vi konstaterade att Jaspers i huvudsak hade involverats i den förberedande 

förstudiefasen (15 %) och förstudiefasen (52 %) av projekt. Under revisionen uppgav de 

nationella myndigheterna och mottagarna av de granskade Jaspers-tilldelningarna – med 

undantag för dem som vi granskade i Malta – att Jaspers i allmänhet hade involverats i ett 

tillräckligt tidigt skede under utvecklingen av projektet.  

57. Vid vår analys av Jaspers verksamhet kartlade vi 13 områden där Jaspers erbjuder stöd30

                                                      

30 Till de 13 stödområdena hör: kostnads-nyttoanalys, konkurrens och statligt stöd, upphandling, 
projektkostnadsberäkning, risk- och sårbarhetsanalys, projektgenomförande och 
projektstrukturer, förstudie, miljöfrågor, frågor rörande ekonomiskt stöd och finansiering samt 
projektansökningsformulär. 

. 

När vi granskade meddelandena om avslutade åtgärder för alla de 343 tilldelningar för större 

projekt som hade slutförts i de fyra besökta medlemsstaterna, konstaterade vi att Jaspers 

oftast hade tillhandahållit stöd inom följande fem områden (ordnade efter frekvens i 

fallande ordning): förstudie, projektansökningsformulär, kostnads-nyttoanalys, miljöfrågor 
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samt frågor rörande ekonomiskt stöd och finansiering. Vi noterade att enligt den egna 

interna handboken kan Jaspers endast erbjuda begränsad rådgivning inom vissa områden 

(såsom upphandling). Vi konstaterade även att medlemsstaterna själva begränsade vad 

Jaspers kunde göra på området för statligt stöd: Malta har exempelvis ett särskilt organ som 

hanterar statligt stöd, så på detta område hade Jaspers i stort sett aldrig varit involverat i 

Malta.  

58. I urvalet med de 20 större projekt som vi granskade (se bilaga II

59. Vi konstaterade generellt att Jaspers tilldelningar i vårt revisionsurval av 20 större projekt 

(se 

) tillhandahöll Jaspers 

oftast stöd inom följande områden: granskningar av ansökningsformulär, granskningar av 

övergripande förslag och förstudier, kostnads-nyttoanalyser samt miljöfrågor. Vi 

konstaterade att Jaspers stöd i allmänhet var heltäckande och bidrog till 

projekthandlingarnas kvalitet. Detta återspeglade Jaspers inriktning mot att tillhandahålla 

stöd inom flera områden, oavsett när involveringen skedde. Iakttagelsen bekräftades av 

tilldelningarnas stödmottagare och av både det kroatiska och det polska nationella 

revisionsorganet under de samordnade revisionerna. Därutöver noterade vi att de flesta av 

stödmottagarna av de granskade tilldelningarna hade använt stöd från externa 

konsultföretag, även inom sådana områden där Jaspers ofta gav rådgivning.  

bilaga II

60. Det kan förväntas att tilldelningar pågår längre om Jaspers involveras i ett tidigt skede. 

Detta borde dock leda till att kommissionen sedan behöver kortare tid för att godkänna 

projekten. Vi konstaterade emellertid att de projekt i vårt urval där Jaspers hade involverats i 

ansökningsfasen tog 207 dagar för kommissionen att godkänna, medan det tog 205 dagar att 

godkänna projekt där Jaspers hade involverats tidigare, i förstudiefasen, vilket praktiskt taget 

är samma godkännandetid. När Jaspers hade involverats i den förberedande förstudiefasen 

tog det betydligt kortare tid att godkänna projekt, nämligen 183 dagar. 

) tenderade att pågå längre tid när Jaspers hade involverats i ett tidigt skede av 

projektet. Vägsektorn var ett undantag: de tilldelningar där Jaspers hade involverats i ett 

senare skede – under projektansökningsfasen (i genomsnitt 1 688 dagar) pågick längre tid än 

de tilldelningar där Jaspers hade involverats i ett tidigare skede – under förstudiefasen (834 

dagar). 
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61. Bland de fyra medlemsstater som vi besökte hade kommissionen varit snabbast med att 

fatta beslut om större projekt med stöd av Jaspers i Malta (i genomsnitt hade det tagit 126 

dagar). Alla de större projekt som vi granskade i Malta hade fått stöd av Jaspers, och till 

skillnad från i de andra tre medlemsstater som vi besökte hade några av dem granskats 

informellt av kommissionen innan ansökningarna lämnades in officiellt. Av de större projekt i 

vårt urval som fått stöd var det projekten i Kroatien som hade tagit längst tid för 

kommissionen att fatta beslut om (281 dagar). 

62. På grundval av den information som fanns i kommissionens och Jaspers databaser med 

alla godkända större projekt under programperioden 2007–2013 bedömde vi om de större 

projekt som hade fått stöd från Jaspers hade godkänts snabbare av kommissionen. Vi 

konstaterade att i genomsnitt hade beslut om större projekt som hade fått stöd från Jaspers 

fattats 22 % snabbare än beslut om projekt som inte hade fått detta stöd31. Iakttagelsen 

bekräftades av det kroatiska och det polska nationella revisionsorganet under den 

samordnade revisionen. Effekten var tydligast inom sektorn för energi och fast avfall 

(se figur 4

                                                      

31 Större projekt som fått stöd från Jaspers krävde i genomsnitt 198 dagar (med avdrag för 
avbrottstid), medan det tog 255 dagar för projekt som inte fått stöd. 

).  



36 

 

Figur 4

 

 – Kommissionens tidsåtgång för att fatta beslut om större projekt under 

programperioden 2007–2013 (per sektor) 

1 Antal dagar med avdrag för avbrottstid. 

Källa: Revisionsrättens analys av kommissionens SFC-databas (per den 6 april 2017). 

63. Vi hade förväntat oss att Jaspers stöd skulle bidra till projektansökningarnas kvalitet och 

på så sätt minska kommissionens behov av avbrott under godkännandeförfarandet. Under 

programperioden 2007–2013 var det också så inom alla sektorer utom vägsektorn, där 

bilden i stället var så negativ att det genomsnittliga antalet avbrott för både projekt med och 

utan stöd inom samtliga sektorer hamnade på ungefär samma nivå. Figur 5
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Figur 5

 

 – Genomsnittligt antal avbrott under programperioden 2007–2013 

Källa: Revisionsrättens analys av kommissionens SFC-databas (per den 6 april 2017). 

64. Även om godkännandeförfarandet för projekt med stöd i allmänhet gick snabbare än för 

projekt utan stöd kunde kommissionen under programperioden 2007–2013 endast 

godkänna omkring 15 % (76 av 513) av de större projekt som fått stöd och 7 % (31 av 463) av 

de större projekt som inte fått stöd inom tidsfristen på 90 dagar efter att den mottagit 

projektansökan32

                                                      

32 För programperioden 2007–2013: Artikel 41.2 i rådets förordning (EG) nr 1083/2006. För 
programperioden 2014–2020: Artikel 102.1 och 102.2 i förordning (EU) nr 1303/2013. 

. För större projekt som fått stöd överskred kommissionen sin tidsfrist på 

90 dagar med i genomsnitt 198 dagar. Med hänsyn till avbrotten fattade kommissionen sitt 

beslut i genomsnitt nästan ett år (342 dagar) efter det datum som ansökan om ett större 

projekt lämnades in.  
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65. Ytterligare en av de fördelar som meddelandena om avslutade åtgärder avsågs leda till 

var att de skulle bidra till att effektivisera ansökningsförfarandet för större projekt: om 

Jaspers inte lyfte fram några större problem i sitt meddelande skulle kommissionen kunna 

använda meddelandet inom ramen för ett påskyndat ”snabbförfarande” för godkännande. 

Sammantaget användes detta förfarande endast för 29 % av de större projekt som hade fått 

stöd från Jaspers under programperioden 2007–2013 (se ruta 2

Ruta 2 – Effektiviserande inverkan av snabbförfarandet på ansökningsförfarandet för större 
projekt 

).  

Vi analyserade vilken inverkan det snabbförfarande där meddelanden om avslutade åtgärder 

användes hade på den tid som det tog för kommissionen att fatta beslut om större projekt som hade 

fått stöd från Jaspers. Vi konstaterade att beslut i genomsnitt fattades omkring 35 % snabbare med 

hjälp av snabbförfarandet än när detta inte användes.  

66. För programperioden 2014–2020 hade kommissionen fram till slutet av 2016 fattat 

17 beslut om nya större projekt enligt utvärderingsförfarandet (se punkt 53) som det i 

genomsnitt hade tagit 111 dagar att godkänna33

I allmänhet påverkade Jaspers kvaliteten på de större projekt som vi granskade 

. Det är en väsentlig förbättring jämfört med 

situationen under programperioden 2007–2013.  

67. Vi analyserade hur Jaspers rådgivningstjänster hade påverkat kvaliteten på större 

projekt. Detta gjorde vi genom att analysera hur rådgivningstjänsterna påverkade de större 

projektens planerade omfattning eller utfall, deras resultat eller inverkan, deras kostnader 

och deras tidsfrister för slutförande. I mer än hälften av de granskade projekten accepterade 

Jaspers medlemsstaternas begäran att börja involveras i ansökningsfasen för att granska 

projektansökningshandlingarna (se punkt 55.) Tabell 3

                                                      

33 Med avdrag för avbrott. 

 innehåller kvantifierade slutsatser för 

alla de större projekt som vi granskade.  
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Tabell 3

 

 – Jaspers rådgivningstjänster inverkan på vissa parametrar kopplade till kvaliteten 

på granskade större projekt 

1 Antalet större projekt (av sammanlagt 20 projekt) som vid tidpunkten för revisionen hade 
kommit tillräckligt långt i processen för att vi skulle kunna dra en slutsats. 

Anmärkning:  
Ingen inverkan – inga bevis för förändringar till följd av Jaspers inverkan på de analyserade 
aspekterna. 
Måttlig inverkan – bevis för mindre förändringar till följd av Jaspers inverkan på de analyserade 
aspekterna. 
Stor inverkan – tydliga bevis på betydande (påtagliga) förändringar till följd av Jaspers inverkan på de 
analyserade aspekterna. 

Källa: Revisionsrättens analys baserat på en undersökning av vårt revisionsurval av enskilda 
tilldelningar för större projekt. 

68. I de flesta fall påverkade Jaspers minst en av de fyra parametrar som gällde kvaliteten på 

de större projekt som vi granskade. När det gäller den planerade omfattningen eller det 

planerade utfallet av de större projekt som vi granskade fann vi att Jaspers inverkan i de 

flesta fall var liten eller obefintlig. Det fanns dock även exempel där inverkan hade varit stor. 

Vi fann även att Jaspers stöd påverkade de planerade kostnaderna för omkring två 

tredjedelar av de större projekt som vi granskade. Oftast fann vi att Jaspers endast i liten 

eller ingen utsträckning påverkade planerade resultat eller inverkan av de större projekt som 

vi granskade. Några exempel ges i ruta 3

Ruta 3 – Exempel på Jaspers stora och måttliga inverkan på planerad omfattning, utfall, kostnad 
eller resultat för två större projekt i Malta och Polen 

. 

I ett Sammanhållningsfondsprojekt i Malta för anläggning av nationell infrastruktur för 

regnvattenhantering fann vi att Jaspers stöd hade lett till en betydande revidering av projektets 

utformning och omfattning, vilket inbegrep en minskning av återanvändningen av dagvatten, för 

ingen 
inverkan

begränsad 
inverkan

1 Projektets omfattning/utfall 58% 26% 16% 19
2 Projektkostnad 35% 45% 20% 20
3 Projektets resultat/inverkan 63% 32% 5% 19
4 Projektgenomförandets tidsram 95% 5%  – 19

Inverkan under planering

Aspekt urval av 
projekt1

stor 
inverkan

ingen stor inverkan
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vilken den ekonomiska motiveringen var svag. I stället gav Jaspers projektplanerarna rådet att inrikta 

sig på infrastruktur för att bekämpa översvämningsskador i de mest utsatta områdena. Detta gav 

upphov till en ökning på omkring 11 % av det planerade utfallsmålvärdet för projektet (ökad 

kapacitet för att fånga upp översvämningsvatten). Till följd av detta ökade projektets 

resultatmålvärde, nämligen det antal invånare som skyddades mot översvämning, med 

omkring 226 %. Den betydande revideringen av projektets utformning och omfattning hade lett till 

en minskning av de planerade projektkostnaderna till 62,5 miljoner euro. De ursprungligen planerade 

kostnader som de maltesiska myndigheterna uppgett var uppemot 70 miljoner euro.  

I ett Sammanhållningsfondsprojekt i Polen för anläggning av ett avloppsreningsverk fann vi att 

Jaspers stöd hade haft måttlig inverkan och lett till en utvidgning av den planerade 

projektomfattningen så att den även inbegrep moderniseringsarbete för att förbättra kvaliteten på 

dricksvatten. Denna utvidgning ökade projektets planerade utfall och resultat. Dessutom var Jaspers 

inverkan på projektets planerade kostnader måttlig. Jaspers rådgivning ledde till att EU-

finansieringen ökade med omkring 7,5 %. Jaspers gav även rådgivning för hur övervakningen av 

anläggningsarbetet kunde optimeras i projektet. 

69. I de flesta fall fann vi att Jaspers inte påverkade den planerade tidsåtgången för 

genomförandet när det gällde de större projekt som vi granskade (se tabell 3

70. Vi analyserade även i vilken utsträckning projektens planerade kvalitetsparametrar 

faktiskt hade uppnåtts. För de större projekt som hade kommit tillräckligt långt i processen 

för att vi skulle kunna dra några slutsatser noterade vi att målvärdena för de flesta 

utfallsindikatorerna hade uppnåtts helt eller delvis. Endast 40 % av projekten hade uppnått 

sina resultat fullt ut. Mer än hälften av projekten hade överskridit sina kostnader. Alla de 

större projekt som vi granskade hade försenats, i genomsnitt med 22 månader jämfört med 

det ursprungliga färdigställandedatumet i bidragsöverenskommelsen. Närmare uppgifter 

finns i 

). 

tabell 4. Vi fann inga bevis för att förseningarna eller kostnadsökningarna berodde på 

Jaspers input. 
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Tabell 4

 

 – Faktisk måluppfyllelse för projektindikatorer kopplade till kvalitetsparametrar 

1 Antalet större projekt (av sammanlagt 20 projekt) som vid tidpunkten för revisionen hade 
kommit tillräckligt långt i processen för att vi skulle kunna dra en slutsats. 

Källa: Revisionsrättens analys baserat på en undersökning av vårt revisionsurval av enskilda 
tilldelningar för större projekt. 

71. Utöver vårt urval av granskade större projekt granskade vi även utförligt tre enskilda 

tilldelningar kopplade till tre andra projekt. Vi såg inte att Jaspers hade haft någon större 

inverkan på projektens omfattning, utfall, resultat, inverkan, kostnader eller tidsfrister för 

slutförande, förutom för ett projekt i Kroatien. I detta fall hade Jaspers stöd bidragit till 

effektiv användning av den nya utrustningen (och därmed även på projektets planerade 

effektivitet). 

72. För alla dessa tre tilldelningar hade stödmottagarna och de nationella myndigheterna i 

allmänhet följt Jaspers råd. Vi noterade dock att det inte fanns några lämpliga former för 

stödmottagare, nationella myndigheter, Jaspers och kommissionen att utbyta information 

på ett ändamålsenligt sätt om hur man bäst utnyttjade Jaspers råd för andra projekt. Inte i 

något av de tre projekt som vi analyserade bifogades meddelandet om avslutade åtgärder till 

den projektansökan som lämnades in till den berörda nationella myndigheten trots att 

Jaspers hade utfärdat ett sådant meddelande. 

73. Slutligen undersökte vi om större projekt med stöd från Jaspers innehöll färre fel än 

projekt utan stöd. För att göra det återgick vi till resultaten av de regelefterlevnadsrevisioner 

som vi utförde under 2014 och 2015. Vi gjorde då regelefterlevnadsrevisioner av 68 större 

projekt i alla medlemsstaterna, varav 34 hade fått stöd av Jaspers och 34 inte hade det. 

Överlag hade projekt med stöd från Jaspers färre fel än projekt utan stöd: 44 % av projekten 

med stöd och 56 % av projekten utan stöd innehöll fel. 

nej delvis helt
urval av 
projekt1

1 Projektets omfattning/utfall  – 20% 80% 10
2 Projektkostnad 54%  – 46% 11
3 Projektets resultat/inverkan 20% 40% 40% 5
4 Tidsåtgång för 100%  –  – 19

Aspekt
Uppnåddes indikatormålvärdena för projektet?



