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ORDFÖRKLARINGAR
allmänt tillgängliga förenklade kostnadsalternativ: förenklade kostnadsalternativ som
fastställs i en förordning; de så kallade allmänt tillgängliga förenklade kostnadsalternativen
kan medlemsstaternas myndigheter använda omedelbart utan att behöva styrka de belopp
eller satser som de använder med hjälp av en metod eller beräkning.
åtgärd: en stödordning för att genomföra en politik; en åtgärd fastställer regler, såsom stödoch urvalskriterier, för de projekt som kan finansieras.
beräkning (i samband med förenklade kostnadsalternativ): den matematiska beräkningen
för att fastställa beloppet/satsen för det förenklade kostnadsalternativet.
delad förvaltning: en metod för att genomföra EU:s budget där kommissionen delegerar
delar av genomförandet till medlemsstaterna men behåller det yttersta ansvaret.
Europeiska struktur- och investeringsfonder: fem EU-finansieringsinstrument som inrättats
för en budgetperiod på sju år: Europeiska regionala utvecklingsfonden (Eruf), Europeiska
socialfonden (ESF), Sammanhållningsfonden (SF), Europeiska jordbruksfonden för
landsbygdsutveckling (Ejflu) och Europeiska havs- och fiskerifonden (EHFF).
finansiella korrigeringar: minskningar av de belopp som kommissionen ersätter
medlemsstaterna med för verksamhet som genomförts med delad förvaltning för att beakta
systembrister, försenade eller felaktiga betalningar och andra brister.
förenklade kostnadsalternativ: de tre typer av finansiering som fastställs i artikel 67 b–d i
förordning (EU) nr 1303/2013 1: standardiserade skalor av enhetskostnader, klumpsummor
och finansiering till schablonsats.

1

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).
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gemensamma övervaknings- och utvärderingssystemet (CMES): ett system som har
utarbetats gemensamt av kommissionen och medlemsstaterna för att mäta
landsbygdsutvecklingspolitikens framsteg och resultat och bedöma
landsbygdsutvecklingsstödets effekter, ändamålsenlighet, effektivitet och relevans.
insats: ett projekt, en grupp av projekt eller andra åtgärder som väljs ut enligt de kriterier
som fastställts för landsbygdsprogrammet och som genomförs av en eller flera
stödmottagare för att uppnå programmets mål.
klumpsummor: ett av de förenklade kostnadsalternativen; en klumpsumma är utbetalning
av ett helt bidrag (beräknat på förhand) till ett projekt när den avtalade verksamheten
och/eller outputen har slutförts.
landsbygdsprogram: ett planeringsdokument som en medlemsstat utarbetar och
kommissionen godkänner och som används vid planering och övervakning av
genomförandet av EU:s landsbygdsutvecklingspolitik regionalt eller nationellt.
metod (vid förenklade kostnadsalternativ): den metod som används för att beräkna de
förenklade kostnadsalternativen.
politik för landsbygdsutveckling: en av pelarna i den gemensamma jordbrukspolitiken,
medfinansierad av Ejflu; politiken syftar till att utveckla landsbygden och förbättra
situationen för människor som bor där genom att öka jord- och skogsbrukets
konkurrenskraft, förbättra miljön och höja livskvaliteten på landsbygden samt främja
diversifiering av landsbygdsekonomin.
schablonsatser: ett av de förenklade kostnadsalternativen; specifika kategorier av på
förhand fastställda stödberättigande kostnader; de beräknas genom tillämpning av en på
förhand fastställd procentsats på en eller flera övriga kategorier av stödberättigande
kostnader.
standardiserade skalor av enhetskostnader: ett av de förenklade kostnadsalternativen;
standardpriser som fastställts på förhand för bestämda kvantiteter; de stödberättigande
utgifterna beräknas genom att standardkostnaden multipliceras med kvantifierade
verksamheter, input, utfall eller resultat.
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SAMMANFATTNING
I.

Förenklade kostnadsalternativ är en ny metod för att ersätta kostnaderna för vissa

landsbygdsutvecklingsåtgärder. Före 2014 baserades ersättningen till projekt inom dessa
åtgärder på de kostnader som hade uppkommit.
II.

Att bevilja stöd utifrån ersättning av uppkomna kostnader är svårt och ökar risken för

fel. Därför har intresset för att titta på enklare metoder för att beräkna EU:s ekonomiska
bidrag till projekt och verksamheter varit stort. Medlemsstaterna kan nu (perioden 2014–
2020) välja mellan följande tre nya metoder (kallade förenklade kostnadsalternativ) för att
fastställa vilket stöd som ska betalas ut:
• Standardiserade skalor av enhetskostnader.
• Klumpsummor.
• Finansiering till en schablonsats.
III. I den här rapporten presenteras resultatet av vår revision av förenklade
kostnadsalternativ inom landsbygdsutveckling. Vårt huvudsyfte var att bedöma huruvida
förenklade kostnadsalternativ leder till förenkling och samtidigt säkerställer sparsamhet och
ger bättre resultat. Vi granskade huruvida de förenklade kostnadsalternativen
• förenklar adminstrationen,
• säkerställer sparsamhet,
• används i stor utsträckning och ökar fokus på politiska mål.
IV. Generellt drar vi slutsatsen att användning av förenklade kostnadsalternativ kan leda till
förenkling och minska den administrativa bördan för både stödmottagarna och
medlemsstaternas myndigheter. De förenklade kostnadsalternativen flyttar fokus från
fakturor genom att utbetalningarna baseras på utfall men de ökar inte fokus på resultat.
V.

Vi konstaterade att de förenklade kostnadsalternativen kan hålla kostnaderna för

landsbygdsutvecklingsprojekt under kontroll, men bara om de fastställs baserat på en rättvis
och kontrollerbar metod. Det faktum att de attesterande organens roll i granskningen av
förenklade kostnadsalternativ inte har preciserats medför dock en risk som måste hanteras.
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VI. Vi konstaterade även att de nya förenklade kostnadsalternativen fortfarande står för en
marginell del av utgifterna för landsbygdsutveckling. Huvudskälen till det är
landsbygdsutvecklingsprojektens skiftande karaktär och de investeringar som behövs för att
utveckla metoder.
VII. På grundval av dessa resultat lämnar vi följande rekommendationer:
• Kommissionen bör uppdatera sin vägledning om förenklade kostnadsalternativ så att
den också omfattar centrala principer för utveckling av metoder.
• Kommissionen bör förtydliga vem som är skyldig att kontrollera metoden och
beräkningarna för förenklade kostnadsalternativ.
• För att främja lämplig användning av förenklade kostnadsalternativ bör
kommissionen undersöka alternativen när det gäller att ta fram fler valfria, allmänt
tillgängliga förenklade kostnadsalternativ och uppdatera sina definitioner av
nyckelkontroller och kompletterande kontroller för att spegla användningen av
förenklade kostnadsalternativ.
• Kommissionen bör mot bakgrund av hittills gjorda erfarenheter undersöka
möjligheterna att övergå från ersättning av kostnader som uppstått till ersättning
baserad på resultat.
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INLEDNING
EU:s politik för landsbygdsutveckling
1.