42 

 

74. Vid tidpunkten för regelefterlevnadsrevisionerna hade 12 av dessa 20 större projekt 

kommit tillräckligt långt i processen för att vi skulle kunna analysera om målvärdena för 

deras utfalls- och resultatindikatorer faktiskt hade uppnåtts. Vi konstaterade att 50 % av 

indikatormålvärdena i projekt med stöd från Jaspers hade uppnåtts, men endast 25 % av 

indikatormålvärdena i projekt utan stöd.  

Jaspers kunde inte påverka de granskade projektens utnyttjande av EU-medel 

75. Vi förväntade oss att Jaspers skulle ha ökat utnyttjandet, särskilt genom att påskynda 

kommissionens beslut. När vi gjorde revisionen hade 19 av de 20 större projekt som vi 

granskade kommit tillräckligt långt i processen för att vi skulle kunna analysera om Jaspers i 

hög grad hade påverkat utnyttjandet av EU-medel. Men i de fall som vi granskade kunde vi 

inte finna några bevis för att Jaspers hade haft en sådan inverkan.  

76. Detta berodde främst på de förseningar som uppstått på projektnivå (i genomsnitt hade 

det blivit förseningar på 22 månader för de större projekt som vi granskade). Mer än en 

tredjedel av projekten hade delvis behövt föras över till efterföljande programperiod 

(se punkt 41

77. En annan anledning till att utnyttjandet inte påverkades var sättet att redovisa utgifter 

för större projekt. Kostnader som är berättigade till ersättning med EU-medel deklareras 

(”attesteras”) till kommissionen, som därefter ersätter medlemsstaten för dem. Från att 

programperioden 2007–2013 inleddes fram till 2009 kunde medlemsstaterna bara deklarera 

utgifter för större projekt efter att projektet hade godkänts av kommissionen. Men från och 

med 2009

).  

34

                                                      

34 Rådets förordning (EG) nr 284/2009 av den 7 april 2009 om ändring av förordning (EG) 
nr 1083/2006 om allmänna bestämmelser för Europeiska regionala utvecklingsfonden, 
Europeiska socialfonden och Sammanhållningsfonden vad gäller vissa bestämmelser om den 
ekonomiska förvaltningen (EUT L 94, 8.4.2009, s. 10). 

 tillät lagstiftningen att medlemsstaterna redovisade kostnaderna när ett projekt 

hade godkänts på nationell nivå, men innan kommissionen hade fattat ett beslut. Med detta 

scenario påverkar Jaspers inte utnyttjandet eftersom pengarna används oavsett om Jaspers 
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ger stöd till dessa projekt eller inte, under förutsättning att kommissionen inte avslår 

ansökan om det större projektet.  

78. Flera av de större projekt som vi granskade hade gynnats av denna ordning: för 53 % av 

de granskade projekten hade stödberättigande utgifter lämnats till kommissionen innan den 

fattade sitt beslut. I dessa fall var det genomsnittliga tidsgapet mellan den första 

kostnadsredovisningen och kommissionens beslut 23 månader.  

Jaspers inverkan på medlemsstaternas administrativa kapacitet hade ännu inte lett till att 

beroendet av stöd från Jaspers hade minskat 

79. Vi försökte fastställa om Jaspers hade uppfyllt ett annat av sina mål, nämligen målet att 

öka medlemsstaternas administrativa kapacitet att utarbeta, godkänna och genomföra 

projekt. Om detta mål hade uppnåtts borde det ha lett till att medlemsstaterna använde sin 

samlade erfarenhet för efterföljande projekt och programplaneringar, vilket skulle ha gjort 

dem mindre beroende av tekniskt stöd från kommissionen (och från Jaspers).  

Sedan 2012 har Jaspers alltmer inriktats på att bygga upp medlemsstaternas 

administrativa kapacitet 

80. I diskussionsunderlaget från kommissionen 2005 förutsågs att Jaspers skulle ses över 

efter två år. Kommissionen såg det alltså som ett övergångsverktyg som skulle bidra till att 

utveckla medlemsstaternas administrativa kapacitet att förvalta EU-medel samt att utarbeta 

och genomföra projekt i enlighet med EU:s krav. I diskussionsunderlaget föreslogs också att 

Jaspers i några fall skulle ge de berörda medlemsstaterna rekommendationer om hur de kan 

förbättra sin administrativa kapacitet genom att till exempel inrätta enheter för förvaltning 

av projektgenomförandet. Fram till 2012 fanns inga andra dokument som utförligare angav 

vilka åtgärder Jaspers förväntades vidta för att bygga upp medlemsstaternas administrativa 

kapacitet.  

81. Det var inte förrän efter att kommissionen hade avgett sin utvärderingsrapport 2012 som 

Jaspers skapade en nätverksplattform för att komplettera sin projektrådgivning och öka 

stödet till medlemsstater för att förbättra deras administrativa kapacitet. Syftet var att göra 
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detta genom att genomföra åtgärder för kunskapsutbyte och riktad kapacitetsuppbyggnad 

samt främja spridning av god praxis och erfarenhetsutbyte mellan medlemsstaterna.  

82. För programperioden 2014–2020 beslutade kommissionen och EIB att utöka och 

förbättra Jaspers kapacitetsuppbyggande verksamhet via nätverksplattformen. Jaspers 

skapade 2014 därför ett nätverks- och kompetenscentrum – en avdelning vars främsta mål 

var att ytterligare förbättra den kapacitetsuppbyggande verksamhet som var riktad mot de 

nationella myndigheterna och projektens stödmottagare.  

Medlemsstaterna vill gärna ha fortsatt stöd från Jaspers till sin administrativa kapacitet 

83. För alla enskilda projekttilldelningar som vi granskade uppgav både de nationella 

myndigheterna och stödmottagarna att Jaspers inverkade positivt på deras administrativa 

kapacitet, även om vissa av dem menade att de fortfarande var mycket beroende av Jaspers 

stöd. Detta noterades även av det kroatiska och det polska nationella revisionsorganet under 

den samordnade revisionen. De nationella myndigheterna och stödmottagarna kunde dock 

inte lägga fram några bevis för att denna inverkan faktiskt hade ägt rum. 

84. Vi granskade även nio övergripande tilldelningar med strategisk potential som inletts 

mellan 2008 och 2014. Vi kunde bekräfta att 33 % av dem (tre av nio tilldelningar) verkligen 

hade haft stor strategisk inverkan och att ytterligare 22 % hade en mer begränsad inverkan 

(två av nio tilldelningar). För de återstående 45 % (fyra av nio tilldelningar) kunde vi inte se 

någon strategisk inverkan. Vi fann dock inga bevis för att Jaspers hade inverkat på den 

administrativa kapaciteten i sex av fallen. I de återstående tre fallen hade Jaspers inverkan 

varit begränsad (främst när det gällde nationella myndigheter och stödmottagare) 

(se ruta 4

Ruta 4 – Exempel på Jaspers begränsade inverkan på en medlemsstats administrativa kapacitet till 
följd av personalomsättning – Malta 

). 

En av de strategiska övergripande tilldelningar som vi granskade i Malta syftade till att förbättra en 

förvaltningsmyndighets kapacitet att analysera och övervaka vissa aspekter av intäktsgenererande 

projekt (exempelvis genom kostnads-nyttoanalys). Vi noterade att Jaspers stöd hade bidragit till att 

kunskap överförts till de maltesiska myndigheterna, stödmottagarna och en privat konsult. Men vi 
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konstaterade även att den ökade kapaciteten inte hade upprätthållits under programperioden 2014–

2020 eftersom all personal vid förvaltningsmyndigheten med ansvar för kostnads-nyttoanalyser 

under programperioden 2007–2013 hade flyttat till andra institutioner. Till följd av detta godkände 

Jaspers i slutet av 2016 en begäran från de maltesiska myndigheterna och inledde en liknande 

tilldelning för den nya programperioden, som kallades ”Kapacitetsuppbyggnad och stöd för 

uppdatering av vägledande dokument för kostnads-nyttoanalyser”. 

85. Jaspers kapacitetsuppbyggande åtgärder borde ha passat inom ramen för de 

kapacitetsuppbyggande åtgärder som kommissionen vidtar. Men under 

programperioden 2007–2013 utgjordes kommissionens egna kapacitetsuppbyggande 

åtgärder i huvudsak av reaktiva åtgärder. För programperioden 2014–2020 noterade vi dock 

att kommissionen tillämpade ett mer proaktivt och samordnat tillvägagångssätt. Den hade 

utarbetat en strategi för tekniskt stöd i november 2013 och inrättat en särskild 

kapacitetsuppbyggande enhet. I strategin för tekniskt stöd fann vi dock inga hänvisningar till 

samordning mellan den särskilda kapacitetsuppbyggande verksamhet som tillhandahölls 

direkt av kommissionen och den verksamhet som tillhandahölls av Jaspers. 

Betydande brister i planeringen, övervakningen och utvärderingen av Jaspers verksamhet 

äventyrade ett framgångsrikt genomförande av initiativet 

86. Vi försökte fastställa om systemet för planering, övervakning och utvärdering av 

initiativet Jaspers hade fått en heltäckande utformning och genomförts i enlighet med detta. 

Om systemet var korrekt utformat borde det finnas tillräcklig information om Jaspers 

utförda arbete för att styrkommittén, och framför allt kommissionen, kan göra ändringar av 

Jaspers verksamhet och ange dess framtida inriktning. Systemet borde göra det möjligt att 

övervaka om Jaspers operativa mål har uppnåtts i tid och utvärdera vilken övergripande 

inverkan det har haft. Det borde även göra det möjligt att undersöka om initiativets 

ekonomiska förvaltning har varit sund. 

Vi fann betydande brister i planeringen av Jaspers verksamhet 

87. Mellan perioderna 2007–2009 och 2014–2016 ökade Jaspers genomsnittliga antal 

anställda med 73 % för att man skulle klara av den förväntade arbetsbördan (se tabell 1 för 
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utförligare uppgifter om Jaspers personal). Det totala antalet skapade (men inte avslagna, 

uppskjutna eller återkallade) Jaspers-tilldelningar minskade med omkring 32 % mellan dessa 

båda perioder. Vi anser att detta till stor del berodde på att kommissionens uppskattningar 

av antalet och tidsramarna för större projekt som skulle lämnas in under 

programperioden 2014–2020 var alltför optimistiska (se även punkt 52

88. Kommissionens uppskattningar är en viktig uppgift för planeringen av Jaspers behov av 

arbetskraft. Kommissionens uppskattningar av det förväntade antalet större projekt bygger 

på information från medlemsstaterna. Denna information inbegriper både nya och 

försenade större projekt som måste föras över från den föregående programperioden 

(etappindelade projekt). Med undantag för Polen hade inga medlemsstater lämnat in 

ansökningar i en omfattning som tillnärmelsevis motsvarade det antal som de tidigare hade 

förutspått. Se uppdelning per medlemsstat från 2014 till 2016 i 

 beträffande 

oberoende kvalitetsgranskning).  

figur 6. 
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Figur 6 – Översikt över planerade och faktiska inlämnade större projekt från 2014 till slutet 

av 2016 uppdelade per medlemsstat 

 

Källa: Uppgifter från kommissionen. 

89. I januari 2015 beräknade kommissionen att 582 ansökningar om större projekt, varav 

478 gällde nya större projekt, skulle lämnas in under hela programperioden 2014–2020. Av 

de 582 (varav 478 nya) ansökningarna för större projekt förväntades 349 (varav 262 nya) ha 

lämnats in senast vid utgången av 201635.  Men endast 76 (varav 45 nya) hade i själva verket 

lämnats in fram till den 19 april 2017. Av de 45 (nya) inlämnade ansökningarna hade endast 

en tredjedel fått rådgivning från Jaspers (se figur 7

                                                      

35 Som jämförelse hade kommissionen fattat positiva beslut om 972 större projekt under 
programperioden 2007–2013. 
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Figur 7

 

 – Överoptimistiska prognoser om antalet ansökningar om nya större projekt 

Källa: Revisionsrättens analys baserat på information från kommissionen. 

90. Samtidigt som kommissionen utifrån sin egen erfarenhet var medveten om att 

medlemsstaternas prognoser hade varit tämligen optimistiska noterade vi att kommissionen 

inte på lämpligt vis hade anpassat dem för planeringen av Jaspers egen arbetskraft. Mellan 

2006 och 2013 stod det totala antalet anställda36 generellt i proportion till antalet slutförda 

tilldelningar för rådgivning till större projekt. Från 2014 och framåt minskade det totala 

antalet slutförda tilldelningar för rådgivning till större projekt per år betydligt, trots att 

antalet anställda ökade ytterligare (se figur 8

                                                      

36 Uttryckt i heltidsekvivalenter. 
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Figur 8

 

 – Utveckling av slutförda Jaspers-tilldelningar för större projekt och 

heltidsekvivalent för Jaspers arbetskraft under perioden 2006–2016  

Källa: Revisionsrättens analys på grundval av uppgifter från Jaspers databas (enligt status i 

december 2016). 

Vi fann betydande brister i övervakningen av Jaspers verksamhet 

91. I samförståndsavtalet från 2006 hänvisades till mål för Jaspers, men det angavs inga 

tillhörande indikatorer och kvantifierade mål. Det var inte förrän i oktober 2008 som Jaspers 

styrkommitté godkände ett omfattande förslag om hur resultatindikatorerna skulle se ut och 

rapporteras. Förslaget bestod av tio resultatindikatorer och tio tematiska statistiska 

uppgifter37

                                                      

37 De tio resultatindikatorerna delades upp i fem nyckelutförandeindikatorer och fem ytterligare 
resultatindikatorer. De fem nyckelutförandeindikatorerna var följande: antal avslutade Jaspers-

, men endast fyra resultatindikatorer (tre om utfall och en om resultat) 

rapporterades i praktiken till styrkommittén.  
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92. I de fyra medlemsstater som vi besökte var den övervakning som utfördes av de 

nationella myndigheterna begränsad till hur Jaspers handlingsplaner och projekt som fått 

stöd fortskred, men trots detta konstaterade vi att flera tilldelningar saknades i Jaspers 

handlingsplaner eller hade skapats på ett sätt som gjorde att övervakningen hindrades 

(se ruta 5

Ruta 5 – Användning av icke-specifika tilldelningar som hindrade övervakningen av Jaspers i 
Kroatien 

). Det gjordes ingen bedömning av Jaspers inverkan på den administrativa 

kapaciteten.  

Vi konstaterade att ett antal fall där Jaspers hade skapat icke-specificerade, övergripande och 

allomfattande tilldelningar utan tydligt avgränsade omfattning eller fastställda tidsramar, för att 

inbegripa olika tillfälliga insatser vars omfattning inte hade fastställts på lämpligt sätt i förväg. 

Kroatiens nationella revisionsorgan rapporterade om de negativa effekterna av detta 

tillvägagångssätt för övervakningen av Jaspers projektverksamhet och resultat på nationell nivå. 

93. Jaspers inriktade övervakningen av sitt utfall på antalet slutförda tilldelningar. Detta 

gällde alla slags tilldelningar förutom oberoende kvalitetsgranskningar och utvärderingar av 

inlämnade ansökningar. Vi noterade dock att målvärdena, som hade införts så sent som 

2010 av Jaspers styrkommitté, inte hade definierats tydligt eller saknades helt. Den 

viktigaste indikator som Jaspers faktiskt använde för att övervaka resultat som skulle 

rapporteras till styrkommittén var hur lång tid det tar att godkänna större projekt, vilket 

kommissionen gör. Jaspers använde denna indikator för att årligen mäta resultaten i 

förhållande till större projekt som inte fick stöd, men utan att göra någon ytterligare analys 

på sektorsnivå. Vidare noterade vi att denna indikator inte användes för andra projekt, som 

                                                                                                                                                                      
åtgärder, antal projektansökningar som lämnats in till GD Regional- och stadspolitik som fått 
stöd från Jaspers, utvecklingen av Jaspers-åtgärder under hela projektcykeln, återkoppling från 
stödmottagare och återkoppling från GD Regional- och stadspolitik. De fem ytterligare 
resultatindikatorerna var följande: tid från tilldelningens start till slutförande, tid för att 
godkänna projekt med respektive utan stöd från Jaspers, utförd åtgärd per expert, kostnad per 
åtgärd fram till slutförande och återkoppling från förvaltningsmyndigheten. De tio tematiska 
statistiska uppgifterna inbegrep statistik om Jaspers effektivitet, såsom utnyttjade 
resurskostnader per land och undersektor, antal åtgärder som fått stöd från Jaspers och tid från 
slutförande av Jaspers-åtgärd till inlämning av bidragsansökan. 
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godkänns av nationella myndigheter, trots att detta var styrkommitténs avsikt. Vi fann heller 

ingen övervakning av resultat kopplade till Jaspers enskilda andra projekt eller till 

övergripande tilldelningar/tilldelningar för strategisk rådgivning, oberoende 

kvalitetsgranskning eller utvärdering av inlämnade ansökningar. 

94. Utöver den enda resultatindikator som rapporterades till styrkommittén fann vi tre 

ytterligare resultatinriktade indikatorer som gällde för större projekt. De tre indikatorerna 

hade endast rapporterats till styrkommittén en gång, i juni 2016, och omfattade hela 

perioden från 2008. Dessa indikatorer mättes med hjälp av ”återkopplingsformulär” som 

skulle fyllas i av de stödmottagarna som fått rådgivning av Jaspers. Svarsfrekvensen var låg 

och resultaten för alla olika Jaspers-tilldelningar var överväldigande positiva, och därför 

upphörde man med denna återkopplingsmetod.  

95. Vi kunde inte identifiera några resultatindikatorer eller statistiska uppgifter om 

övervakning av Jaspers inverkan på medlemsstaternas administrativa kapacitet. Denna 

aspekt behandlades inte heller i övervakningsrapporterna. 

Utvärderingar av Jaspers verksamhet tyder på att den bör fortsätta men pekade på brister 

som måste åtgärdas 

96. År 2010 gjorde EIB en utvärdering av sin roll i initiativet Jaspers. Rapporten gjordes 

tillgänglig för styrkommittén och kommissionen. År 2012 gjordes en annan utvärdering av 

Jaspers på uppdrag av kommissionen. Kommissionen ansåg att denna utvärdering var 

likvärdig med den planerade, men försenade, halvtidsöversynen av programperioden 2007–

2013 (se punkt 23). Båda utvärderingarna omfattade Jaspers utfall, resultat och 

övergripande inverkan. I EIB:s utvärdering från 2010 rapporterades om motsägelsefulla 

inslag i Jaspers resultat. Exempelvis angavs att de flesta av Jaspers tilldelningar inte 

påverkade hur ett projekt utformades fysiskt och därför heller inte påverkade dess 

underliggande kvalitet. Men när projektkvaliteten verkligen hade förbättrats hade detta i 

allmänhet gett upphov till ytterligare förseningar, vilket hade haft en negativ effekt på 

utnyttjandet av EU-medel. Dessutom hade en förskjutning av initiativets inriktning mot att 

producera mogna projekt som var färdiga att sjösättas – en förskjutning som var avsedd att 
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främja utnyttjandet av medel – lett initiativet bort från en inriktning mot 

kapacitetsuppbyggnad. Den samlade slutsatsen av EIB:s utvärdering presenteras i ruta 6

Ruta 6 – Den samlade slutsatsen av EIB:s utvärdering 

. 

Initiativets prioriteringar bör ses över mot bakgrund av en formell behovsbedömning. EIB bör nu 

bedöma sitt deltagande baserat på de operativa erfarenheterna så här långt och besluta om och i 

vilken form banken ska fortsätta att vara involverad på ett sätt som skyddar dess rykte och innebär 

att den på bästa sätt använder sina knappa och värdefulla resurser. De inhämtade bevisen visar klart 

att initiativet är fullt motiverat och potentiellt har mycket kvar att göra. 

97. Ingen av de båda utvärderingarna omfattade Jaspers utförda arbete med avseende på 

dess enskilda tilldelningar för andra projekt. Den senaste utvärderingen, som gjordes av 

kommissionen 2012, innehöll information om Jaspers viktigaste mål som gällde inverkan på 

projektens kvalitet. Enligt AECOM har Jaspers-initiativet visat sig vara mycket värdefullt för 

medlemsstaterna vid utarbetandet av projekt och ansökningar om finansiering. Det 

rekommenderas också att Jaspers fortsätter sin verksamhet eftersom det fortfarande finns 

en stor efterfrågan på dess tjänster från medlemsstaternas sida38

98. Överlag fann vi inga formella förfaranden i de fyra besökta medlemsstaterna för 

utvärderingen av utfall, resultat eller övergripande inverkan av Jaspers stöd. Vi fann endast 

bevis i Polen för att utvärderingar faktiskt hade gjorts, där en enkät hade genomförts av det 

samordnande organet 2007 och en utvärdering hade gjorts på uppdrag av 

utvecklingsministeriet 2010. Polens nationella revisionsorgan uppgav vid den samordnade 

revisionen att det saknades systematiska utvärderingar av Jaspers-initiativet på nationell 

nivå, trots att det hade funnits planer på detta sedan 2012. 

.Starten på den 

halvtidsöversyn av programperioden 2014–2020 som var planerad till 2017 flyttades fram av 

kommissionen till första kvartalet 2018.  

                                                      

38 Utvärdering av Jaspers, slutrapport, 13.12.2012, AECOM. 
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Endast begränsad uppföljning av hur Jaspers rådgivning faktiskt användes 

99. Vi konstaterade att Jaspers endast i mycket begränsad omfattning följde upp hur dess 

slutsatser och rekommendationer (dess utfall) hade tillämpats under 

godkännandeförfarandet för större projekt. Den information som krävs för att göra en 

uppföljning av detta slag kommer från fyra huvudkällor.  

100. Innan Jaspers började utföra sina tillsynsuppgifter (oberoende kvalitetsgranskning och 

utvärdering av inlämnade ansökningar) slutade dess roll i godkännandeförfarandet för större 

projekt när Jaspers lämnade ett meddelande om avslutade åtgärder. Men om kommissionen 

avbröt godkännandeförfarandet kunde Jaspers få återkoppling för att se vilka problem som 

uppstått (om medlemsstaten samtyckte). Av de enskilda tilldelningar för större projekt som 

vi granskade fann vi att Jaspers endast hade fått denna information i 47 % av fallen. 

101. En annan informationskälla enbart för större projekt är återkopplingsmekanismen från 

GD Regional- och stadspolitik till Jaspers. Enligt Jaspers returnerades dock inte många av 

dessa formulär. 

102. En tredje informationskälla är tillgången till kommissionens databas. Även om Jaspers 

har tillgång till denna databas konstaterade vi att det inte var möjligt att identifiera enskilda 

större projekt i omkring 24 % av fallen, trots att tilldelningarna hade slutförts. 

103. Den fjärde informationskällan, som var den enda källa som även omfattade andra 

projekt, var det årliga återkopplingsformulär som Jaspers skickade till de nationella 

förvaltningsmyndigheter som var involverade i godkännandet av underliggande projekt. 

Jaspers samlade enbart in denna information i en av de besökta medlemsstaterna 

(Rumänien) och bara för ett enda operativt program. 

104. Vi fann inga bevis för att Jaspers systematiskt hade följt upp hur dess rådgivning hade 

använts för att genomföra större eller andra projekt som fått stöd. Vi noterade även att 

övervakningssystemet inte innehöll någon information om hur de projekt som fått stöd 

faktiskt hade genomförts, med uppgifter om förseningar av genomförandet, överskridna 

kostnader och upphandlingsaspekter. Vi kunde inte finna några bevis för att kommissionen 
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hade återkopplat till Jaspers om hur projekten faktiskt hade genomförts på grundval av den 

information som ingick i medlemsstaternas årliga genomföranderapporter till 

kommissionen.  

105. I vårt revisionsurval ingick fyra tilldelningar med sex underliggande större projekt, om 

vilka Jaspers hade avgett ett övergripande negativt utlåtande. I samtliga fall utom ett hade 

stödmottagarna och de nationella myndigheterna följt Jaspers rådgivning och projekten 

hade inte lämnats in till kommissionen. I ett fall hade medlemsstaten sedan beslutat att 

ändra samt minska projektets omfattning och därefter fortsätta med det som ett annat (inte 

större) projekt utan att åtgärda de problem som Jaspers hade påpekat.  

106. Vi fann bara en informationskälla till hur Jaspers övergripande/strategiska rådgivning 

faktiskt användes, nämligen ett återkopplingsformulär som Jaspers skickade till de nationella 

myndigheter som fick rådgivning. Även för detta formulär var svarsfrekvensen låg (omkring 

32 % i alla medlemsstater).  

Vi fann brister i övervakningen och utvärderingen av Jaspers effektivitet och 

ändamålsenlighet 

107. För att bedöma effektiviteten jämförde vi initiativets utfall med dess input. För att göra 

detta krävs information i form av indikatorer. År 2008 godkände styrkommittén tre 

utfallsindikatorer39 (se även punkt 91) och tre inputindikatorer40. Vi konstaterade dock att 

enbart utfallsindikatorerna systematiskt hade utvärderats, men även här fann vi vissa brister 

(se punkterna 92–94

                                                      

39 Antal avslutade Jaspers-åtgärder, antal projektansökningar som lämnats in till GD Regional- och 
stadspolitik som fått stöd från Jaspers, och utvecklingen av Jaspers-åtgärder under hela 
projektcykeln. 

). 

40 Tid från tilldelningens start till slutförande, utförda åtgärder per expert, och kostnad per åtgärd 
fram till slutförande. 
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108. Två av inputindikatorerna hade inte utvärderats alls. Beträffande den tredje (tid från 

tilldelningens start till slutförande) fanns det vissa uppgifter, men de hade aldrig använts 

som underlag för en effektivitetsanalys. Uppgifterna var dessutom ofullständiga, eftersom 

det inte fanns någon information om de tilldelningar som hade skjutits upp, avslagits eller 

återkallats. Sådana tilldelningar utgjorde omkring 21 % av alla tilldelningar som hade skapats 

fram till januari 2017, eller 8 % av Jaspers arbetsbörda. 

109. Jaspers hade ett system för att dokumentera hur lång tid varje tilldelning tog. Det borde 

ha varit möjligt för Jaspers att använda detta som underlag för att beräkna en av 

inputindikatorerna, nämligen kostnad per åtgärd fram till slutförande. Men Jaspers 

berättade för oss att de uppgifter som registrerades i systemet inte var tillräckligt tillförlitliga 

för att användas till en sådan analys. I slutet av 2016 började personalen vid Jaspers 

registrera uppgifter i ett annat system.  

110. EIB hade gjort en egen utvärdering av Jaspers 2010 och dragit slutsatsen att initiativet 

därför kunde sägas vara ekonomiskt motiverat, om än inte optimalt. Vid utvärderingen 

bedömdes därför initiativets övergripande resultat när det gällde både ändamålsenlighet och 

effektivitet som delvis otillfredsställande av två skäl. Det första var att Jaspers roll och dess 

prioriteringar var otydliga. Enligt EIB:s rapport ledde det till att betydande tid och resurser 

hade lagts på att tillhandahålla rådgivning som visade sig strida mot kommissionens krav. 

Det andra var att tillhandahållandet av kostnadsfria tjänster hade lett till att Jaspers 

tilldelningar hanterades mindre effektivt41

111. För att mäta ändamålsenlighet undersökte vi de tillgängliga resultatindikatorerna. Vi 

identifierade fyra resultatindikatorer, men vi fann vissa brister som påverkade dem 

(se 

. 

punkterna 92–94

                                                      

41 Se Synthesis Report - Evaluation of the EIB Role in the JASPERS initiative (sammanfattande 
rapport med en utvärdering av EIB:s roll i Jaspers-initiativet), december 2010. 

). 
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Vi fann brister i Jaspers effektivitet  

112. Det saknades lämpliga inputindikatorer för att bedöma Jaspers effektivitet. Vi 

undersökte om ökningen av Jaspers budget och personal för programperioden 2014–2020 

hade åtföljts av en motsvarande ökning av Jaspers utfall i form av antalet slutförda 

tilldelningar. Vi konstaterade att antalet slutförda tilldelningar per Jaspers-anställd hade 

minskat med minst 10 % mellan 2007–2009 och 2014–2016. 

113. I samförståndsavtalet från 2006 fastställdes kommissionens preliminära bidrag till 

Jaspers under programperioden 2007–2013 till 106,5 miljoner euro. I själva verket bidrog 

kommissionen med omkring 38 % mer än så (147,3 miljoner euro betalades ut under 

perioden 2006–2013). Enligt vår uppfattning var Jaspers totala budget generös. I ramavtalet 

om partnerskap 2014 hade man angett att kommissionens preliminära bidrag till Jaspers 

under programperioden 2014–2020 skulle öka till 250 miljoner euro42. Denna summa hade 

man kommit fram till på grundval av Jaspers egna uppskattningar av antalet planerade 

tilldelningar, uppskattningar som baserades på uppgifter från medlemsstaterna och som 

enligt vår mening var alltför optimistiska (se även punkterna 24, 52 och 89). I den 

utvärderingsrapport från 2012 som AECOM gjorde på uppdrag av kommissionen jämfördes 

Jaspers dagliga personalkostnader med motsvarande kostnader vid fyra andra institutioner. 

Det visade sig att Jaspers hade avsevärt högre personalkostnader (upp till 116 %) än de 

andra institutionerna43

114. I sitt årliga budgetarbete hade kommissionen och EIB enats om att beräkna sina 

personalkostnader med hjälp av standardiserade enhetskostnader. Fram till 2014 berodde 

kostnaden för en medarbetare på om tjänsten finansierades av kommissionen eller EIB. I 

genomsnitt var den månatliga enhetskostnaden för EIB-finansierad personal omkring 40 % 

. 

                                                      

42 260 miljoner euro inklusive Fonden för ett sammanlänkat Europa (FSE). 
43 De jämförda institutionerna var EIB, Europeiska sjösäkerhetsbyrån (Emsa), Europeiska byrån för 

luftfartssäkerhet (Easa) och Eurofound. Jaspers personalkostnader var 44 % högre än EIB:s, 79 % 
högre än Emsas, 99 % högre än Eurofounds och 116 % högre än Easas. 
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högre än kostnaderna för personal som finansierades av kommissionen. Vi undersökte den 

grundläggande dokumentation som var tillgänglig för oss, men fann inga övertygande skäl till 

detta.  

115. Från 2014 enades kommissionen och EIB om att använda en annan metod för att 

beräkna personalkostnader. Enligt den nya metoden harmoniserades standardkostnaderna 

och baserades på personalens erfarenhet. De avgjordes med andra ord inte längre av om 

tjänsterna finansierades av kommissionen eller EIB.  År 2015 undertecknade kommissionen 

en specifik bidragsöverenskommelse som innehöll en beräknad budget som hade räknats 

fram med den gamla metoden för EIB:s personal och med ersättningsnivåerna i det 

ekonomiska och administrativa ramavtalet (Fafa) för kommissionens personal. Den ersattes 

senare med de nya Fafa-nivåerna för både kommissionens och EIB:s personal. Med den 

tidigare ”blandade” metoden uppgick den beräknade totalkostnaden för initiativet 2015 till 

40,3 miljoner euro. Med den nya metoden med enbart Fafa-nivåer blev totalkostnaden 

37,3 miljoner euro, vilket är 7,4 % lägre. Trots att totalkostnaden för Jaspers räknades om för 

det året ändrades inte kommissionens bidrag. 

116. Vi fann inga bevis för att Jaspers standardkostnader för personal motsvarade de faktiska 

kostnaderna för de anställda. Vi bad att få information från Jaspers om dess faktiska 

(uppkomna) kostnader, men Jaspers vägrade att ge oss dessa uppgifter. Vi bad även 

kommissionen visa oss hur standardkostnaderna för personal hade påvisats vara rimliga med 

avseende på den gamla metod som användes fram till 2014 för personal som tillhandahållits 

av EIB. I det svar vi fick från kommissionen besvarades våra frågor endast delvis. 

117. Vår övergripande slutsats är att Jaspers viktigaste strategiska mål, roller och 

ansvarsområden var bristfälligt definierade. Till följd av detta riktades Jaspers stöd inte in 

tillräckligt på de åtgärder som gav mest mervärde. Vi drog också slutsatsen att inrättandet av 

Jaspers nya oberoende kvalitetsgranskningsfunktion för programperioden 2014–2020 hade 

stora brister, vilket gjorde att det fanns en stor risk för bristande opartiskhet i Jaspers 

rådgivningsuppdrag. Vi konstaterade att Jaspers hade påverkat kvaliteten på större projekt. 

SLUTSATSER OCH REKOMMENDATIONER 
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Jaspers inverkan på medlemsstaternas administrativa kapacitet hade ännu inte lett till att 

beroendet av stöd från Jaspers minskat. Detta, i kombination med brister i övervakningen 

och utvärderingen av Jaspers verksamhet, äventyrar ett framgångsrikt genomförande av 

initiativet, särskilt vad gäller Jaspers effektivitet och ändamålsenlighet. 