Målet för EU:s landsbygdsutvecklingspolitik är att hjälpa EU:s landsbygdsområden att

hantera en rad olika ekonomiska, miljömässiga och sociala utmaningar. EU:s utgifter för
denna politik uppgår till omkring 14 miljarder euro varje år via EU:s budget. Utgifterna för
landsbygdsutveckling utgör cirka 25 % av utgifterna för den gemensamma jordbrukspolitiken
(GJP). Medlemsstaternas medfinansiering motsvarar ytterligare 7 miljarder euro per år.
2.

När det gäller omkring hälften av utgifterna för landsbygdsutveckling från EU:s budget

bygger utbetalningarna på odlingsareal eller djurantal. När det gäller återstoden kan stödet
ges som fasta belopp eller procentsatser kopplade till genomförd verksamhet eller till de
kostnader som uppkommit för stödmottagaren. I ruta 1 beskrivs mekanismerna.
Ruta 1 – Hur landsbygdsutvecklingsstöd betalas
När det gäller de åtgärder där utbetalningen baseras på areal eller djur beviljas stödet årligen och
betalas per hektar eller djurenhet. Stödet beräknas, enligt den tillämpliga lagstiftningen 2, utifrån
standardantaganden om merkostnader och inkomstbortfall.
Genom förordningen om landsbygdsutveckling infördes fasta betalningsmetoder för vissa åtgärder 3.
Till exempel betalas etableringsstöd för unga jordbrukare, ny verksamhet som inte är
jordbruksverksamhet på landsbygden och utveckling av småbruk som på förhand fastställda belopp.
Återstoden av landsbygdsutvecklingsstödet avser investeringar i jordbruk och skogsbruk,
grundläggande tjänster och förnyelse av samhällen på landsbygden och övergripande åtgärder som
kunskapsöverföring, innovation och samarbete. Finansieringen av projekt inom dessa åtgärder
baserades tidigare i regel på ett system för ersättning av kostnader som uppkommit. Det betyder att

2

Artikel 41 d i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1305/2013 av den
17 december 2013 om stöd för landsbygdsutveckling från Europeiska jordbruksfonden för
landsbygdsutveckling (Ejflu) och om upphävande av rådets förordning (EG) nr 1698/2005
(EUT L 347, 20.12.2013, s. 487) och artikel 10 i kommissionens genomförandeförordning (EU)
nr 808/2014 av den 17 juli 2014 om regler för tillämpningen av Europaparlamentets och rådets
förordning (EU) nr 1305/2013 (EUT L 227, 31.7.2014, s. 18).

3

Artiklarna 19.1 a och 27 i förordning (EU) nr 1305/2013.

9
stödmottagaren vid betalningsansökan lämnar in fakturorna och att det utbetalande organet
kontrollerar deras stödberättigande. De utgifter som konstateras vara stödberättigande multipliceras
därefter med den tillämpliga stödsatsen, så att man får fram det belopp som faktiskt ska betalas till
stödmottagaren.

3.

Att bevilja stöd utifrån ersättning av kostnader som uppstått och betalats är svårt och

ökar risken för fel. Vi har konstaterat att felen i EU:s utgifter är koncentrerade till sådant
stöd 4. Därför har intresset för att titta på enklare metoder för att beräkna EU:s ekonomiska
bidrag till projekt och verksamheter varit stort. Medlemsstaterna kan nu (från och med
2014) välja mellan följande tre sådana metoder 5 (kallade förenklade kostnadsalternativ) för
att fastställa det stöd som ska betalas:
• Standardiserade skalor av enhetskostnader.
• Klumpsummor.
• Finansiering till schablonsats.
4.

Detta innebär i praktiken att hela eller en del av det belopp som ersätts är baserat på

(till exempel) standardkostnader som beräknats enligt en på förhand fastställd metod,
enheter av projektutfall eller procentsatser som tillämpats på andra kostnader 6 (se figur 1).
Kombinationer av de olika typerna av förenklade kostnadsalternativ är tillåtna.

4

Revisionsrättens årsrapport om budgetgenomförandet för budgetåren 2014 (punkt 1.25), 2015
(punkt 1.29) och 2016 (punkt 1.15).

5

Artikel 67.1 b–d i förordning (EU) nr 1303/2013.

6

Avsnitt 1.2.2 i kommissionens vägledning om förenklade kostnadsalternativ (EGESIF_14-0017:
Guidance on Simplified Cost Options (SCOs) (vägledning om förenklade kostnadsalternativ).
Europeiska struktur- och investeringsfonder (ESI-fonder).
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Figur 1 – De olika typerna av förenklade kostnadsalternativ
Standardiserade skalor av
enhetskostnader
• Stödberättigande
kostnader beräknas
baserat på kvantifierad
verksamhet (utfall eller
resultat som uppnåtts)
multiplicerat med en
standardiserad skala av
enhetskostnader

Klumpsummor
• Inte knutna till en
kvantitet
• Ett på förhand fastställt
ekonomiskt belopp
betalas ut när det
fastställda utfallet eller
resultatet uppnås

Finansiering till
schablonsats
• Stödberättigande
kostnader fastställs som
en andel av övriga
stödberättigande
kostnader
• Används ofta för löner
och andra indirekta
kostnader

Källa: Europeiska revisionsrätten, på grundval av kommissionens vägledning om förenklade
kostnadsalternativ.

5.

De förenklade kostnadsalternativ som infördes för perioden 2014–2020 gäller endast de

åtgärder som inte får stöd baserat på areal eller djur eller omfattas av fasta
betalningsmetoder som anges i förordningarna (se punkt 2). I figur 2 presenteras den
planerade finansieringen av landsbygdsutveckling 2014–2020 med uppgifter om den
sannolika andelen åtgärder där vissa kostnader eventuellt kommer att betalas baserat på
förenklade kostnadsalternativ. Användningen av förenklade kostnadsalternativ för dessa
åtgärder är en ny företeelse inom politiken för landsbygdsutveckling, men andra fonder 7
använde dem redan under perioden 2007–2013.

7

T.ex. Europeiska regionala utvecklingsfonden och Europeiska socialfonden.
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Figur 2 – Tillämpningsområde för förenklade kostnadsalternativ
Åtgärder som ersätts
genom fasta
betalningsmetoder
enligt förordningen

Åtgärder där
förenklade
kostnadsalternativ
kan användas

Areal- och
djurrelaterade
åtgärder

1

1
Discontinoued
Avbrutnameasures
åtgärder1

1

Avbrutna åtgärder är utbetalningar avseende projekt som inleddes under perioden 2007–2013 för
åtgärder som inte tillämpas 2014–2020 (förtidspension för jordbrukare och anställda inom
jordbruket, uppfyllande av standarder och utbildning och information).