Brister i definitionen av Jaspers viktigaste mål hade gett upphov till brister i verksamheten 

118. Vi konstaterade att Jaspers viktigaste mål inte var tillräckligt tydliga och delvis 

motstridiga. I de överenskommelser som undertecknats av kommissionen och Jaspers 

huvudaktörer angavs inte hur eller när kommissionen skulle bedöma om Jaspers viktigaste 

mål hade uppnåtts. Jaspers planerade inverkan på förbättrad projektkvalitet, utnyttjandet av 

EU-medel och administrativ kapacitet hade inte definierats tydligt. Jaspers utformades 

ursprungligen som ett initiativ för programperioden 2007–2013, men det kom att bli ett mer 

långsiktigt initiativ eftersom det förlängdes för programperioden 2014–2020. Det har inga 

tydliga, mätbara mål för att visa att dess syfte har uppnåtts.  

119. Vidare konstaterade vi att huvudaktörernas roller och ansvarsområden inte var 

tillräckligt tydliga, vilket äventyrade möjligheten att utkräva ansvar. Jaspers hade endast 

undertecknat arbetsformer med medlemsstaterna, men inte med kommissionen. Dessa 

arbetsformer var fortfarande inte tillräckligt heltäckande, eftersom de var begränsade till att 

tillhandahålla stöd till projekt och inte omfattade några andra av Jaspers verksamheter. Vi 

anser att kommissionen och EIB är (indirekta) kunder som drar nytta av Jaspers, medan 

Jaspers och kommissionen anser att medlemsstaterna är Jaspers enda kunder (bortsett från 

utvärderingen av inlämnade ansökningar).  

Jaspers hade även tillhandahållit medlemsstaterna kostnadsfritt konsultarbete genom att 

anlita och betala externa konsulter. 

120. I flera fall fann vi även att Jaspers stöd inte hade riktats på tillfredsställande sätt. Detta 

bidrog till att ett stort antal tilldelningar återkallades eller sköts upp. Jaspers hade själv inte 

fastställt några särskilda prioriterade områden för de medlemsstater som fick stöd, utan 

agerade utifrån dessa medlemsstaters efterfrågan. I allmänhet följde Jaspers upp i stort sett 
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alla tilldelningar som efterfrågades av medlemsstaterna utan att alltid rådfråga 

kommissionen, som finansierade de flesta av Jaspers kostnader.  

121. I början av programperioden 2014–2020 började Jaspers även stödja etappindelade 

projekt och uppmanade medlemsstaterna att i större utsträckning utnyttja den kostnadsfria 

rådgivningen under projektgenomförandet. Inget av detta var en prioritering. 

122. I den halvtidsöversyn av Jaspers som gjordes på uppdrag av kommissionen 2012 

belystes brister i Jaspers strategiska tillvägagångssätt och arbetsformer samt 

rekommenderades åtgärder för att komma till rätta med dem. Dessa brister borde ha 

åtgärdats redan i samband med att Jaspers förlängdes för programperioden 2014–2020, 

men när revisionen gjordes hade de korrigerande åtgärder som vidtagits lett till mindre 

exakt planering, vilket minskade deras strategiska värde. 

Rekommendation 1 

Kommissionen bör ta mer kontroll över den strategiska planeringen av Jaspers, bland annat 

över Jaspers alla verksamhetstyper, och ha i åtanke att Jaspers ursprungligen utformades 

som ett tillfälligt initiativ. Framför allt bör kommissionen vidta följande åtgärder: 

a) Anpassa sin övergripande strategiska planering av Jaspers verksamhet efter 

medlemsstaternas särskilda behov och i enlighet med EU:s sammanhållningspolitik. Jaspers 

verksamhet bör inriktas på de åtgärder som ger mest mervärde.  

b) Definiera tydliga delmål och kriterier som gör det möjligt att fasa ut Jaspers-initiativet 

när dess viktigaste mål har uppnåtts. 

c) Införliva dess övergripande strategi i den årliga planeringen av Jaspers verksamhet i 

medlemsstaterna. I denna planering bör man ange specifika prioriteringar för varje 

medlemsstat och sektor i enlighet med EU:s lagstiftning och politik. 

d) Ytterligare förtydliga huvudaktörernas roller och ansvarsområden för att förbättra 

insynen och möjligheterna att utkräva ansvar. 
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e) Se till att Jaspers inför heltäckande, praktiska och tydliga arbetsformer för alla sina 

tjänster med samtliga relevanta generaldirektorat vid kommissionen, EIB och 

medlemsstaterna. 

Måldatum för genomförande: slutet av 2018. 

123. Vi fann betydande brister i strukturen på den nya oberoende 

kvalitetsgranskningsfunktionen för programperioden 2014–2020. Vi noterade en stor risk för 

bristande opartiskhet i förhållande till Jaspers rådgivningsuppdrag. Trots att oberoende 

kvalitetsgranskning var en avgörande del av kommissionens förfarande för godkännande av 

större projekt kunde kommissionen inte direkt påverka hur de oberoende 

kvalitetsgranskningarna utfördes i praktiken, vilket innebär en risk för att de inte levererades 

som det var tänkt. Kommissionens beslut om att godkänna större projekt fattas i praktiken 

av Jaspers, som har hand om den oberoende kvalitetsgranskningen. 

124. Syftet med oberoende kvalitetsgranskning var att effektivisera kommissionens 

godkännandeförfarande för större projekt. I slutet av 2016 hade Jaspers dock inte lyckats 

underteckna arbetsformer med flera av de medlemsstater som förväntades lämna in störst 

antal större projekt. Dessutom beslutade kommissionen att använda en annan 

utvärderingsfunktion som tillhandahölls av samma Jaspers-avdelning, avdelningen för 

utvärdering av inlämnade ansökningar, för de flesta större projekt. Utvärderingsförfarandet 

bidrog till att avsevärt minska den tid som kommissionen behövde för att godkänna större 

projekt.  

Rekommendation 2 

a) Kommissionen bör vidta omedelbara åtgärder för att motverka den stora risken för 

bristande opartiskhet när Jaspers utför oberoende kvalitetsgranskning för att utvärdera 

projekt som har fått rådgivning av Jaspers. För perioden efter 2020 bör kommissionen sluta 

använda oberoende kvalitetsgranskningar som gjorts av Jaspers när det gäller större projekt 

som tidigare har fått rådgivning av Jaspers. 
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b) Kommissionen bör få fullständig tillgång till relevant dokumentation för att kontrollera 

kvaliteten på Jaspers förfaranden för oberoende kvalitetsgranskning.  

Måldatum för genomförande: omedelbart. 

Jaspers påverkade projektkvaliteten men kunde inte påverka utnyttjandet av medel 

125. Överlag fann vi att Jaspers påverkade projekthandlingarnas kvalitet positivt. Vi fann 

även att stödet från Jaspers var relativt heltäckande, oavsett när Jaspers involverades. Detta 

bekräftades av både det kroatiska och det polska nationella revisionsorganet under den 

samordnade revisionen. Under programperioden 2007–2013 behövde kommissionen i 

allmänhet mindre tid för att godkänna större projekt om dessa hade fått stöd av Jaspers. Vi 

noterade att den totala tid som krävdes för att godkänna större projekt minskade under 

programperioden 2014–2020. 

126. I de flesta fall påverkade Jaspers minst en av de fyra parametrar som gällde kvaliteten 

på de större projekt som vi granskade. Men endast i ett fåtal fall kunde vi se att de Jaspers-

stödda större projekt som vi besökte hade förbättrats betydligt i fråga om planerad 

omfattning eller planerat utfall och resultat (till exempel minskningar av ekonomiskt 

omotiverade inslag i projektinfrastruktur).  

127. Vi fann att Jaspers inte påverkade tidsåtgången för att genomföra större projekt. Trots 

att Jaspers hade tillhandahållit rådgivning på detta område låg samtliga av de projekt som vi 

granskade efter i tidsplanen. Över en tredjedel av dem hade delvis behövt föras över 

(etappindelas) till programperioden 2014–2020. 

128. Under våra regelefterlevnadsrevisioner 2014 och 2015 noterade vi att större projekt 

som fått stöd från Jaspers hade färre fel som gällde laglighet och korrekthet. 

129. Vi såg inte att Jaspers hade någon effekt på planerad omfattning, planerat utfall, 

planerat resultat, planerad inverkan, planerade kostnader eller planerad tidsåtgång för 

genomförande när det gällde något av de andra projekten i vårt revisionsurval, förutom i ett 

fall. Vi noterade även att det inte fanns några lämpliga former för att garantera att 
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stödmottagare, nationella myndigheter, Jaspers och kommissionen kunde utbyta 

information på ett ändamålsenligt sätt om hur man bäst utnyttjade Jaspers råd för andra 

projekt. 

130. För programperioden 2007–2013 konstaterade vi att Jaspers i allmänhet inte kunde 

påverka utnyttjandet av EU-medel. Det berodde främst på att lagstiftningen ändrades 2009, 

vilket innebar att EU-medel kunde betalas ut innan kommissionen formellt hade godkänt ett 

projekt. I fler än 50 % av de projekt som vi granskade hade ersättning för utgifter begärts av 

kommissionen innan ett sådant beslut hade fattats, vilket gjorde den avsedda nyttan med 

Jaspers rådgivning mindre relevant. I de återstående fallen hade förseningar av 

genomförandet lett till att de första ersättningsanspråken till kommissionen hade bordlagts, 

trots att kommissionens beslut redan var tillgängligt.  

Rekommendation 3 

a) Kommissionen bör rikta Jaspers stöd beroende på projektets utvecklingsskede. Framför 

allt bör Jaspers inriktas på projektinnehåll i stället för projekthandlingar. Jaspers bör inte 

längre börja tillhandahålla rådgivning till projekt som redan har godkänts av nationella 

myndigheter.  

b) Kommissionen bör behålla inriktningen på att tillhandahålla Jaspers rådgivningstjänster 

till större projekt. Stöd från Jaspers bör i undantagsfall vara tillgängligt för andra projekt och 

projektrelaterade övergripande tilldelningar av strategisk karaktär. I dessa fall bör det 

tillhandahållas i samråd med kommissionen.  

Måldatum för genomförande: mitten av 2018. 

Jaspers inverkan på medlemsstaternas administrativa kapacitet hade ännu inte lett till att 

beroendet av stöd från Jaspers hade minskat 

131. Överlag uppgav både nationella myndigheter och projektens stödmottagare att Jaspers 

påverkade deras administrativa kapacitet positivt, även om vissa av dem menade att de 

fortfarande var mycket beroende av Jaspers stöd. Det polska och det kroatiska nationella 
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revisionsorganet gjorde liknande konstateranden under den samordnade revisionen. Vi fann 

inga bevis som bekräftade att den administrativa kapaciteten faktiskt hade förbättrats. För 

omkring två tredjedelar (67 %) av de övergripande tilldelningar som vi granskade kunde vi 

inte konstatera någon sådan inverkan. 

132. Vi noterade att Jaspers med tiden alltmer hade inriktats på att bygga upp 

medlemsstaternas administrativa kapacitet. Vi noterade även att kommissionen för 

programperioden 2014–2020 tillämpade ett mer proaktivt och samordnat tillvägagångssätt 

för åtgärder som syftar till att bygga upp medlemsstaternas administrativa kapacitet. I 

kommissionens strategi för tekniskt stöd fann vi dock inga hänvisningar till samordning 

mellan den särskilda kapacitetsuppbyggande verksamhet som tillhandahölls av 

kommissionen och den verksamhet som tillhandahölls av Jaspers. 

133. Vi fann att utnyttjandet av Jaspers stöd för tilldelningar med potentiell strategisk 

inverkan hade ökat. Vi konstaterade att Jaspers hade stor (33 %) eller begränsad (22 %) 

inverkan på över hälften av de övergripande tilldelningar med strategisk potential som vi 

granskade. 

Rekommendation 4 

a) Kommissionen bör integrera Jaspers verksamhet i sin egen strategi för tekniskt stöd, i 

syfte att förbättra samordningen med Jaspers vad gäller pågående (i motsats till tillfällig) 

verksamhet för att utveckla medlemsstaternas administrativa kapacitet. Jaspers verksamhet 

i detta hänseende bör komplettera kommissionens verksamhet, och inriktas på de sektorer, 

områden och medlemsstater där den administrativa kapaciteten är otillräcklig. 

b) Kommissionen bör anpassa rollen, huvuddragen och intensiteten för Jaspers 

kapacitetsuppbyggande verksamhet i medlemsstaterna över tid, för att ge dem incitament 

att nå en tillräcklig och hållbar nivå av administrativ kapacitet. 

Måldatum för genomförande: slutet av 2018. 
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Betydande brister i planeringen, övervakningen och utvärderingen av Jaspers verksamhet 

äventyrade ett framgångsrikt genomförande av initiativet 

134. Vi fann betydande brister i planeringen och övervakningen av Jaspers verksamhet. Vi 

konstaterade att Jaspers och kommissionen hade inriktat sin övervakning på utfall. I de fall 

där målvärden hade fastställts för övervakningen var de antingen otydligt definierade eller 

inkonsekvent tillämpade. De resultat som regelbundet hade övervakats och rapporterats var 

endast resultaten för Jaspers rådgivning till större projekt om hur snabbt kommissionen 

fattade beslut om godkännande. Som vi förklarade i punkt 130

135. Två utvärderingar av Jaspers hade gjorts, varav den ena av EIB och den andra på 

uppdrag av kommissionen. Utvärderingarna omfattade inte Jaspers utförda arbete med 

avseende på enskilda tilldelningar för andra projekt. Vidare rapporterades det i dessa 

utvärderingar om betydande brister som, enligt vår slutsats i 

 var detta till stor del 

irrelevant som indikator för utnyttjandet av medel från 2009 och framåt. Vi fann inga bevis 

för att Jaspers eller kommissionen hade övervakat hur Jaspers verksamhet inverkade på 

medlemsstaternas administrativa kapacitet. Vi fann heller inga bevis för att det fanns 

väldefinierade förfaranden för övervakning och utvärdering av resultat eller övergripande 

inverkan av Jaspers stöd i någon av de fyra besökta medlemsstaterna.  

punkt 122

136. Vi noterade att det endast hade gjorts begränsad uppföljning av hur Jaspers rådgivning 

faktiskt användes. Vi konstaterade att Jaspers endast sällan följde upp om dess slutsatser 

och rekommendationer hade tillämpats under godkännandeförfarandet för större projekt. Vi 

konstaterade även att Jaspers övervakningssystem inte innehöll någon information om hur 

de projekt som fått stöd faktiskt hade genomförts, med uppgifter om förseningar av 

genomförandet, överskridna kostnader och upphandlingsaspekter. Inte heller fann vi några 

bevis för återkoppling från kommissionen till Jaspers beträffande projektgenomförande. 

, endast hade 

åtgärdats till viss del. 

137. Vi drog slutsatsen att det fanns brister i övervakningen av Jaspers effektivitet och 

ändamålsenlighet. De uppgifter om input som sparades i Jaspers system var inte tillräckligt 

tillförlitliga för att kunna användas till en meningsfull analys av input. Outputindikatorer 
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användes systematiskt, men det gjorde inte resultatindikatorerna. Dessutom hade både 

output- och resultatindikatorerna vissa brister. De två utvärderingarna av Jaspers som 

gjordes 2010 och 2012 utmynnade i ett förslag om att initiativet borde fortsätta och pekade 

på brister som borde åtgärdas. 

138. Kommissionen hade börjat tillämpa harmoniserade standardkostnader, vilket minskade 

den totala kostnaden för Jaspers. Trots den lägre omräknade kostnaden för Jaspers för 2015 

ändrades inte kommissionens bidrag. Vi fann inga bevis för att Jaspers standardkostnader för 

personal som tillhandahölls av EIB var rimliga i förhållande till de faktiska 

personalkostnaderna före harmoniseringen. EIB var ovillig att tillhandahålla information om 

Jaspers verkliga (faktiskt uppkomna) kostnader, och kommissionen besvarade endast delvis 

våra frågor om rimligheten hos de standardkostnader som tillämpades fram till 2014 för 

personal från EIB. 