Obs.: Figuren presenterar uppdelningen i grova drag, eftersom fasta betalningsmetoder fastställs för
delar av vissa åtgärder och det inte finns någon fördelning av de budgeterade beloppen på
delåtgärdsnivå tillgänglig.
Källa: Revisionsrätten, på grundval av finansiell information från kommissionen (inhämtad den
20 november 2017).

6.

Enligt gällande regler 8 ska förenklade kostnadsalternativ fastställas på ett av följande

sätt 9:
• Baserat på en rättvis och kontrollerbar beräkningsmetod.
• I enlighet med de bestämmelser för förenklade kostnadsalternativ som tillämpas i
EU:s program för liknande typer av insatser och stödmottagare.

8

Artikel 67.5 i förordning (EU) nr 1303/2013.

9

Ytterligare metoder skulle kunna fastställas i fondspecifika bestämmelser, men det har inte
skett när det gäller landsbygdsutveckling.
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• I enlighet med en medlemsstats nationella bidragssystem för liknande typer av
insatser och stödmottagare.
• Baserat på satser som fastställs i förordningarna.
7.

De förenklade kostnadsalternativen är inte obligatoriska, medlemsstaterna kan fritt

välja om de vill använda dem eller inte.
REVISIONENS INRIKTNING OCH OMFATTNING SAMT REVISIONSMETOD
8.

Vår revision omfattade utformningen och de första tre årens (2015–2017) utbetalningar

av landsbygdsutvecklingsstöd genom förenklade kostnadsalternativ. De åtgärder som berörs
anges i bilaga I.
9.

Vårt huvudsyfte var att bedöma huruvida förenklade kostnadsalternativ leder till

förenkling och samtidigt säkerställer sparsamhet i budgeten och ger bättre resultat. För att
besvara den övergripande revisionsfrågan undersökte vi om förenklade kostnadsalternativ
• förenklar adminstrationen,
• säkerställer sparsamhet,
• används i stor utsträckning och ökar fokus på politiska mål.
10. För att få en översikt över användningen av förenklade kostnadsalternativ gick vi
igenom de 118 landsbygdsprogrammen och valde ut 20 10 för en skrivbordsgranskning11. Vi
valde ut följande sex landsbygdsprogram för ett revisionsbesök: Flandern (Belgien),

10

Flandern (Belgien), Danmark, Sachsen (Tyskland), Kanarieöarna (Spanien), Languedoc-Roussillon
(Frankrike), Sverige, Vallonien (Belgien), Bulgarien, Estland, Irland, Grekland, Provence-AlpesCôte d’Azur (Frankrike), Kroatien, Toskana (Italien), Venetien (Italien), Cypern, Luxemburg,
Nederländerna, Österrike och finländska fastlandet.

11

Vi valde ut landsbygdsprogrammen utifrån följande kriterier: olika grader av användning av
förenklade kostnadsalternativ i landsbygdsprogrammet, de förenklade kostnadsalternativens
omfattning för olika åtgärder, användning av olika typer av förenklade kostnadsalternativ,
blandning av nationella och regionala program och rimlig geografisk täckning, användning av
förenklade kostnadsalternativ från andra politikområden och program som godkänts vid olika
tidpunkter av kommissionen.

13

Danmark, Sachsen (Tyskland), Kanarieöarna (Spanien), Languedoc-Roussillon (Frankrike) och
Sverige. Under våra revisionsbesök jämförde vi medlemsstaternas förfaranden och
vägledning till stödmottagare före och efter införandet av förenklade kostnadsalternativ. Vi
jämförde också projekthandlingar, och i två medlemsstater 12 besökte vi slutliga
stödmottagare.
11. För att förstå de tillämpliga reglerna och kommissionens roll gick vi igenom den rättsliga
ramen, kommissionens vägledning till medlemsstaterna och kommissionens interna
förfaranden och checklistor. Vi genomförde intervjuer vid kommissionen, gick igenom
korrespondens med medlemsstaterna och deltog i evenemang där kommissionen
informerade medlemsstaterna om förenklade kostnadsalternativ.
ANVÄNDNINGEN AV FÖRENKLADE KOSTNADSALTERNATIV HAR FÖRENKLAT
ADMINISTRATIONEN
De gör det enklare för stödmottagare att lämna in betalningsansökningar
12. Att få stöd för landsbygdsutvecklingsprojekt är en process i två steg. De sökande lämnar
först in ansökningar om stöd till de berörda myndigheterna som kontrollerar och godkänner
projekt utifrån stöd- och urvalskriterier. När projektet har avslutats lämnar stödmottagarna
in betalningsansökningar som det utbetalande organet kontrollerar före utbetalning. Denna
process illustreras i figur 3.

12

Kanarieöarna (Spanien) och Sverige.
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Figur 3 – Från ansökan till utbetalning

Den potentiella
stödmottagaren
lämnar in stödansökan

De berörda
myndigheterna
bedömer ansökan och
godkänner projektet

Stödmottagaren gör en
investering eller
genomför en
verksamhet

Stödmottagaren
lämnar in
betalningsansökan

Det utbetalande
organet bedömer
betalningsansökan och
gör en utbetalning

Källa: Europeiska revisionsrätten.

13. De sökande måste tillhandahålla åtskilliga dokument när de ansöker om stöd. Om EU
ska ersätta en del av de stödberättigande kostnaderna måste de ofta tillhandahålla offerter
för att visa att de förväntade kostnaderna är rimliga och därefter lämna in fakturor och
betalningsbevis tillsammans med sina betalningsansökningar. I ett projekt under perioden
2007–2013 som vi granskade i Sverige, där en stödmottagare byggde ett kostall, omfattade
de två betalningsansökningarna 134 fakturor och betalningsbevis. Detta krav gäller indirekta
kostnader (se ruta 2).
Ruta 2 – Indirekta kostnader
Indirekta kostnader är kostnader som en organisation har haft som inte går att hänföra direkt till ett
projekt. Exempel på indirekta kostnader är kontorshyra, försäkring, kontorsmateriel och porto- och
telefonkostnader. Dessa kostnader är stödberättigande för vissa typer av EU-finansierade projekt.
När stödmottagare begär ersättning för indirekta kostnader baserat på de kostnader som uppkommit
måste de lämna verifierande underlag för varje post och styrka den del av kostnaden som fördelats
till projektet (fördelningsnyckeln). Dessutom måste de visa att kostnaderna är rimliga.

14. Vi granskade ansökningar om stöd och betalningsansökningar för projekt för perioden
2014–2020 där förenklade kostnadsalternativ använts och jämförde dem med projekt från
perioden 2007–2013 (när förenklade kostnadsalternativ inte användes) för att bedöma
huruvida ansökningsförfarandena blev enklare. I alla de sex besökta medlemsstaterna
konstaterade vi att stödmottagare i projekt där förenklade kostnadsalternativ användes inte
behövde lämna in offerter tillsammans med sina stödansökningar och inte heller fakturor
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eller betalningsbevis tillsammans med sina betalningsansökningar. I tabell 1 finns exempel
på styrkande handlingar som bifogades stödansökningar och betalningsansökningar 2007–
2013 (ersättning baserad på kostnader som uppkommit) och 2014–2020 (ersättning baserad
på förenklade kostnadsalternativ).
Tabell 1 – Jämförelse mellan styrkande handlingar för utvalda förenklade
kostnadsalternativ i Sverige
Typ av förenklat kostnads-alternativ

Schablonsats: indirekta kostnader
betalade som 15 % av de stödberättigande direkta personalkostnaderna

Period

2014–2020 (med förenklade kostnadsalternativ)

2007–2013 (inga förenklade kostnadsalternativ)

Stödansökan

Ingen

Detaljerad budget med indirekta kostnader
Fakturor
Betalningsbevis

Betalnings-ansökan

Ingen utöver dem som krävs för att styrka de direkta
kostnaderna 1

Lönebesked (om de indirekta kostnaderna inbegriper
personalkostnader)
Tidrapporter
Beräkning och motivering av fördelningsnyckeln (dvs.
andel indirekta kostnader som fördelats till projektet)

Stödansökan

Mellanliggande betalningar (för att styrka startdatum
och arbetets framskridande):

Enhets-kostnader för djurstallar som
betalas per djurplats eller m2

Mall med antalet enheter, dvs. djurplatser eller m2
(kostnader beräknas automatiskt)

Betalnings-ansökan

-faktura för markarbetena
-foto av byggnaden, bland annat golv, tak och väggar
Slutbetalningar:

Detaljerad budget
Offerter

Kostnadsspecifikation
Fakturor
Betalningsbevis

- Antal uppnådda enheter

De direkta personalkostnaderna måste styrkas med lönebesked och bevis för personalens
anställningsgrad (hel-/deltid), men det gäller oavsett om schablonsatser baseras på
personalkostnader eller inte.
Obs.: I tabellen ingår endast de styrkande handlingar som påverkas av att förenklade
kostnadsalternativ används.
Källa: Revisionsrätten, på grundval av dokumentation från medlemsstaten.
1

15. Såsom framgår av tabell 1 innebär användning av förenklade kostnadsalternativ ofta att
stödmottagare inte behöver lämna in lika många dokument. I ruta 3 ger vi ett exempel.
Ruta 3 – Schablonsats för lönekostnadspåslag i Sverige
Jordbruksverket tog tillsammans med svenska ESF-rådet och Tillväxtverket fram en gemensam sats
för lönekostnadspåslag. I Sverige inbegriper merparten av projekten löner och därmed också
lönekostnadspåslag. Kostnaderna varierar beroende på typen av kontrakt och ålder och kan
inbegripa fakturor från flera organisationer, och i regel komplexa beräkningar. Tidigare ansökte
många små stödmottagare inte om ersättning för dessa kostnader eftersom de ansåg att det var för
besvärligt.
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Styrkande handlingar för lönekostnadspåslagen. Detta är den mängd
dokument som stödmottagarna inte behöver lämna in under perioden
2014–2020 när lönekostnadspåslagen betalas ut baserat på en
schablonsats.

Andra styrkande handlingar till betalningsansökan som inte
ändrades när schablonsatser infördes.

Fotot visar de dokument som en stödmottagare lämnade in för en enda betalningsansökan under
perioden 2007–2013 när lönekostnadspåslagen inte betalades baserat på en schablonsats.

Myndigheterna ställs inför en ökad arbetsbörda eller ökade kostnader när de ska ta fram
en metod
16. Om förvaltningsmyndigheterna använder förenklade kostnadsalternativ måste de 13 ta
fram en metod och beräkna stödnivåer (se punkt 45 för en översikt över de organ som är
inblandade på medlemsstatsnivå). Detta är extraarbete som inte behövs när bidrag betalas
baserat på kostnader som uppkommit. För att bedöma huruvida den tid eller de kostnader
som läggs på att ta fram metoden och beräkningarna står i proportion till de tidsbesparingar
som görs för hela perioden intervjuade vi myndigheter i de besökta medlemsstaterna och
granskade deras dokumentation av metoden och beräkningarna. Ruta 4 innehåller ett
exempel på hur mycket arbete som krävdes för att utveckla en metod.

13

Såvida de inte använder de så kallade allmänt tillgängliga kostnadsalternativen, som beskrivs
närmare i punkt 19.
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Ruta 4 – Förvaltningsmyndigheten på Kanarieöarna tog fram en metod internt
Förvaltningsmyndigheten på Kanarieöarna tog fram enhetskostnader för åtta kategorier av
investeringar i jordbruksföretag (bevattning, anpassning av jordbruken, växtmaterial,
jordbruksbyggnader, allmän infrastruktur, växthus och annan infrastruktur, jordbruksmaskiner och
allmänna anläggningar). Var och en av dessa kategorier består av flera underkategorier (upp till 49
per kategori och totalt 192). De kanariska myndigheterna beräknade en enhetskostnad för var och en
av dem. Dokumentet som beskriver metoden är på 125 sidor och innehåller hänvisningar till andra
dokument som bara finns tillgängliga elektroniskt.

17. Under skrivbordsgranskningen frågade vi de myndigheter som ansvarade för de
20 utvalda landsbygdsprogrammen vilka de viktigaste skälen var till att de inte hade använt
förenklade kostnadsalternativ i större utsträckning. Den vanligaste förklaringen var det stora
antalet olika projekt och stödmottagare. Sex14 av de 20 myndigheterna nämnde den
administrativa bördan och den tid det tog att utforma metoder.
18. Tre av de sex besökta förvaltningsmyndigheterna hade valt att lägga ut uppgiften på
entreprenad för åtminstone vissa av sina förenklade kostnadsalternativ, eftersom de inte
själva hade de resurser eller den sakkunskap som krävdes: Danmark, Languedoc-Roussillon
och Sverige. Trots den ytterligare arbetsbördan eller kostnaden för att ta fram förenklade
kostnadsalternativ ansåg förvaltningsmyndigheterna i de besökta medlemsstaterna att det
var värt att investera i utveckling av metoden för förenklade kostnadsalternativ med tanke
på (den förväntade) förenklingen och tidsbesparingen administrativt sett och för
stödmottagarna under genomförandet.
19. Lagstiftaren kan i förordningarna ta med satser och belopp som ska användas som
förenklade kostnadsalternativ. Förenklade kostnadsalternativ som är klara att användas av
medlemsstaternas myndigheter utan att de behöver ta fram en metod eller göra
beräkningar kallas för allmänt tillgängliga förenklade kostnadsalternativ. Se ruta 5 för

14

Irland, Languedoc-Roussillon (Frankrike), Provence-Alpes-Côte d’Azur (Frankrike), Toskana
(Italien), Luxemburg och Österrike.
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exempel på allmänt tillgängliga förenklade kostnadsalternativ som för närvarande finns
tillgängliga när det gäller landsbygdsutvecklingsstöd 15.
Ruta 5 – ”Allmänt tillgängliga” förenklade kostnadsalternativ inom landsbygdsutveckling
Indirekta kostnader: myndigheterna i medlemsstaterna får beräkna dem som en schablonsats på upp
till 15 % av stödberättigande direkta personalkostnader utan något krav på en beräkning för att
motivera den sats som används.
Personalkostnader: myndigheterna i medlemsstaterna får beräkna timsatsen genom att dividera de
senaste dokumenterade bruttopersonalkostnaderna med 1 720 timmar.