Rekommendation 5 

a) Kommissionen bör införa ett heltäckande system för att övervaka i vilken utsträckning 

Jaspers lång- och kortsiktiga mål har uppnåtts för alla tjänster som Jaspers erbjuder.  

b) Kommissionen bör se till att framtida utvärderingar av Jaspers är tillräckligt heltäckande 

och dra slutsatser om huruvida Jaspers har uppnått sina viktigaste mål.  

c) Kommissionen bör vidta åtgärder för att optimera Jaspers effektivitet och 

ändamålsenlighet, framför allt genom att se till att de faktiska kostnaderna för Jaspers stöd 

för varje tilldelning övervakas tillförlitligt och jämförs med Jaspers utfall och resultat.  

d) Kommissionen bör se till att Jaspers kostnader är rimliga och återspeglar de faktiska 

kostnader som har uppkommit. 

Måldatum för genomförande: mitten av 2018.  
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Denna rapport antogs av revisionsrättens avdelning II, med ledamoten Iliana Ivanova som 

ordförande, vid dess sammanträde i Luxemburg den 29 november 2017. 

   För revisionsrätten 

 

 

   Klaus-Heiner Lehne 

   ordförande 
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Antal Jaspers-tilldelningar under programperioderna 2007–2013 och 2014–2020 uppdelat efter tilldelningsstatus och tilldelningstyp 

BILAGA I 

 
 
Godkänd – en tilldelning som officiellt har godkänts av Jaspers, men för vilken rådgivning ännu inte har inletts. 
Pågående – en tilldelning med pågående rådgivning av Jaspers. 
Slutförd – en tilldelning som har slutförts, och för vilken ett meddelande om avslutad åtgärd har utfärdats av Jaspers. 
Uppskjuten tilldelning – en tilldelning skjuts upp av en medlemsstat eller Jaspers. 
Återkallad tilldelning – en tilldelning återkallas av en medlemsstat. 
Avslag – en officiell begäran om tilldelning som Jaspers avslår. 
 
Källa: Revisionsrättens analys på grundval av uppgifter från Jaspers (per den 31 december 2016). 
 

GODKÄNDA PÅGÅENDE SLUTFÖRDA UPPSKJUTNA ÅTERKALLADE AVSLAGNA DELSUMMA GODKÄNDA PÅGÅENDE SLUTFÖRDA UPPSKJUTNA ÅTERKALLADE AVSLAGNA DELSUMMA

Större projekt 3 33 652 25 172 31 916 23 252 55 12 25 0 367 1283
Andra projekt 0 5 168 7 47 4 231 4 29 27 7 4 0 71 302
Övergripande stöd 5 17 143 1 54 1 221 9 46 50 10 28 1 144 365
Kapacitetsuppbyggnad 2 1 9 0 2 0 14 8 24 12 0 1 0 45 59
Utvärdering av 
inlämnade ansökningar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 0 0 0 28 28
Oberoende 
kvalitetsgranskning 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 0 0 0 4 4
Totalsumma 10 56 972 33 275 36 1382 44 352 175 29 58 1 659 2041

Tilldelningstyp Totalsumma
2007–2013 2014–2020



1 

 

Översikt över granskade tilldelningar1 

BILAGA II 

 
1 Av de 25 granskade tilldelningarna för större projekt granskades 22 tilldelningar med 20 underliggande större 

projekt på plats. De återstående tre granskade tilldelningarna för större projekt var föremål för en 
skrivbordsgranskning. Även alla de tre andra projekten och samtliga nio övergripande tilldelningar 
granskades på plats. 

# Tilldelningsnummer Tilldelningsrubrik Programperiod Medlemsstat  Granskat på 
plats

1 2011 085 HR WAT WAT Vukovar vattenförsörjning och avloppsvattenrening 2007–2013 Kroatien 1
2 2011 086 HR WAT WAT Osi jek vattenförsörjning och avloppsvattenrening 2014 2007–2013 Kroatien 2
3 2013 083 HR ROD ROD Vägans lutning ti l l  södra  Dalmatien 2014–2020 Kroatien
4 2015 071 HR ROD ROD Pel jesac bro 2014–2020 Kroatien

5 2012 095 HR AMT RAL
Uppgradering och anläggning av ett andra  spår på  
järnvägssträckan Dugo Selo–Križevci

2007–2013 Kroatien 4

6 2011 080 HR SWE SLW
Utarbetande av dokumentation för sanering av kraftigt 
förorenad avfa l l splats  (hotspot) ”Sovjak”

2014–2020 Kroatien -

7 2006 086 MT ENV WAT Regnvattenhantering 2007–2013 Malta

8 2008 188 MT WAT FLP
Malta  – nationel l t program för åtgärder vid 
översvämningsskador

2007–2013 Malta

9 2008 192 MT WAT WAT Avloppsvattenrening på  södra  Malta 2007–2013 Malta 6
10 2010 031 MT MIS R&D Onkologicentrum vid Mater Dei -s jukhuset 2007–2013 Malta 7

11 2011 023 MT ROD ROD
Prel iminär analys  av huvudaspekter vid utformning av ett 
a l ternativ med vägtunnelans lutning mel lan Malta  och Gozo

2014–2020 Malta -

12 2006 089 MT TRA ROD Uppgradering av TEN-T-vägnät 2007–2013 Malta 8
13 2009 255 PL RAL RAL Inköp av rul lande materia l  för PKP Interci ty 2007–2013 Polen 9
14 2009 272 PL KE R&D Centrum för avancerade materia l  och tekniker (CEZAMAT) 2007–2013 Polen 10

15 2009 273 PL KE R&D
CENT II I  – Centrum för bio- och kemivetenskap vid Warszawa 
univers i tet

2007–2013 Polen 11

16 2009 168 PL WAT WAT Żywiec avloppsvattenrening – fas  I I 2007–2013 Polen 12
17 2010 059 PL WAT WAT Myślenice vatten- och avloppsvattenrening 2007–2013 Polen 13
18 2008 027 PL TRA ROD S-69 Bielsko–Bia ła–Żywiec, odc. Wi lkowice/Łodygowice–Żywiec 2007–2013 Polen 14
19 2006 001 PL ENV WAT Wloclawek damm vid floden Vis tula 2007–2013 Polen -
20 2011 115 RO KEW R&D Extreme Light Infrastructure Nuclear Phys ics 2007–2013 Rumänien 15
21 2009 197 RO RAL RAL Modernisering av järnvägssträckan Coşlariu–Sighişoara 2007–2013 Rumänien 16

22 2010 155 RO WAT WAT
Utvidgning och modernisering av Bukarests  
avloppsvatteninfrastruktur

2007–2013 Rumänien 17

23 2009 146 RO ROD ROD
Anläggning av motorväg på  s träckan TEN-T 7 
Cernavodă–Constanţa

2007–2013 Rumänien 18

24 2010 141 RO RAL RAL Restaurering av järnvägsbroarna över Donau 2007–2013 Rumänien 19

25 2007 068 RO ENV WAT
Restaurering och modernisering av vatten- och 
avloppsvattensystemen i  regionen Prag

2007–2013 Rumänien 20

1 2013 189 HR KEE RDI Forsknings infrastruktur på  campus  vid Ri jeka  univers i tetet 2007–2013 Kroatien 1

2 2014 101 HR ROD ROD
Färdigstä l lande av Ploče motortrafikled och anläggning av 
ans lutningsväg ti l l  Ploče hamn och s tad

2007–2013 Kroatien 2

3 2007 121 MT TRA POR
Renovering och uppgradering av vågbrytare och annan 
marininfrastruktur

2007–2013 Malta 3

1 2012 008 HR WAT WAT Utarbetande av riktl injer för kostnads-nyttoanalys 2007–2013 Kroatien 1

2 2014 073 HR KEE RDI
Stöd ti l l  utarbetande av operativt program  för konkurrenskraft 
och sammanhål lning 2014–2020

2014–2020 Kroatien 2

3 2011 031 MT ROD ROD Utarbetande av en nationel l  transportövers iktsplan 2014–2020 Malta 3

4 2008 103 MT HOR MUL
Stöd vid granskning av kostnads-nyttoanalyser och 
ekonomiska  förs tudier

2007–2013 Malta 4

5 2010 067 PL WAT WAT
Undersökning av vatten- och avloppsprojekt inom priori terat 
område I

2007–2013 Polen 5

6 2010 077 PL SWE SLW Strategi  för hantering av avloppss lam i  Polen 2007–2013 Polen 6

7 2013 246 RO KEE RDI
Stöd ti l l  utarbetande av operativt program för konkurrenskraft 
2014–2020

2014–2020 Rumänien 7

8 2011 032 RO WAT WAT
Stöd ti l l  utarbetande av en projektportföl j för 2014–2020 inom 
vattensektorn

2014–2020 Rumänien 8

9 2009 094 RO WAT WAT Översvämningshantering – nationel l  s trategi 2007–2013 Rumänien 9

Enskilda tilldelningar för större projekt

3

5

Enskilda tilldelningar för andra projekt

Övergripande tilldelningar
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SVAR FRÅN KOMMISSIONEN PÅ DEN SÄRSKILDA RAPPORTEN FRÅN 

EUROPEISKA REVISIONSRÄTTEN 

GEMENSAMT STÖD TILL PROJEKT I DE EUROPEISKA REGIONERNA (JASPERS) – 

DAGS ATT RIKTA STÖDET BÄTTRE 

SAMMANFATTNING 

I. Jaspers inrättades formellt som ett gemensamt partnerskap mellan kommissionen (GD Regional- 

och stadspolitik), EIB och EBRD (inbegripet Kreditanstalt für Wiederaufbau för en del av den 

granskade perioden). Sedan 2013 har GD Transport och rörlighet och GD Grannskapspolitik och 

utvidgningsförhandlingar försett Jaspers med ytterligare mandat och finansiering för att stödja 

projektförberedelsen inom ramen för FSE och IPA.   

IV. Jaspers är kopplat till de finansiella programperioderna. Dess primära uppgift var att bistå 

medlemsstaterna inom ramen för EU-12 i utarbetandet av större projekt. Till följd av 

halvtidsöversynen av Jaspers som slutfördes 2012 och det intresse som uttrycktes av 

medlemsstaterna fattades beslut om att utvidga dess funktioner till att även omfatta politiska 

områden och kapacitetsuppbyggnadsåtgärder.  

År 2014 och 2015 förhandlade man om nya operativa program med ett ökat fokus på ett strategiskt 

perspektiv. Stödet till andra projekt motsvarade ett verkligt behov som framförts av 

medlemsstaterna. Jaspers inblandning i sådana fall motiverades av den höga prioriteringen och 

svårigheterna med ett specifikt projekt. Med tanke på att Jaspers inblandning i andra projekt 

utgjorde en utvidgning av den ursprungliga omfattningen genomgick dessa tilldelningar en kontroll 

av sitt mervärde/reproducerbarhet för andra liknande projekt.  

V. Kommissionen övervägde relevanta risker vid inrättandet av den oberoende 

kvalitetsgranskningen. Den lösning som tillämpades ansågs proportionerlig med tanke på EIB:s 

status som EU-institution. De oberoende kvalitetsgranskningsrapporterna och de rådgivande 

rapporterna utarbetas av olika arbetsgrupper vid Jaspers. De slutliga dokumenten undertecknas 

också på direktörsnivå. Jaspers styrkommitté kommer att formellt anta en ny handbok om 

oberoende kvalitetsgranskning för förfaranden i december 2017. I denna kommer det att ges en 

beskrivning av hur den oberoende kvalitetsgranskningsfunktionen genomförs oberoende av 

rådgivande funktioner.  

VII. I vissa fall har Jaspers lett till verkliga framsteg i medlemsstaternas förmåga att hantera 

utarbetandet av projekt och projekten har varit av god kvalitet enligt vad kommissionen bekräftade 

genom sitt snabba godkännande (och inom ramen för rapporterna om utvärdering av inlämnade 

ansökningar) under perioden 2014–2020.  

VIII. Jaspers granskade årsredovisningar har tillhandahållits Europeiska revisionsrätten sedan 2006. 

Enligt den metod som överenskommits i de årliga bidragsavtalen och senare i ett övergripande avtal 

(ekonomiskt och administrativt ramavtal), som undertecknades mellan kommissionen och EIB och 

som omfattar samtliga gemensamma initiativ, fastställs Jaspers personalkostnader utifrån ett 

standardpris som kommissionen har gått med på att betala för EIB:s tjänster.   

Satserna inom ramen för det ekonomiska och administrativa ramavtalet har i allmänhet bidragit till 

större harmonisering samt förenkling av avtal för specifika initiativ för tekniskt stöd mellan 

kommissionen och EIB.  

Kommissionen anser att det ekonomiska och administrativa ramavtalet är förenligt med 

budgetförordningen. Användning av schablonsatser och enhetsbelopp tillåts genom artikel 124 i 

budgetförordningen som gäller för det ekonomiska och administrativa ramavtalet. 

IX. 
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a) Kommissionen godtar rekommendationen. 

b) Kommissionen godtar rekommendationen och understryker att EIB, i egenskap av den andra 

partnern i Jaspers, behöver vara involverad för att den ska kunna genomföras med gott resultat. 

c) Kommissionen godtar delvis rekommendationen då Jaspers fortsatt bör erbjudas även för projekt 

efter det att de har godkänts nationellt och understryker att EIB, i egenskap av den andra partnern i 

Jaspers, behöver vara involverad för att den ska kunna genomföras med gott resultat. 

d) Kommissionen godtar rekommendationen och understryker att EIB, i egenskap av den andra 

partnern i Jaspers, behöver vara involverad för att den ska kunna genomföras med gott resultat. 

e) Kommissionen godtar rekommendationen och understryker att EIB, i egenskap av den andra 

partnern i Jaspers, behöver vara involverad för att den ska kunna genomföras med gott resultat. 

Kommissionen påminner samtidigt om att kostnaderna för Jaspers fastställs genom det ekonomiska 

och administrativa ramavtalet.    

INLEDNING 

7. De ursprungliga prioriteringarna för 2007–2013 fastställdes i samförståndsavtalet från 2006.  

Prioriteringarna utvecklades dock med tiden och kom att återspegla styrkommitténs strategiska 

beslut och erfarenheter.   Målen återspeglades i de årliga särskilda bidragsavtalen mellan 

kommissionen och EIB.  Prioriteringarna för 2014–2020 fastställs i ramavtalet om partnerskap.    

Andra projekt kunde ges stöd i mindre medlemsstater som hade färre större projekt.  Detta 

förklarades i diskussionsunderlaget från 2005 och samtliga därefter följande politiska och rättsliga 

dokument.  

IAKTTAGELSER 

23. Jaspers strategiska riktning har utvecklats med tiden för att anpassa sig till ändringar i dess 

miljö. Eftersom Jaspers inledde sin verksamhet sent 2006 (tre tilldelningar slutfördes det året) var 

det alldeles för tidigt att i mitten av 2007 bedöma dess resultat.   Den växande ekonomiska och 

finansiella krisen hösten 2008 och framåt ledde till vissa beslut som kom att påverka Jaspers 

verksamhet. Jaspers bemötte de ändrade förhållandena med flexibilitet och pragmatism.  

Den största utmaningen för Jaspers var att säkerställa att medlemsstaterna utarbetade ett tillräckligt 

antal större kvalitetsprojekt som kunde godkännas och genomföras. Därför lades andra intressanta 

aspekter av Jaspers på is och inleddes i ett senare skede när medlemsstaterna hade förbättrat sin 

tekniska kapacitet att utarbeta större projekt och frågan om hur man kan säkerställa stabilitet och 

spridningseffekter ägnades mer uppmärksamhet.   

Jaspers började förbättra den tekniska kapaciteten i medlemsstaterna från början genom inverkan av 

lära genom att göra, med nationella myndigheter som arbetade tillsammans med Jaspers under 

tilldelningarnas gång.   

24. Kommissionen och EIB vill påpeka att handlingsplanerna i själva verket är en 

behovsbedömning där medlemsstaterna har möjlighet att uppge sina behov av tekniskt stöd. 

Inlämningsdatumen för större projekt finns i de operativa programmen för 2014–2020, på grundval 

av medlemsstaternas förslag. Det är medlemsstaternas företrädesrätt och ansvar att förslå större 

projekt och att kontrollera hur långt man har kommit med utarbetandet av varje projekt.    

Behovsbedömningen för 2014–2020 grundade sig på uppgifter från medlemsstaterna, vilket är 

välgrundat med avseende på antalet projekt men ambitiöst med avseende på tidsfristen för 

inlämning.  
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25. Utnyttjande av EU-medel är inte ett mål i sig. Om de projekt som utarbetas är lägliga och av 

hög kvalitet är det troligare att medel utnyttjas i högre grad.  De mål som kommissionen fastställde 

för Jaspers var tydliga även om de ibland var utmanande. Juridiskt sett definierades kvalitetskraven 

för större projekt för första gången inom ramen för sammanhållningspolitik i kommissionens 

delegerade förordning (EU) nr 480/2014. Dessutom inkluderades för första gången de 

grundläggande kraven för kostnads-nyttoanalys i genomförandeförordning (EU) 2015/207. 