20. Vad beträffar de allmänt tillgängliga förenklade kostnadsalternativ som anges i
förordningen, till exempel schablonersättning för indirekta kostnader, behöver
förvaltningsmyndigheterna inte motivera den procentsats som används. Detta är särskilt
fördelaktigt för medlemsstaternas myndigheter eftersom de inte behöver ta fram en metod
och samtidigt kan dra nytta av ett förenklat ansöknings- och utbetalningsförfarande.
Myndigheterna sparar tid under de administrativa kontrollerna
21. Personal vid de berörda myndigheterna måste göra administrativa kontroller av
ansökningar om stöd och betalning. Vi undersökte hur kontrollerna förändras när
utbetalningar görs med förenklade kostnadsalternativ genom att granska tillämplig
lagstiftning16 och medlemsstaternas förfaranden och kontroller av projekt där
utbetalningarna gjordes med respektive utan förenklade kostnadsalternativ. I tabell 2 ges
exempel på detta.

15

Artiklarna 68.1 b och 68.2 i förordning (EU) nr 1303/2013.

16

Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 809/2014 av den 17 juli 2014 om regler för
tillämpningen av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1306/2013 vad gäller det
integrerade administrations- och kontrollsystemet, landsbygdsutvecklingsåtgärder och
tvärvillkor (EUT L 227, 31.7.2014, s. 69).
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Tabell 2 – Jämförelse mellan administrativa kontroller av schablonsatser och
enhetskostnader
Typ av förenklat kostnads-alternativ

Schablonsats: indirekta kostnader
betalade som 15 % av de stödberättigande direkta personalkostnaderna

Period

2014–2020 (med förenklade kostnadsalternativ)

Stödansökan

Ingen

Betalnings-ansökan

Stödansökan
Enhets-kostnader för djurstallar som

Beräkning av 15 % av de stödberättigande
personalkostnaderna 1

Kontroll av antalet enheter jämfört med projektets
omfattning (kostnader beräknas automatiskt)
Kontroll av kvantiteter som man begärt ersättning för

betalas per djurplats eller m2
Betalnings-ansökan

2007–2013 (inga förenklade kostnadsalternativ)
Kontroll av kostnadernas rimlighet och motivering av
fördelningsnyckeln
Kontroller av uppkomna kostnader och gjorda
utbetalningar:
- Granskning av fakturor, betalningsbevis, lönebesked
och tidrapporter (om löner ingår i de indirekta
kostnaderna)
- Granskning och omräkning av fördelningsnyckeln för
indirekta kostnader
Kontroll av kostnadernas rimlighet, genom jämförelse av
offerter eller ett annat utvärderingssystem, såsom
referenskostnader
Kontroller av uppkomna kostnader och gjorda
utbetalningar:
- Granskning av kostnadsspecifikation,
fakturor och
betalningsbevis

Stödberättigandet för de direkta personalkostnaderna måste kontrolleras, men det gäller oavsett
om schablonsatserna baseras på personalkostnader eller inte.
Obs.: Tabellen innehåller endast de administrativa kontroller som berörs av att förenklade
kostnadsalternativ används.
Källa: Europeiska revisionsrätten.

1

22. Personalen vid de utbetalande organen i de sex besökta medlemsstaterna berättade för
oss att kontrollen av kostnadernas rimlighet 17 brukade vara tidskrävande, särskilt i de fall där
förtydliganden behövdes eller offerterna inte höll tillräcklig kvalitet. Om utbetalningarna är
baserade på förenklade kostnadsalternativ sparar de utbetalande organen tid när
betalningsansökan ska behandlas eftersom de då inte kontrollerar fakturor eller
betalningsbevis.
23. Innan utbetalningar görs kontrollerar personalen vid det utbetalande organet att
stödvillkoren är uppfyllda. De jämför den avslutade insatsen med den insats som stödet
beviljades för och gör vanligtvis också ett besök på plats för att kontrollera att insatsen
faktiskt har avslutats18. Dessa kontroller görs också när förenklade kostnadsalternativ
används.

17

Se punkt 29 för närmare uppgifter om kontroller av kostnaders rimlighet när stöd betalas på
grundval av de kostnader som uppstått.

18

Artikel 48.3 a och 48.5 i förordning (EU) nr 809/2014.
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24. När det gäller utbetalningar baserade på enhetskostnader måste personalen vid de
utbetalande organen kontrollera kvantiteter. Medlemsstaterna kan själva besluta hur detta
ska kontrolleras. Många av dem besöker stödmottagare för att kontrollera kvantiteter och
förvissa sig om att den avslutade insatsen överensstämmer med stödbeslutet. När det gäller
insatser som inte besöks måste medlemsstaterna hitta andra sätt att kontrollera
kvantiteterna och att insatsen faktiskt har genomförts. Det utbetalande organet på
Kanarieöarna använder till exempel register över jordbruksfordon för att kontrollera
ägandeförhållanden, och Danmark använder satellitbilder för att kontrollera förekomsten av
anläggningar för lagring av stallgödsel.
25. När schablonsatser används beräknas de stödberättigande kostnaderna som en andel
av övriga kategorier av stödberättigande kostnader. I alla de sex 19 landsbygdsprogram som vi
valde ut för ett revisionsbesök används schablonsatser för indirekta kostnader, och
medlemsstaternas myndigheter angav det som ett bra exempel på förenkling. Ett exempel
ges i ruta 6.
Ruta 6 – Exempel på dokumentation för indirekta kostnader
I Flandern jämförde vi betalningsansökningar, inklusive styrkande handlingar, från före och efter
införandet av schablonsatsen. Vad beträffar de förstnämnda fann vi en enda post på 12 euro som
styrktes med nio dokument.