Tillsammans med handledningen för kostnads-nyttoanalys från 2014 utgör de en omfattande och 

utförlig vägledning för kvalitet inom offentliga investeringar.  

26. Jaspers stöd omfattade lära genom att göra och därmed uppbyggnad av kapacitet inom de 

nationella förvaltningarna.   Detta är ett av skälen till att en stor del av Jaspers personal från början 

placerades vid regionala kontor så att de kunde vara nära stödmottagarna.  Förbättring av teknisk 

kapacitet behöver inte markeras som en separat verksamhet för att fåeffekt. 

Teknisk kapacitet är en immateriell tillgång som kan betraktas indirekt, t.ex. genom bättre 

utarbetade projekt över tid, vilket tydligt har varit fallet här, till exempel genom den  andel projekt 

som avbrutits har minskat. 

27. I praktiken är det mycket olika hur snabbt medlemsstaternas kapacitet att utarbeta och 

genomföra projekt av hög kvalitet förbättras.  Samtidigt har de offentliga myndigheterna i 

stödmottagande länder utvecklat sin inhemska kapacitet för att utnyttja EU-medlen på ett 

ändamålsenligt sätt och har därför i mindre utsträckning ansökt om stöd från Jaspers.  I praktiken är 

Jaspers tidsbegränsat av programperiodens längd. Det är kommissionen och EIB som ska besluta 

om Jaspers ska förlängas till en ny programperiod, utifrån deras bedömning av behoven av 

fortlöpande stöd och utifrån medlemsstaternas efterfrågan.   

28. Kommissionens och EIB:s roll definieras tydligt i de årliga bidragsavtalen under 2007–2013 och 

i ramavtalet om partnerskap samt i de årliga särskilda bidragsavtalen under 2014–2020.  

Medlemsstaterna är uppdragsgivare när det gäller Jaspers rådgivning.  De deltar även i Jaspers 

årliga möte för intressenter.   

Medlemsstaterna är Jaspers uppdragsgivare för rådgivning och oberoende kvalitetsgranskning under 

2014–2020 och kommissionen är uppdragsgivare för utvärderingar av inlämnade ansökningar.  

Detta är tydligt för samtliga berörda parter.  

29. Se kommissionens och EIB:s svar på punkt 28. De formella arbetsformerna mellan 

kommissionens avdelningar och EIB som avses i svaret på den berörda punkten undertecknas 

årligen.  

Genom arbetsformerna fastställs även principer som reglerar samverkan mellan Jaspers och 

stödmottagarna. Det finns projektinformationsblad där det tydligt anges vad Jaspers kommer att 

tillhandahålla för varje tilldelning.   

Vid andra projekt är övervakningen av resultaten en separat fråga som är avskild från 

arbetsformerna och den metod som används.  Om det saknas en ansökan om finansiering och en 

godkännandeprocess på kommissionsnivå blir det svårare att klart övervaka framstegen för andra 

projekt och övervakningen behöver då hanteras på ett mindre formellt sätt.  

Godkännandet av andra projekt är medlemsstaternas tydliga ansvar inom ramen för 

sammanhållningspolitiken. 

30. Arbetsformerna var uttryckligen avsedda att vara gemensamma för alla medlemsstater och 

konsekvens och snabbhet var nyckelfaktorer. Det förhandlades om vissa mindre ändringar där 

medlemsstaterna hade kraftiga invändningar men avsikten var att hålla dem så nära det 

standardiserade tillvägagångssättet som möjligt.  Ju längre och utförligare dokumentet är, desto 

större är risken för motsättningar och begäranden om särskilda arbetsformer.  
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Arbetsformerna är inte ett rättsligt krav utan ett verktyg för att underlätta dialogen med 

medlemsstaterna, särskilt i ett sammanhang där motparterna byts ut. Huvudsyftet är att beskriva 

rättigheterna och skyldigheterna för båda sidor. 

Olika praxis kan ha tagit form men alltid i enlighet med arbetsformerna och Jaspers mandat för att 

anpassa sig till den särskilda landskontexten.  Som redan nämnts ligger initiativet att involvera 

Jaspers hos medlemsstaterna (och Jaspers kan besluta att anta tilldelningen eller inte efter samråd 

med GD Regional- och stadspolitik). 

31. Det fanns ingen anledning till att Jaspers skulle formalisera arbetsformerna för operativa frågor 

med kommissionen 2007–2013, eftersom det huvudsakligen avsåg medlemsstaterna, men för 2014–

2020 kommer parterna att formalisera aspekterna för utvärderingar av inlämnade ansökningar under 

det första kvartalet 2018. 

Jaspers utarbetade en slags rapport för sitt resultat 2006 även fast Jaspers inte myntade begreppet 

”meddelande om avslutade åtgärder” förrän senare. Meddelandet om avslutade åtgärder grundar sig 

på ansökningsformuläret för större projekt vilket framgår av en jämförelse av de två dokumenten. 

Det förelåg ett visst motstånd i ett tidigt skede från några av medlemsstaterna mot att tillhandahålla 

kommissionen slutföranderapporten.  Jaspers uppmanade dem att göra detta så att kommissionen 

skulle vara medveten om Jaspers rådgivning och för att dess resultat skulle kunna hjälpa 

kommissionen att dra mer välgrundade slutsatser.    Slutligen enades samtliga medlemsstater om att 

detta skulle tillämpas som standardpraxis, vilket vi tror berodde på det förtroendeförhållande som 

byggts upp mellan Jaspers och de nationella myndigheterna efter erfarenheterna av Jaspers stöd.  

Meddelandet om avslutade åtgärder är ett verktyg för att formellt avsluta tilldelningen med 

stödmottagaren. Jaspers anpassar då och då sitt format utifrån dess erfarenheter för att maximera 

användbarheten. 

 32. Kommissionen och EIB är Jaspers intressenter och partner men inte dess uppdragsgivare inom 

ramen för meddelandet om avslutade åtgärder.  

33. Jaspers rådgivning tillhandahålls oberoende av EIB:s utlåning (i diskussionsunderlaget från 

2005 föreskrivs att varken EIB eller EBRD har någon skyldighet att låna ut till medlemsstater och 

att medlemsstaterna inte har någon skyldighet att låna från EIB eller EBRD).   

EIB, EBRD och andra potentiella utlånare kan dessutom anses gynnas indirekt av Jaspers resultat. 

34. Den största delen av arbetet med utarbetandet av projekt utförs av medlemsstaterna med hjälp 

av konsulter, t.ex. utarbetande av grundläggande projektdokument såsom genomgörbarhetsstudien 

eller miljökonsekvensbedömningen. Jaspers uppgift är att leda, eller anmärka på, framtagandet av 

dessa dokument. Jaspers konkurrerar inte med externa konsulter i utförandet av detta arbete.  

Jaspers och konsulternas uppgifter skiljer sig åt men kompletterar varandra.  

Av de cirka 830 projekttilldelningar som slutfördes av Jaspers 2015 innefattade mindre än 1 % 

anlitande av konsulter som direkt bidrog med delar av de slutliga projektdokumenten. 

36. Vid användning av ytterligare konsulter i anknytning till specifika och begränsade fall där 

Jaspers meddelande om avslutade åtgärder inte kan användas vid beslutsfattande och där 

utanordnarna ansåg att det krävdes ytterligare ett yttrande om projektet (detta skedde endast under 

programperioden 2007–2013).     

För 2014–2020 har kommissionen beslutat att endast använda sig av Jaspers för utvärderingen av 

alla större projekt (förutom för etappindelade projekt inom ramen för artikel 103 i förordningen om 

gemensamma bestämmelser), även tack vare inrättandet av Jaspers avdelning för oberoende 

kvalitetsgranskning som tillhandahåller ytterligare kvalitetskontroll. 
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37. Medlemsstaternas prioriteringar härrör från politik (t.ex. transeuropeiska nät), lagstiftning (t.ex. 

miljölagstiftning, såsom direktivet om avloppsvatten) eller prioriteringar (t.ex. maximal andel av 

vissa sektorer vid finansiering) och genomförs genom överenskomna bestämmelser och 

förfaranden.  Jaspers bemöter behoven av tekniskt stöd inom ramen för den tillämpliga politiska 

ramen.  

38. Införandet av löpande handlingsplaner ändrade inte strategierna. 

Konceptet med löpande handlingsplaner infördes för att bemöta ansökningar från medlemsstaterna 

som tenderar att komma in på ett icke samordnat sätt, särskilt i slutet av programperioden 2007–

2013.  Jaspers handlingsplaner är resultatet av omfattande diskussioner med medlemsstaterna före 

godkännandet av tilldelningarna, vilket medför att nivån för godkännande är cirka 98 % vid den 

tidpunkt då ansökan lämnas in formellt. 

Handlingsplanerna meddelas kommissionen. 

39. Det kan finnas många anledningar till att en tilldelning återkallas – Jaspers kan ha ansett 

projekten vara en dålig investering och därför avbrutit dem, projekt kan ha skalats ner och blivit 

andra projekt, ändringar i valutakurser kan ha inneburit att större projekt har omvandlats till andra 

projekt, medlemsstater kan av interna skäl ha dragit tillbaka projekt. 

Att en tilldelning har återkallats ska inte endast ses som något negativt. Avbrotten kan i vissa fall 

nämligen visa Jaspers mervärde genom att man skär ner investeringar eller att avslutar investeringar 

som kanske innebär att de knappa offentliga resurserna inte används på bästa sätt.   

41. Fasningsarbetet är tidsbegränsat och kopplat till programperiodscykeln.  

42. Övergripande tilldelningar hade varit en del av Jaspers från början, vilket framgår av 

handlingsplanerna för 2007. Andelen övergripande tilldelningar förblev stabil genom åren. 

43. Samtliga av Jaspers partner fäste allra största vikt vid resultaten av halvtidsöversynen av Jaspers 

och det finns få översyner med liknande uppföljningsgrad i deras rekommendationer. 

AECOM:s undersökning
1
 är i allmänhet positiv till Jaspers inverkan.   

44. I en skrivelse från generaldirektören för GD Regional- och stadspolitik till samtliga 

medlemsstater (med större projekt) i mars 2014 förklarade kommissionen (GD Regional- och 

stadspolitik) sina skäl till att använda Jaspers som ett utvärderingsorgan.   

Den oberoende kvalitetsgranskningsfunktionen definierades i förordningen om gemensamma 

bestämmelser utifrån medlemsstaternas erfarenheter av Jaspers. Därmed ansågs det överflödigt att 

undersöka Jaspers enligt de kriterier som angavs i kommissionens delegerade förordning (EU) 

nr 480/2014 utifrån Jaspers meriter och egenskaper.  

Gemensamt svar på punkterna 45, 46 och 47: 

De oberoende kvalitetsgranskningarna görs även för projekt som inte innefattar Jaspers 

rådgivningstjänster.  

                                                       

1 Jaspers utvärderingsrapport, december 

2012 (http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/evaluation/pdf/eval2007/jaspers_evaluation/final_report_131212.pdf) 

 

http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/evaluation/pdf/eval2007/jaspers_evaluation/final_report_131212.pdf
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Utkastet till förfarandehandboken för oberoende kvalitetsgranskningar från tidigt 2014 godkändes 

aldrig och gäller inte för närvarande.  Det finns en verklig funktionell åtskillnad mellan Jaspers 

oberoende kvalitetsgranskningar och den rådgivande sektorsavdelningen då arbetsgrupperna 

befinner sig på olika platser och rapporterar till olika avdelningschefer.  För att använda resurserna 

på ett effektivt sätt kan de av Jaspers experter som inte har arbetat som rådgivare för ett större 

projekt eventuellt arbeta med utvärderingar för avdelningen för oberoende kvalitetsgranskning.  

Jaspers har utarbetat ett kvalitetsledningssystem som är kodifierat i en kvalitetshandbok, 

processkartor och en tydlig rollfördelning mellan rådgivande och utvärderande verksamhet.  

Kvalitetshandboken har utarbetats inom ramen för en kvalitetsmetod som godkänts av 

styrkommittén och kommer att valideras externt av Europeiska stiftelsen för administration av 

kvalitetsfrågor. 

En ny kvalitetshandbok för Jaspers kommer att antas av styrkommittén i december 2017. Tjänsten 

för internrevision har tagit emot utkasten till processkartorna för verksamheterna inom ramen för 

oberoende kvalitetsgranskning och utvärderingar av inlämnade ansökningar som utgör grunden för 

motsvarande förfaranden i den nya kvalitetshandboken. 

47. GD Regional- och stadspolitik har godkänt rekommendationerna från tjänsten för internrevision 

och har upprättat en handlingsplan för att ta itu med dem. 

48. De oberoende kvalitetsgranskningsrapporterna och de rådgivande rapporterna utarbetas av olika 

arbetsgrupper inom Jaspers. De slutliga dokumenten undertecknas också på direktörsnivå. Det är 

vanligt inom både offentlig och privat sektor att operativa enheter samt kvalitetskontrolls- och 

revisionsenheter rapporterar till samma organisationschef (t.ex. strukturen har godkänts i flera 

medlemsstater med avseende på certifierings- och förvaltningsmyndigheter under samma minister).  

Det finns ingen anledning till att detta skulle inskränka revisions- eller kvalitetskontrollfunktionens 

oberoende. 

I nuläget har man inte funnit några belägg för komprometteringar i yttranden från arbetsgruppen för 

oberoende kvalitetsgranskning. Kommissionen och EIB kommer dock att begrunda ytterligare 

åtgärder som ska vidtas för att öka riskuppfattningen avseende oberoende. 

49. Oberoende kvalitetsgranskningar inrättades av rådet och Europaparlamentet (EP) som lagstiftare 

med det uttalade syftet att tillhandahålla ett alternativ till kommissionens utvärdering av större 

projekt. En ny kvalitetshandbok för Jaspers kommer att antas av styrkommittén i december 2017. 

50. Kommissionen följer lagbestämmelserna i förordningen om gemensamma bestämmelser för den 

oberoende kvalitetsgranskningsfunktionen. Lagstiftarna har inte definierat begreppet ”stora brister”. 

För att tillämpa begreppet på ett enhetligt sätt har GD Regional- och stadspolitik i sina interna 

förfaranden som godkänts av dess ledning definierat fyra huvudsakliga fall där stora brister kan 

fastställas och ett negativt kommissionsbeslut föreslås. 

51. Det är medlemsstaterna som ska besluta om användningen av oberoende kvalitetsgranskning. 

Arbetsformerna för oberoende kvalitetsgranskning har nu (oktober 2017) undertecknats med 14 

medlemsstater, däribland Rumänien, Tjeckien och Italien. Det är ett krav från Jaspers att 

arbetsformerna undertecknas innan man gör en oberoende kvalitetsgranskning av ett projekt.  

52. Jaspers prognos grundades på information från medlemsstaterna om förväntade 

inlämningsdatum för större projekt enligt förteckningen i de operativa programmen.   

Kommissionen anser inte att antalet större projekt är optimistiskt. Tidsfristen för inlämning var 

dock alltför optimistisk.  I september 2017 offentliggjorde GD Regional- och stadspolitik 

uppgifterna om större projekt på en öppen dataplattform för att uppmärksamma medlemsstaterna 

om kvaliteten på informationen om större projekt.  
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Användningen av den oberoende kvalitetsgranskningsfunktionen hindras av olika bestämmelser om 

attestering av utgifter. Detta kommer att behandlas i ändringen av förordningen om gemensamma 

bestämmelser som för närvarande diskuteras med rådet och EP. Detta borde öka medlemsstaternas 

intresse av att använda sig av oberoende kvalitetsgranskning. 

Uppgiften för Jaspers avdelning för oberoende kvalitetsgranskning är att leverera rapporter inte bara 

om oberoende kvalitetsgranskning utan även om utvärderingar av inlämnade ansökningar.   

53. Processen för utvärderingar av inlämnade ansökningar skulle säkerställa att den 

utvärderingsmetod som användes var så nära oberoende kvalitetsgranskning som möjligt vid 

ansökningar som lämnades in direkt till kommissionen, lett av avdelningen för oberoende 

kvalitetsgranskning i Bryssel. Detta säkerställde lika villkor vid utvärderingen av ansökningar.  

Arbetsformerna för utvärderingar av inlämnade ansökningar, som till och med omfattade de 

tidsfrister som ska användas, beskrevs i dokumentet om förfaranden för större projekt som 

lämnades till styrelsen för GD Regional- och stadspolitik den 22 juni 2015.   