När schablonsatser används behöver stödmottagarna inte lämna in sådana dokument, och
myndigheterna i medlemsstaterna behöver inte kontrollera dem.
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Flandern (Belgien), Sachsen (Tyskland), Kanarieöarna (Spanien), Languedoc-Roussillon
(Frankrike) och Sverige använder schablonsatser för indirekta kostnader. Danmark använde dem
2014–2016, men sedan början av 2017 genomförs inga åtgärder där indirekta kostnader är
stödberättigande.
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26. Myndigheterna i Sachsen berättade att den tid det tar att kontrollera
betalningsansökningar har minskat med minst 50 % tack vare de färre kontrollerna av
indirekta kostnader. Under den föregående perioden tog det åtminstone tio minuter att
kontrollera varje faktura i samband med kontrollerna av indirekta kostnader. Om en
stödmottagare begärde ersättning för hyreskostnader under ett år var handläggaren
tvungen att kontrollera 12 fakturor och betalningsbevis, vilket brukade ta cirka två timmar.
Nu behöver handläggaren bara kontrollera att beräkningen av de 15 % indirekta kostnaderna
är korrekt och att inga indirekta kostnader ingår på listan över fakturor som redovisas för
direkta kostnader, vilket tar mellan 10 och 15 minuter.
27. De svenska myndigheterna uppskattade att kontrollen av indirekta kostnader som
byggde på faktiska kostnader tog 3–5 timmar per betalningsansökan, jämfört med 50
minuter när en schablonsats användes.
28. Granskningen visar att användning av förenklade kostnadsalternativ kan leda till
förenkling och tidsbesparingar, framför allt för stödmottagarna men också för de berörda
myndigheterna. De investeringar i förväg som förvaltningsmyndigheten behöver göra för att
ta fram en metod för förenklade kostnadsalternativ måste dock stå i proportion till de
förväntade tidsbesparingar som användningen av förenklade kostnadsalternativ innebär för
myndigheterna och stödmottagarna. Det är ett av skälen till den begränsade användningen
av förenklade kostnadsalternativ inom politiken för landsbygdsutveckling, såsom diskuteras
nedan i punkterna 48–50 och 55–56.
BRA ANVÄNDNING AV FÖRENKLADE KOSTNADSALTERNATIV KAN HJÄLPA TILL ATT HÅLLA
NERE KOSTNADERNA FÖR LANDSBYGDSUTVECKLINGSPROJEKT
29. När det gäller projekt som finansieras baserat på ersättning av kostnader som
uppkommit ska de nationella myndigheterna i samband med godkännandet kontrollera
huruvida de förväntade kostnaderna är rimliga. Brister i dessa kontroller har påtalats i
rapporter från både GD Jordbruk och landsbygdsutveckling och revisionsrätten (se ruta 7).
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Ruta 7 – Kostnadernas rimlighet när bidrag betalas ut baserat på kostnader som uppkommit
När det gäller projekt som får stöd baserat på ersättning av kostnader som uppkommit och betalats
kontrollerar de nationella myndigheterna i regel huruvida de projektkostnader som man begär
ersättning för är rimliga genom att a) granska offerter som den sökande lämnat in tillsammans med
stödansökan eller b) jämföra dem med referenspriser 20.
Av de 193 projekt som vi granskade för perioden 2014–2016 innehöll 66 (34 %) otillräckliga bevis för
att kostnaderna var rimliga 21. Revisionsrätten har tidigare ifrågasatt 22 huruvida kommissionen och
myndigheterna i medlemsstaterna använder de lämpligaste tillvägagångssätten för att hålla
kostnaderna för landsbygdsutvecklingsbidrag under kontroll.

30. När förenklade kostnadsalternativ används anser man att dessa kontroller kan ersättas
genom att en tillförlitlig metod tas fram. Ändamålsenlig användning av förenklade
kostnadsalternativ kan hålla kostnaderna för landsbygdsutvecklingsprojekt under kontroll.
För att uppnå det måste de förenklade kostnadsalternativen fastställas på rätt nivå, baseras
på en tillförlitlig metod, ses över regelbundet och uppdateras vid behov. Fel i beräkningarna
innebär att alla projekt som använder satserna drabbas av samma fel.
Vi fanns goda exempel på metoder och beräkningar
31. Vi granskade de metoder som de besökta medlemsstaterna har utvecklat. Vi
konstaterade att merparten av de åtgärder som får stöd från Ejflu under perioden 2014–
2020 liknar dem som fick stöd 2007–2013 23. Många medlemsstater har därför tillgång till
historiska uppgifter om faktiska kostnader som uppkommit och betalats för insatser under

20

Artikel 48.2 i förordning (EU) nr 809/2014.

21

Punkt 7.39 i revisionsrättens årsrapport om budgetgenomförandet för budgetåret 2016.

22

Särskild rapport nr 22/2014 Att uppnå sparsamhet: att hålla kostnaderna för EU-finansierade
projektbidrag inom landsbygdsutveckling under kontroll (http://eca.europa.eu).

23

Endast tre åtgärder avbröts: förtidspensionering för jordbrukare och lantarbetare, uppfyllande
av normer och utbildning och information.
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den föregående perioden. Ett exempel på enhetskostnader baserade på historiska uppgifter
finns i ruta 8.
Ruta 8 – Metod baserad på historiska data i Danmark
Vissa områden är särskilt viktiga för den biologiska mångfalden. I Danmark får jordbrukare stöd för
att med ett stängsel avskilja sådana betesområden baserat på enhetskostnader. Danska myndigheter
använde uppgifter från tidigare projekt för att ta fram sådana enhetskostnader. Beräkningen baseras
på de lägsta offerter som lämnades in tillsammans med de 82 ansökningarna om stöd under 2013–
2014. De delade upp offerterna för dessa ansökningar i stängsel med 1–2 stängseltrådar (52 offerter)
och stängsel med 3–4 stängseltrådar (30 offerter) och beräknade enhetskostnader som ett
genomsnitt av dessa offerter. Beräkningarna resulterade i enhetskostnader på 19 danska kronor
(cirka 2,50 euro)/m för stängsel med 1–2 stängseltrådar och 28 danska kronor (cirka 3,75 euro)/m för
stängsel med 3–4 stängseltrådar.
Om färre än 20 offerter fanns tillgängliga för en viss typ av utgifter gjorde de en
marknadsundersökning. De analyserade också spridningen av uppgifterna för att säkerställa en
rättvis behandling av stödmottagare och drog slutsatsen att kostnadsvariationen mellan olika
regioner och material som använts inte var så stor att den motiverade en diversifiering av de
förenklade kostnadsalternativen på den grunden. De danska myndigheterna planerar att bedöma
behovet av att uppdatera sin beräkning av förenklade kostnadsalternativ före varje årlig
ansökningsomgång och överväga att justera sina förenklade kostnadsalternativ baserat på ett
prisindex.

32. Medlemsstater som använder förenklade kostnadsalternativ har i regel inte de resurser
som krävs för att kunna fortsätta övervaka de faktiska kostnaderna. Det beror på att de
utbetalande organen slutar att samla information om verkliga kostnader när de går över till
utbetalningar baserade på förenklade kostnadsalternativ. Därför är det inte säkert att de har
relevanta uppgifter tillgängliga för att kunna uppdatera sina beräkningar. På grund av detta
hade myndigheterna i Sachsen i Tyskland låtit konsulter ta fram nya metoder baserade på
externa experters uppgifter för att uppdatera sina förenklade kostnadsalternativ när
historiska uppgifter inte längre fanns tillgängliga.
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I vissa fall fanns de underliggande uppgifterna inte tillgängliga
33. För att man ska kunna bedöma om en metod är rättvis måste den gå att kontrollera.
Revisorerna behöver få tillgång till de uppgifter som ligger till grund för beräkningen av
förenklade kostnadsalternativ så länge som dessa alternativ används 24. Vi valde ut enskilda
delar av beräkningarna och spårade dem tillbaka till källuppgifterna för att kontrollera om de
gick att kontrollera.
34. Den metod som beskrivs i ruta 8 (se punkt 31) är ett exempel på när vi enkelt kunde
spåra de utvalda posterna tillbaka till de underliggande uppgifterna. Vi hade dock problem
med kontrollerbarheten för vissa av de metoder som hade tagits fram för enhetskostnader.
GD Jordbruk och landsbygdsutvecklings revisorer rapporterade liknande resultat i fråga om
kontrollerbarheten i två 25 av de sex revisioner av förenklade kostnadsalternativ som de
hittills har utfört.
35. I vårt begränsade urval av exempel gällde de problem som vi fann fall där
myndigheterna hade lagt ut beräkningarna på entreprenad. I Sverige hade
förvaltningsmyndigheten inte tillgång till de uppgifter som låg till grund för vissa av
beräkningarna och förlitade sig i stället på oberoende översyner. I Danmark omfattade
utkontrakteringen tre nivåer med konsulter vilket komplicerade kontrollprocessen, såsom
förklaras i ruta 9.

24

Avsnitt 5.2.1.3 i kommissionens vägledning om förenklade kostnadsalternativ.

25

Bulgarien och Sverige.
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Ruta 9 – Involvering av flera olika konsulter kan komplicera kontrollen
De danska myndigheterna lade ut utvecklingen av förenklade kostnadsalternativ på entreprenad
till konsult A. Det fanns inga historiska uppgifter tillgängliga om installning. Konsult A anlitade en
underentreprenör (konsult B), för att fastställa enhetskostnader, som i sin tur begärde uppgifter
från konsult C. Dessutom gick ett oberoende organ igenom beräkningarna utifrån sin egen
sakkunskap och sina egna uppgiftskällor. Figuren nedan ger en överblick över vilka parter som har
medverkat i framtagandet av enhetskostnaderna för utstallning i Danmark.
Omkring en tredjedel av de underliggande
uppgifterna fanns inte tillgängliga när vi
utförde revisionen. De danska myndigheterna
informerade oss om att de skulle behöva ingå
ett nytt kontrakt med konsulterna på den
tredje nivån (konsult C) för att få de
underliggande uppgifterna till stöd för
uppskattningarna. Utkontrakteringen och
användningen av uppgifter från en hierarki av
konsulter komplicerade processen för att
kontrollera beräkningarna och gjorde den
tidskrävande. De danska myndigheterna hade
kunnat undvika detta genom att begära de
underliggande uppgifterna av konsult A, som
de hade ingått ett kontrakt med, eller fastställa
i kontraktet att beräkningarna måste gå att
kontrollera.

I vissa fall var de uppgifter som användes för beräkningarna inte tillräckligt motiverade
36. Beräkningar är rättvisa om de bygger på verkligheten och om de antaganden och
uppgifter som används för metoden är väl motiverade 26. Vi granskade huruvida detta var

26

I avsnitt 5.2.1.1. i kommissionens vägledning om förenklade kostnadsalternativ anges att
förvaltningsmyndigheten måste kunna förklara och motivera sina val.

26

fallet genom att kontrollera metoden för utvalda förenklade kostnadsalternativ i de besökta
medlemsstaterna. Vi granskade också beräkningarna genom att spåra ett urval av poster
tillbaka till källuppgifterna (se även punkterna 33–35). I merparten av fallen konstaterade vi
att metoden och beräkningarna var tillförlitliga.
37. I en medlemsstat som vi besökte kunde myndigheterna inte motivera de uppgifter som
hade använts. I Kanarieöarnas metod för enhetskostnader och klumpsummor anges att tre
offerter eller fakturor räcker för att fastställa ett förenklat kostnadsalternativ. Mängden
uppgifter som används i de faktiska beräkningarna varierar, men vid flera tillfällen kunde
myndigheterna inte motivera varför och hur de hade valt ut de specifika uppgifter som
använts. I ruta 10 ges ett exempel.
Ruta 10 – Medlemsstaternas myndigheter kunde inte alltid förklara sitt urval av uppgifter för
beräkningarna av förenklade kostnadsalternativ
I en beräkning av enhetskostnader för växthus använde de kanariska myndigheterna
tolv källdokument (fakturor och offerter), varav endast fyra var fakturor från tidigare projekt. De
kunde inte tillhandahålla alla tillgängliga fakturor från perioden 2007–2013. De kunde inte heller
förklara hur och varför de hade valt ut de tolv källdokument som använts i beräkningen.
För beräkningen av en klumpsumma för att anordna endagsevenemang använde myndigheterna ett
genomsnitt av offerter från tre hotell, varav två tillhör samma hotellgrupp. De kanariska
myndigheterna kunde inte förklara hur och varför de hade valt ut de tre hotellen. De offerter som
hade använts för beräkningarna inkluderade dessutom moms, som inte berättigar till
landsbygdsutvecklingsstöd 27.

38. I andra fall hade myndigheterna använt offerter som inte är jämförbara för att beräkna
förenklade kostnadsalternativ. Ett exempel ges i ruta 11, som också visar att användning av
förenklade kostnadsalternativ inte alltid ger ett mervärde jämfört med ersättning av
kostnader som uppkommit.

27

Utom när stödmottagaren inte kan återkräva momsen enligt nationell lagstiftning.

27

Ruta 11 – Klumpsumma baserad på icke jämförbara offerter som inte ledde till några
besparingar
På Kanarieöarna kan lokala aktionsgrupper som deltar i minst två mässor få stöd i form av en
klumpsumma som täcker deltagaravgifterna. De kanariska myndigheterna beräknade klumpsumman
som genomsnittskostnaden för fem evenemang multiplicerat med två. De fem evenemangen
handlade om jordbruk och boskap, hantverk och renovering. Stödmottagare får klumpsumman om
de besöker två av evenemangen.
Mässa C
Avgift
108 euro

Mässa B

Mässa A
Avgift
60 euro

Mässa D
Avgift
100 euro

Avgift
60 euro

Klumpsumma
135,20 euro

Mässa E
Avgift
10 euro

Om dessa aktiviteter hade ersatts baserat på kostnader som uppkommit skulle stödmottagaren
sannolikt ha varit tvungen att lämna in två fakturor och betalningsbevis för att styrka kostnaderna.
För att få klumpsumman skulle han eller hon sannolikt också ha varit tvungen att lämna in en faktura
eller ett närvarointyg för att bestyrka att han eller hon hade varit på de två mässorna. Användningen
av en klumpsumma minskade i detta fall knappast den mängd dokument som stödmottagaren måste
lämna in eller det antal kontroller som det utbetalande organet måste göra. Den hjälpte inte heller
till att hålla projektkostnaderna under kontroll, såsom framgår av variationen mellan offerterna.