Kommissionen och EIB kommer ändå att formalisera avgörande faktorer för samarbete med Jaspers 

om utvärderingar av inlämnade ansökningar, enligt revisionsrättens begäran.  

58. Projekten utarbetas vanligtvis av konsulter som anlitas av förvaltningsmyndigheter.  Jaspers 

ersätter inte dessa utan bistår med metodologisk rådgivning och hjälper förvaltningsmyndigheterna 

med övervakningen.  

59. Jaspers granskar den dokumentation som tas fram av stödmottagaren själv eller med hjälp av 

externa konsulter. Tidsåtgången för Jaspers rådgivningstjänster beror därför ofta på stödmottagarnas 

och de lokala konsulternas administrativa kapacitet.  

60. Det är osäkert hur lång tid tilldelningarna kommer att ta när inblandningen sker i ett senare 

skede. Den kan vara kort om projektdokumenten är av tillräckligt god kvalitet men annars avsevärt 

lång då vissa aspekter kan komma att behöva ifrågasättas från början (t.ex. analysen av alternativ). 

Det bör inte föreligga några större skillnader i hur lång tid det tar för godkännande eftersom 

projekten, med hjälp av Jaspers stöd, lämnas in med liknande kvalitetsstandard. 

En annan del av Jaspers stöd var att inrikta sig på komplexa projekt där medlemsstaterna hade svårt 

att utarbeta rätt dokumentation men det var svårt för Jaspers att åtgärda projektens komplexitet och 

det återstår att ta itu med vissa återstående risker. 

63. I många fall togs anledningarna till avbrottet upp redan i rapporten om meddelande om 

avslutade åtgärder.   

Ett område där det var mycket svårt för Jaspers att undanröja brister i dokumentationen var 

förfaranden/dokumentation med koppling till miljökonsekvensbedömningar, särskilt inom 

vägsektorn.   

64. Situationen förbättrades avsevärt under perioden 2014–2020 då den genomsnittliga tiden för 

godkännande av projekt som mottagits under 2017 fram till idag har minskat till 84 kalenderdagar. 

Många faktorer bidrog till detta, bl.a. den strategiska omläggningen av Jaspers, en bättre rättslig ram 

och omorganisationen av kommissionens utvärderingssystem. 

68. Jaspers stöd påverkade de planerade kostnaderna för cirka två tredjedelar av de större projekt 

som granskades av revisionsrätten (kommissionen uppskattar dessa besparingar till 175 miljoner 

euro). Detta urval omfattar 3 % av antalet tilldelningar som utförts av Jaspers. 

69. Jaspers ställs ofta inför orealistiskt snäva tidsramar för projektgenomförande. Det finns mycket 

få möjligheter att påskynda tidsramarna för projektgenomförande. 



 

8 

72. Godkännandet av andra projekt är medlemsstaternas tydliga ansvar inom ramen för 

sammanhållningspolitiken.  

75. Under 2007–2013, från den ekonomiska och finansiella krisens början 2008, beslutade 

kommissionen att låta medlemsstaterna attestera utgifter och begära ersättning utan att lämna in 

ansökningar om större projekt och därmed bröt man bandet mellan godkännande- och 

attesteringsprocesserna.    

76. Det kan uppstå förseningar av anledningar som är helt orelaterade till Jaspers resultat, t.ex. 

mycket ofta på grund av upphandlingsaspekter. 

77. Attesteringsreglerna för större projekt 2014–2020 kommer att göra det möjligt för Jaspers att 

påverka intensifieringen av utnyttjandet eftersom projektutgifterna endast kan attesteras efter att en 

ansökan om större projekt lämnats till kommissionen.  

79. Det finns tydliga exempel på förbättringar av administrativ kapacitet hos medlemsstaterna och 

deras institutioner, såsom nationella vägar i Polen där den nationella vägmyndigheten är fullt 

kapabel att utarbeta mogna projekt av god kvalitet. 

Investering i administrativ kapacitet är en långsiktig process som kräver investeringar i strukturer, 

personalresurser och system och verktyg samt där ett lands styre är en viktig faktor i 

sammanhanget. 

Jaspers är en viktig faktor i stödet till medlemsstaterna för att förbättra deras administrativa 

kapacitet för (större) projekt men inte en ensam avgörande faktor i denna process.  

80. Stöd från Jaspers drevs först och främst av efterfrågan utifrån enskilda medlemsstaters behov, 

och åtgärder för administrativ kapacitet skulle utvecklas i enlighet därmed. Jaspers var inte heller 

den enda källan till stöd utan medlemsstaterna uppmuntrades även att använda sig av det tekniska 

stöd som ingick i deras program på ett proaktivt och riktat sätt för t.ex. utbildning av personalen och 

anlitande av extern expertis.  

81. Kapacitetsuppbyggnad genomfördes från inledandet av verksamheten genom lära genom att 

göra och övergripande dokument.  Nätverkande och utbyte av kunskaper förekom redan genom 

exempelvis mötet för intressenter.  

84. Jaspers är endast en av de avgörande faktorerna i den här processen och bör inte hållas ensamt 

ansvarigt ifall det inte uppstår någon (direkt) strategisk inverkan. Många andra faktorer, av vilka 

många finns på medlemsstatsnivå, kan påverka. 

85. Strategin för tekniskt stöd utgörs först och främst av det dokument i vilket budgetanslagen för 

enskilda åtgärder bestäms (med hänsyn till synergieffekter och undvikande av överlappningar). Det 

är inte det dokument där även samtliga (formella och informella) samordningsmekanismer som 

inrättats mellan olika initiativ ska beskrivas. 

Trots att det inte finns några hänvisningar till samordning mellan särskild kapacitetsuppbyggande 

verksamhet som tillhandahålls direkt av kommissionen och Jaspers, förekom samordning 

regelbundet och risker för överlappningar undviks.   

87. Jaspers gav stöd till cirka 500 godkända större projekt under programperioden 2007–2013. 

Antalet större projekt som ges stöd av Jaspers och/eller som granskas under programperioden 2014–

2020 uppskattas till över 600. Till detta läggs den överenskomna ökningen av stöd till andra projekt 

och kapacitetsuppbyggnad samt tidigare medverkan i projekt när så är möjligt. Uppskattningen 

användes som grund för personalökningen och rekryteringen genomfördes gradvis för att 

överensstämma med antalet personal och arbetsbördan. Vid en jämförelse av perioderna 2007–2009 

och 2014–2016 kontra anslaget heltidsekvivalent till Jaspers och EU:s mandat framgår det att det 
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genomsnittliga antalet pågående och slutförda tilldelningar per anställd förblivit så gott som 

oförändrat. 

88. Inlämningsdatumen för större projekt finns i de operativa programmen för 2014–2020, på 

grundval av medlemsstaternas förslag.  

Det är medlemsstaternas företrädesrätt och ansvar att föreslå större projekt och att kontrollera hur 

långt man har kommit med utarbetandet av varje projekt.    

89. I oktober 2017 ingick 624 större projekt i de operativa programmen för 2014–2020. 

90. Eftersom Jaspers bör vara delaktigt i utarbetandet av ett projekt så tidigt som möjligt för att 

maximera dess mervärde är informationen om inlämningsdatum inte relevant för uppskattningen av 

hur mycket personal som Jaspers behöver. För närvarande arbetar Jaspers med över 350 planerade 

större projekt som kommer att lämnas in under kommande år.  

Förhållandet mellan alla slutförda tilldelningar (rådgivande, oberoende kvalitetsgranskningar, 

utvärderingar av inlämnade ansökningar och övergripande) och heltidsekvivalent mellan 2014 och 

2016 kan jämföras med samma förhållande under föregående programperiod (2007–2009) och 

ökade i november 2017.  

92. De nationella myndigheterna bör öka sina ansträngningar beträffande övervakningen av Jaspers 

inverkan på projekt och institutioner med avseende på administrativ kapacitet. Kommissionen 

kommer att inkludera denna aspekt i halvtidsöversynen av Jaspers. 

93. Den tid det tar för kommissionen att godkänna projekt fungerar som en indirekt mätning av 

projektens kvalitet då det antas att bättre utarbetade och anförda projekt godkänns snabbare. 

Resultaten av projekten för oberoende kvalitetsgranskningar och utvärderingar av inlämnade 

ansökningar övervakas och finns tillgängliga för allmänheten via Jaspers webbplats under den 

statistiska rapporten och panelen sedan september 2016.  Denna information uppdateras varje 

kvartal. 

96. Samtliga relevanta rekommendationer från utvärderingarna har följts upp inom gränserna för 

den administrativa och rättsliga miljön.  

Kommissionen kommer att inleda en halvtidsöversyn av Jaspers under det första kvartalet 2018. 

Den kommer att innehålla en övergripande granskning av Jaspers resultat och framtidsutsikter för 

tiden efter 2020. 

98. De nationella myndigheterna bör öka sina ansträngningar beträffande utvärderingen av Jaspers 

effekter då kommissionen alltid har uppmuntrat och främjat en omfattande utvärderingskultur inom 

sammanhållningspolitiken. 

101. Det fanns flera andra kommunikationskanaler för handläggaråterkoppling gällande Jaspers. 

Handläggargruppen för större projekt har varit verksam sedan 2008 och frågor med anknytning till 

Jaspers diskuterades ofta och meddelades sedan Jaspers vid Jaspers styrkommittés sammanträden 

eller andra möten. 

104. Kommissionen krävde inte att Jaspers skulle följa upp hur dess råd använts vid genomförandet 

av större projekt eller andra projekt som mottagit stöd. Dess mandat innefattar inte heller 

övervakning av faktiskt genomförande av projekt som mottagit stöd. 

Övervakningen av genomförandet och avslutandet av operativa program ingår i kommissionens 

avdelningars behörighetsområde. Jaspers var medvetna om problem vid genomförandet när detta 

ansågs nödvändigt, i synnerhet via förfrågningar från medlemsstaterna om stöd vid fasning av 

projekt mellan programperioderna. 
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105. Den iakttagelse som nämns i denna punkt av rapporten innebar att Jaspers har förhindrat dåliga 

investeringar från att gå vidare, värdet av vilket kan fastslås som alternativkostnader (eller 

besparingar). 

108. Att tilldelningar återkallats kan vara ett bevis för Jaspers mervärde när det gäller att undersöka 

dåligt utarbetade projekt där kvaliteten inte kunde åtgärdas. 

109. Det finns ett separat system, som skiljer sig från det som revisionsrätten hänvisar till, för 

registrering av tid som ägnats åt olika mandat av faktureringsskäl som används genomgående av 

EIB. Andelen slutföranden inom detta system kontrolleras i slutet av varje månad. 

Sent 2016 började Jaspers personal registrera inte bara den tid som avsatts för varje mandat utan 

även specifika tilldelningar i detta system. 

Detta utgör grunden för den externa granskningen av Jaspers utgifter där det genom 

revisionsmandatet ska kontrolleras att endast stödberättigande utgifter redovisas. Detta system 

används vid redovisning av utgifter till kommissionen. Revisorerna har inte rapporterat några brister 

i detta hänseende. 

Avtalsförhållandena mellan kommissionen och EIB grundar sig på ett bidragsavtal och de 

stödberättigande personalkostnaderna på det antal och den typ av experter som är anställda. Deras 

kostnader bestäms genom de satser inom ramen för det ekonomiska och administrativa ramavtalet 

som överenskoms 2014. 

110. Kommissionen och EIB anmärker att det dokument som revisionsrätten hänvisar till inte var en 

utvärdering av Jaspers effektivitet utan en bedömning av ”EIB:s roll inom ramen för initiativet 

Jaspers”. Tilldelningsurvalet i rapporten hämtades till övervägande del från den mycket tidiga 

etappen av Jaspers verksamhet och har liten relevans för Jaspers under 2014–2020. Rapportens 

övergripande slutsats var dock att Jaspers hade en positiv inverkan och att EIB borde fortsätta att ge 

sitt stöd. 

När det gällde effektiviteten framgick följande av rapporten: ”...de fall där Jaspers kunde påverka de 

underliggande projektens form ledde till ekonomiska fördelar som sannolikt kommer att uppväga 

kostnaderna för själva initiativet.” 

112. Styrkommittén övervakar Jaspers effektivitet när det gäller slutförda tilldelningar och 

godkännande av projekt som stöds av Jaspers. 

Tilldelningarnas typ har ändrats i och med att Jaspers tjänsteportfölj utvidgats. Jaspers gav 

exempelvis råd avseende en rad förhandsvillkor (såsom transportgeneralplaner i sju medlemsstater) 

där Jaspers arbetsbörda innefattade betydligt mer än att bedöma ett enskilt projekt för 

avloppsreningsverk. 

113. Jaspers utgifter har varit långt under de potentiella belopp som skulle ha kunnat användas 

under många år.  Numera finns det tidsfrister för tillhandahållande av utvärderingsrapporter, vilket 

inte fanns under föregående programperiod, så frågan om tillhandahållande av kapacitet på förhand 

för att tillgodose den framtida efterfrågan behöver behandlas.  

Resultatet av AECOM:s undersökning av Jaspers utgifter var följande: 

”Jaspers sysselsätter en arbetsgrupp bestående av högt kvalificerad personal [...]. Vid en jämförelse 

med andra organ och byråer framstår Jaspers kostnader som rimliga med tanke på den typ av 

uppgifter som det utför och den personal som behövs för att utföra detta arbete.” 

114. EIB:s bidrag till Jaspers var bidrag in natura i form av personal som utsändes till Jaspers, 

främst för chefsbefattningar och höga befattningar.  Dessa bidrag in natura gavs penningvärden för 

bidragsavtalen.  Det genomfördes inga kontanttransaktioner som motsvarade dessa bidrag in natura.  
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De betalningar som kommissionen gjorde avsåg personal som den hade gått med på att ge stöd.  De 

uppskattade personalkostnader som EIB bidrog med var inte relevanta för detta belopp.  

115. Inom ramen för det ekonomiska och administrativa ramavtalet kom kommissionen och EIB 

överens om att inrätta en standardiserad enhetskostnad för personal och uppdragskostnader för 

tjänster som EIB tillhandahåller kommissionen. Jaspers började använda detta 

samfinansieringssystem på grundval av överenskomna enhetskostnader istället för det parallella 

finansieringssystem som användes fram till 2013. Den nya och gamla metoden grundar sig på olika 

redovisningskoncept. Personalens avgiftssatser beräknas på ett annat sätt men som en följd 

justerades även stödsatserna så att båda parterna skulle bidra med i stort sett samma belopp som 

innan.  Inom det nya systemet ändrades även de fiktiva satserna för att beräkna kostnader med 

beaktande av ett övergripande avtal (ett ekonomiskt och administrativt ramavtal) som undertecknats 

mellan kommissionen och EIB, som omfattade samtliga gemensamma initiativ. 

116. Jaspers granskade årsredovisningar har tillhandahållits Europeiska revisionsrätten sedan 2006. 

Enligt den metod som överenskommits i bidragsavtalen och i det ekonomiska och administrativa 

ramavtalet utgör Jaspers personalkostnader i dessa redovisningar ett standardpris som 

kommissionen har gått med på att betala för EIB:s tjänster, inom ramen för det ekonomiska och 

administrativa ramavtalet.     

SLUTSATSER OCH REKOMMENDATIONER 

118. Det fanns tydliga mål för både tidsplanering – att få projekt godkända för att tillhandahålla 

investeringsmedel från EU snabbare än vad som annars hade varit fallet – och kvalitetsförbättring.   

Utvecklingen inom ramen för Jaspers ska förstås i dess bredare sammanhang. Jaspers verksamhet 

inleddes sent 2006.  Den växande ekonomiska och finansiella krisen hösten 2008 och framåt ledde 

till vissa beslut som kom att påverka Jaspers verksamhet, inklusive utökningen av Jaspers personal, 

ändringar av attesteringsreglerna etc. Jaspers bemötte de ändrade förhållandena med flexibilitet och 

pragmatism.  

De tidigare bristerna tog man senare itu med genom styrkommitténs avtal, i enlighet med 

medlemsstaternas respons och motsvarande bedömning av efterfrågan.  Jaspers utformades 

ursprungligen som ett initiativ för programperioden 2007–2013 men dess mandat förlängdes till 

programperioden 2014–2020 mot bakgrund av utvecklingen under föregående period och på 

grundval av en behovsbedömning. 

119. Det har inrättats formaliserade arbetsformer med medlemsstaterna med avseende på större 

projekt och andra projekt där de är uppdragsgivare, rådgivande och oberoende 

kvalitetsgranskningar.  Jaspers har omfattande avtal med kommissionen.  Samtliga av Jaspers 

tilldelningar i ett land – större projekt, andra projekt och övergripande eller strategiska tilldelningar 

– ingår i årliga eller löpande handlingsplaner och fastställs tillsammans med stödmottagaren.  

Under mycket sällsynta omständigheter tillhandahöll Jaspers stöd till rådgivningsliknande arbete 

(pilotåtgärder som kunde reproduceras, brist på kapacitet hos de nationella myndigheterna eller hos 

Jaspers att genomföra nödvändigt arbete etc.).   

120. Prioriteringarna grundar sig på de prioriteringar i EU:s sammanhållningspolitik som 

medlemsstaterna och EU:s institutioner kommer överens om. Dessa får sedan ett operativt innehåll i 

de överenskomna operativa programmen.  Jaspers fastställer inte prioriteringar på egen hand.   

121. Genom fasning användes Jaspers resurser på ett pragmatiskt, kortsiktig sätt för att se till att 

EU-medel användes fullt ut i slutet av en programperiod och början av en annan.   Arbetet med 

fasning i sig är tidsbegränsat och förbättrar utnyttjandet.   

Jaspers tilldelningar för projektgenomförande är cirka 2 %. 
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122. Införandet av löpande handlingsplaner ändrade inte strategierna. 

Rekommendation 1 

Jaspers är ett partnerskap mellan kommissionen och EIB som båda bidrar till och styr Jaspers 

genom styrkommittén.   

a) Kommissionen godtar rekommendationen och understryker att EIB, i egenskap av den andra 

partnern i Jaspers, behöver vara involverad för att den ska kunna genomföras med gott resultat. 

b) Kommissionen godtar rekommendationen. 

 c) Kommissionen godtar rekommendationen och understryker att EIB, i egenskap av den andra 

partnern i Jaspers, behöver vara involverad för att den ska kunna genomföras med gott resultat. 

 d) Kommissionen godtar rekommendationen och understryker att EIB, i egenskap av den andra 

partnern i Jaspers, behöver vara involverad för att den ska kunna genomföras med gott resultat. 

 e) Kommissionen godtar delvis rekommendationen och understryker att EIB, i egenskap av den 

andra partnern i Jaspers, behöver vara involverad för att den ska kunna genomföras med gott 

resultat. 

Det finns lämpliga arbetsformer där de behövs men det godtas att ett mer formaliserat avtal kan 

krävas, exempelvis i samband med utvärderingar av inlämnade ansökningar.  

123. Oberoende kvalitetsgranskning inrättades av rådet och Europaparlamentet med syftet att 

tillhandahålla ett alternativ till kommissionens utvärdering av större projekt. En oberoende 

kvalitetsgranskning begärs av medlemsstaterna och riktar sig till medlemsstaterna enligt vad som 

krävs i lagstiftningen. 

Man har utarbetat en kvalitetshandbok inom kontexten för ett övergripande kvalitetsledningssystem 

som godkändes av Europeiska stiftelsen för administration av kvalitetsfrågor i november 2017, och 

i vilken oberoende- och konsekvensfrågor hanteras uttryckligen ur ett kvalitetsledningsperspektiv.  

Jaspers styrkommitté kommer att anta den nya kvalitetshandboken i december 2017. 

124. Det är medlemsstaterna som ska besluta om användningen av oberoende kvalitetsgranskning. 

Det är ett krav från Jaspers att arbetsformerna undertecknas innan man gör en oberoende 

kvalitetsgranskning av ett projekt. 

Rekommendation 2 

a) Kommissionen godtar rekommendationen och understryker att EIB, i egenskap av den andra 

partnern i Jaspers, behöver vara involverad för att den ska kunna genomföras med gott resultat. 

För den nuvarande perioden kommer åtgärder att genomföras för att motverka risken för bristande 

opartiskhet när Jaspers utför oberoende kvalitetsgranskningar för att utvärdera projekt som har fått 

rådgivning av Jaspers. 

Även om kommissionen inte kan göra några specifika åtaganden i detta skede med avseende på 

lagförslag för perioden efter 2020 godtar den rekommendationen i huvudsak och kommer att 

överväga den framtida oberoende kvalitetsgranskningsfunktionen. 

b) Kommissionen godtar delvis rekommendationen och understryker att EIB, i egenskap av den 

andra partnern i Jaspers, behöver vara involverad för att den ska kunna genomföras med gott 

resultat. 

Kommissionen kommer att förtydliga rätten till tillgång till Jaspers oberoende kvalitetsgranskning 

inom ramen för avtalen mellan kommissionen, EIB och medlemsstaterna.  
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126. Jaspers effekt kunde inte ha samma utbredning och intensitet på alla projekt då detta berodde 

på i vilket skede projekt befann sig när Jaspers uppmanades tillhandahålla stöd samt projektets 

befintliga kvalitet då det involverades.  Projekten i revisionsrättens urval visade ändå att Jaspers 

rådgivning hade måttlig (45 %) eller betydande (20 %) effekt inom minst en kvalitetsaspekt. De 

projekt som ingick i urvalet i fyra länder styrker att Jaspers har bidragit till väsentliga 

kostnadsminskningar. Projekt som dragits tillbaka på Jaspers inrådan bör också betraktas som 

fördelaktiga eftersom man förhindrade att betydande resurser användes på ett ineffektivt sätt. För de 

4 av 20 utvalda större projekten med väsentliga kostnadsbesparingar uppskattar kommissionen den 

totala kostnadsbesparingen till 175 miljoner euro. 

127. En stor del av den tid som gått åt under projektcykeln kan inte hänföras till Jaspers, särskilt 

under genomförandeetappen. Detta var varken den uppgift som Jaspers gavs av styrkommittén eller 

som efterfrågades av medlemsstaterna (1 % av tilldelningarna) och det visar att Jaspers skulle kunna 

ha en viktig uppgift i genomförandet.  

129. Även om mer skulle kunna göras för att följa upp effekten av Jaspers rådgivning i andra 

projekt kräver detta medlemsstaternas samarbete eftersom det inte finns någon godkännandeprocess 

som kan jämföras med den för större projekt.  

130. Genom attesteringsreglerna för större projekt under 2014–2020 kommer det att bli möjligt för 

Jaspers att påverka intensifieringen av utnyttjandet.  

Rekommendation 3 

a) Kommissionen godtar delvis rekommendationen och understryker att EIB, i egenskap av den 

andra partnern i Jaspers, behöver vara involverad för att den ska kunna genomföras med gott 

resultat. 

Att rikta Jaspers stöd enligt hur långt ett projekt har utvecklats prioriteras redan, men den etapp då 

Jaspers involveras beror på tidpunkten då medlemsstaten ansöker om stöd. 

Det är tydligt att man behöver arbeta med så tidiga led i projektcykeln som möjligt och effekten av 

ett sådant tillvägagångssätt framgår till exempel av de sektorsstrategier för transport som har 

utarbetats för vissa medlemsstater. Detta är dock inte alltid möjligt i andra medlemsstater.   

Den andra delen av rekommendationen godtas inte.  Nationella godkännanden kan komma tidigt 

under cykeln för utarbetande av projekt, och projekt kan ändras även efter nationella godkännanden. 

b) Kommissionen godtar rekommendationen och understryker att EIB, i egenskap av den andra 

partnern i Jaspers, behöver vara involverad för att den ska kunna genomföras med gott resultat. 

132. Samordningen av verksamhet mellan GD Regional- och stadspolitik och Jaspers har varit 

fortlöpande. Kommissionen genomför regelbundna informella utbyten med Jaspers/nätverks- och 

kompetenscentrum om deras respektive verksamhet och de arbetar tillsammans där det föreligger 

risk för överlappningar eller möjligheter till synergieffekter. Ett exempel är Jaspers deltagande i 

tematiska seminarier om statligt stöd som anordnades av kommissionen 2016 i Bryssel (Jaspers 

bidrog med experttalare) och Jaspers deltagande i landseminarier om statligt stöd 2015.  

133. Över tid har Jaspers utvecklats alltmer och har bistått med strategier och vid den tidiga 

processen i projekturvalet (i den utsträckning de nationella myndigheterna har tillåtit detta). Jaspers 

förväntas fortsätta att arbeta på detta sätt.  

Rekommendation 4 

a) Kommissionen godtar rekommendationen och anser att den redan genomförts.  
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Genom den nya strategi för tekniskt stöd som antogs av kommissionen (GD Regional- och 

stadspolitik) i september 2017 integreras Jaspers åtgärder i ny verksamhet som genomförs av 

kommissionen.  

 b) Kommissionen godtar rekommendationen och understryker att EIB, i egenskap av den andra 

partnern i Jaspers, behöver vara involverad för att den ska kunna genomföras med gott resultat.  

134. Mer intensiv övervakning av Jaspers verksamhet skulle kraftigt förbättra det framgångsrika 

genomförandet av initiativet, särskilt vad gäller dess effektivitet och ändamålsenlighet.  

Genom attesteringsreglerna för större projekt under 2014–2020 kommer det att bli möjligt för 

Jaspers att påverka intensifieringen av utnyttjandet.  

136. Jaspers tillhandahåller teknisk rådgivning till medlemsstaterna och andra funktioner som 

utvärderingar av inlämnade ansökningar och oberoende kvalitetsgranskningar.  Det inrättades inte 

som ett omfattande övervakningssystem för projektens alla aspekter.     

Övervakningen av genomförandet av operativa program ingår i kommissionens avdelningars 

behörighetsområde. Jaspers var medvetna om problem vid genomförandet när detta ansågs 

nödvändigt, i synnerhet via förfrågningar från medlemsstaterna om stöd vid fasning av projekt 

mellan programperioderna. 

138. Kommissionen och EIB kom överens om att inrätta en standardiserad enhetskostnad för 

personal och uppdragskostnader för tjänster som EIB tillhandahåller kommissionen. Jaspers började 

använda detta samfinansieringssystem på grundval av överenskomna enhetskostnader istället för det 

parallella finansieringssystem som användes fram till 2013. Den nya och gamla metoden grundar 

sig på olika redovisningskoncept. Personalens avgiftssatser beräknas på ett annat sätt men som en 

följd justerades även stödsatserna så att båda parterna skulle bidra med i stort sett samma belopp 

som innan.  Inom det nya systemet ändrades även de fiktiva satserna för att beräkna kostnader med 

beaktande av ett övergripande avtal (ett ekonomiskt och administrativt ramavtal) som undertecknats 

mellan kommissionen och EIB, som omfattade samtliga gemensamma initiativ. 

Jaspers granskade årsredovisningar har tillhandahållits Europeiska revisionsrätten sedan 2006. 

Enligt den metod som överenskommits i bidragsavtalen och i det ekonomiska och administrativa 

ramavtalet upprättas Jaspers personalkostnader i dessa redovisningar utifrån det standardpris som 

kommissionen har gått med på att betala för EIB:s tjänster.   

Satserna inom ramen för det ekonomiska och administrativa ramavtalet har i allmänhet bidragit till 

större harmonisering och förenkling av avtalen för specifika initiativ för tekniskt stöd mellan 

kommissionen och EIB. 

  

Kommissionen anser att det ekonomiska och administrativa ramavtalet är förenligt med 

budgetförordningen. Användning av schablonsatser och enhetsbelopp tillåts genom artikel 124 i 

budgetförordningen som gäller för det ekonomiska och administrativa ramavtalet. 

Rekommendation 5 

a) Kommissionen godtar rekommendationen och understryker att EIB, i egenskap av den andra 

partnern i Jaspers, behöver vara involverad för att den ska kunna genomföras med gott resultat. 

De problem avseende framtida strategi och mål som togs upp kommer att ingå i den kommande 

halvtidsöversynen.   

b) Kommissionen godtar rekommendationen. 

c) Kommissionen godtar rekommendationen och understryker att EIB, i egenskap av den andra 

partnern i Jaspers, behöver vara involverad för att den ska kunna genomföras med gott resultat. 
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d) Kommissionen godtar rekommendationen och understryker att EIB, i egenskap av den andra 

partnern i Jaspers, behöver vara involverad för att den ska kunna genomföras med gott resultat. 

Kommissionen påminner samtidigt om att kostnaderna för Jaspers fastställs genom det ekonomiska 

och administrativa ramavtalet.    



 
Händelse Datum 

Revisionsplanen antas / Revisionen inleds  16.3.2016 

Den preliminära rapporten skickas till kommissionen (eller till ett 
annat revisionsobjekt)  

5.10.2017 

Den slutliga rapporten antas efter det kontradiktoriska förfarandet  29.11.2017 

Svaren från kommissionen (eller från ett annat revisionsobjekt) 
har tagits emot på alla språk 

8.1.2018 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



År 2006 engagerade sig Europeiska kommissionen 
tillsammans med Europeiska investeringsbanken i ett nytt 
initiativ kallat ”gemensamt stöd till projekt i de europeiska 
regionerna” (Jaspers). Huvudsyftet var att ge oberoende 
och kostnadsfri rådgivning för att hjälpa de medlemsstater 
som anslöt sig till EU 2004 eller senare att utarbeta 
högkvalitativa ”stora projekt”. Vi konstaterade att Jaspers 
viktigaste mål, roller och ansvarsområden var bristfälligt 
definierade, vilket äventyrade möjligheten att utkräva 
ansvar. Inrättandet av den nya oberoende 
kvalitetsgranskningsfunktionen hade också stora brister, 
som medförde stor risk för bristande opartiskhet. Jaspers 
bidrog till att projekt godkändes snabbare och till att den 
underliggande projektdokumentationens kvalitet 
förbättrades, men kunde i allmänhet inte påverka 
utnyttjandet av EU-medel. Initiativets inverkan på 
medlemsstaternas administrativa kapacitet hade ännu inte 
lett till att beroendet av stöd från Jaspers hade minskat. 
De konstaterade bristerna, i kombination med betydande 
brister i planeringen, övervakningen och utvärderingen av 
Jaspers verksamhet, äventyrade ett framgångsrikt 
genomförande av initiativet, särskilt vad gäller effektivitet 
och ändamålsenlighet.

©Europeiska unionen, 2018

För all användning eller återgivning av foton eller annat material som Europeiska unionen inte har upphovsrätten till 
måste tillstånd inhämtas direkt från upphovsrättsinnehavaren. 

EUROPEISKA REVISIONSRÄTTEN 
12, rue Alcide De Gasperi 
1615 Luxemburg 
LUXEMBURG

Tfn +352 4398-1 

Frågor: eca.europa.eu/sv/Pages/ContactForm.aspx 
Webbplats: eca.europa.eu
Twitter: @EUAuditors


	ORDFÖRKLARINGAR
	SAMMANFATTNING
	INLEDNING
	Vad är Jaspers?
	Vad gör Jaspers?
	Revisionens inriktning och omfattning samt revisionsmetod

	IAKTTAGELSER
	Brister i definitionen av Jaspers viktigaste mål gav upphov till brister i verksamheten
	Jaspers viktigaste mål var inte tillräckligt tydliga och delvis motstridiga
	Huvudaktörernas roller och ansvarsområden var inte tillräckligt tydliga
	I många fall riktade inte Jaspers sitt stöd tillräckligt 
	Inrättandet av den nya oberoende kvalitetsgranskningsfunktionen för programperioden 2014–2020 hade stora brister

	Jaspers påverkade projektkvaliteten men kunde inte påverka utnyttjandet av medel 
	Jaspers i allmänhet heltäckande stöd bidrog till bättre kvalitet på projekthandlingar och till att projekt godkändes snabbare
	I allmänhet påverkade Jaspers kvaliteten på de större projekt som vi granskade
	Jaspers kunde inte påverka de granskade projektens utnyttjande av EU-medel

	Jaspers inverkan på medlemsstaternas administrativa kapacitet hade ännu inte lett till att beroendet av stöd från Jaspers hade minskat
	Sedan 2012 har Jaspers alltmer inriktats på att bygga upp medlemsstaternas administrativa kapacitet
	Medlemsstaterna vill gärna ha fortsatt stöd från Jaspers till sin administrativa kapacitet

	Betydande brister i planeringen, övervakningen och utvärderingen av Jaspers verksamhet äventyrade ett framgångsrikt genomförande av initiativet
	Vi fann betydande brister i planeringen av Jaspers verksamhet
	Vi fann betydande brister i övervakningen av Jaspers verksamhet
	Utvärderingar av Jaspers verksamhet tyder på att den bör fortsätta men pekade på brister som måste åtgärdas
	Endast begränsad uppföljning av hur Jaspers rådgivning faktiskt användes
	Vi fann brister i övervakningen och utvärderingen av Jaspers effektivitet och ändamålsenlighet
	Vi fann brister i Jaspers effektivitet 


	SLUTSATSER OCH REKOMMENDATIONER