Avskaffandet av kravet på oberoende attestering medför nya utmaningar
39. En oberoende kontroll är viktig för att säkerställa att förenklade kostnadsalternativ
bygger på rättvisa och kontrollerbara metoder. Oberoende kontroller av utformningen av ett
förenklat kostnadsalternativ kan göras före genomförandet (på förhand) eller under eller
efter genomförandet (i efterhand). Vi försökte få en överblick över de kontroller som görs av
metoder för förenklade kostnadsalternativ och konstaterade att reglerna när det gäller
landsbygdsutveckling nyligen hade ändrats.
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40. Införandet av förenklade kostnadsalternativ för landsbygdsutveckling åtföljdes av en
obligatorisk förklaring från ett oberoende organ 28. Det var den enda oberoende åtgärden för
förhandskontroll. Lagstiftningen 29 har nyligen ändrats så att investeringsåtgärder inte längre
omfattas av dessa förklaringar. Från och med 2018 görs det därför inte några obligatoriska
oberoende kontroller av metoder för och beräkningar av förenklade kostnadsalternativ.
Förvaltningsmyndigheterna kan dock fortfarande låta ett oberoende organ fastställa eller se
över metoden och beräkningarna.
Kommissionen undersöker inte metoder och beräkningar när den godkänner
landsbygdsprogram, utan det sker endast i vissa utvalda revisioner
41. Kommissionen går igenom och godkänner landsbygdsprogram 30. Validering av
beräkningarna för förenklade kostnadsalternativ ingår inte i processen för att godkänna
landsbygdsprogram.
42. Kommissionen utför revisioner för att kontrollera att utbetalningarna överensstämmer
med tillämpliga lagar 31. Kommissionens revisorer granskar metoder och beräkningar om de
väljer ut utgifter där förenklade kostnadsalternativ har använts. År 2017 gällde merparten av
de utgifter som granskades fortfarande åtgärder från perioden 2007–2013, och
utbetalningar gjordes baserat på kostnader som uppkommit.

28

Artikel 62.2 i förordning (EU) nr 1305/2013.

29

I december 2017 antog rådet och parlamentet förordning (EU) nr 2393/2017 om att avskaffa
den obligatoriska förklaringen från det oberoende organet för förenklade kostnadsalternativ
inom Ejflu, med verkan från och med 2018.

30

Artikel 10 i förordning (EU) nr 1305/2013.

31

Artikel 52 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1306/2013 av den 17 december
2013 om finansiering, förvaltning och övervakning av den gemensamma jordbrukspolitiken och
om upphävande av rådets förordningar (EEG) nr 352/78, (EG) nr 165/94, (EG) nr 2799/98, (EG)
nr 814/2000, (EG) nr 1290/2005 och (EG) nr 485/2008 (EUT L 347, 20.12.2013, s. 549).

29

43. Fel i en metod för förenklade kostnadsalternativ kan påverka alla projekt som använder
alternativet i fråga. Flera medlemsstater 32 uttryckte oro över potentiella finansiella
korrigeringar och uppgav att det var ett hinder för användning av förenklade
kostnadsalternativ. Liksom andra finansiella korrigeringar som kommissionens revisorer
beslutar om är deras effekt begränsad till utgifter under 24 månader 33.
44. När det gäller Europeiska socialfonden kan kommissionen på en medlemsstats begäran
validera metoden för och beräkningarna av det förenklade kostnadsalternativet på förhand.
Kommissionen gör det genom att anta en delegerad akt 34, vilket skapar rättslig säkerhet för
medlemsstaten. Eftersom denna mekanism inte har valts för någon av de andra europeiska
struktur- och investeringsfonderna i omnibusförslaget 35 kommer den att förbli begränsad till
Europeiska socialfonden.
De attesterande organens roll i granskningen av förenklade kostnadsalternativ har inte
preciserats
45. Tre nationella organ medverkar i förvaltningen och kontrollen av medel. Deras
ansvarsområden när det gäller förenklade kostnadsalternativ beskrivs i figur 4.

32

Flandern (Belgien), Danmark, Sachsen (Tyskland) och Kanarieöarna (Spanien).

33

I artikel 52.4 i förordning (EU) nr 1306/2013 anges att ett finansieringsavslag inte får omfatta
utgifter som har betalats mer än 24 månader före kommissionens skriftliga meddelande till den
berörda medlemsstaten om resultaten av dess kontroller.

34

Artikel 14.1 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1304/2013 av den 17 december
2013 om Europeiska socialfonden och om upphävande av rådets förordning (EG) nr 1081/2006
(EUT L 347, 20.12.2013, s. 470).

35

I september 2016 föreslog kommissionen ändringar av flera bestämmelser i sin så kallade
omnibusförordning (COM(2016) 605 final) som påerkar genomförandet av
landsbygdsutvecklingspolitiken.
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Figur 4 – Ansvarsområden på medlemsstatsnivå när det gäller förenklade
kostnadsalternativ
Förvaltningsmyndighet
• Ansvarar för
utformningen av
förenklade
kostnadsalternativ
• Utarbetar metoder för
och beräknar förenklade
kostnadsalternativ

Utbetalande organ
• Ansvarar för
genomförandet av
förenklade
kostnadsalternativ
• Bedömer stöd- och
betalningsansökningar
baserade på förenklade
kostnadsalternativ

Attesterande organ
• Årliga utlåtanden om
utgifternas laglighet och
korrekthet
• Kontrollerar
genomförandet av
förenklade
kostnadsalternativ i detalj
om de ingår i dess urval
för substansgranskning

Källa: Europeiska revisionsrätten, på grundval av förordning (EU) nr 1305/2013.

46. Oberoende attesterande organ lämnar ett årligt utlåtande om de utbetalande organens
årsräkenskaper, internkontrollsystemets funktion och utgifternas laglighet och korrekthet 36.
I kommissionens riktlinjer 37 för de attesterande organen nämns inte förenklade
kostnadsalternativ38.
47. För att säkerställa att kostnaderna hålls under kontroll är det viktigt att de förenklade
kostnadsalternativen fastställs på rätt nivå. De problem med beräkningarna som vi
konstaterade visar att en oberoende kontroll behövs.

36

Artikel 9.1 i förordning (EU) nr 1306/2013.

37

De attesterande organen vägleds av kommissionens riktlinjer när de gör sina bedömningar. För
närmare uppgifter om de attesterande organens roll, se revisionsrättens särskilda rapport
nr 7/2017 De attesterande organens nya roll när det gäller GJP-utgifter: ett positivt steg mot en
modell för samordnad granskning men med betydande brister som måste åtgärdas
(http://eca.europa.eu).

38

Riktlinje nr 1 om godkännandekrav, riktlinje nr 2 om den årliga attesteringsgranskningen,
riktlinje nr 3 om rapporteringskrav, riktlinje nr 4 om förvaltningsförklaringen och riktlinje nr 5
om oegentligheter.
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DE NYA FÖRENKLADE KOSTNADSALTERNATIVEN STOD FÖR ENDAST EN LITEN DEL AV
UTGIFTERNA FÖR LANDSBYGDSUTVECKLING
48. Vid tidpunkten för vår granskning hade kommissionen ingen överblick över de
förenklade kostnadsalternativens andel av utgifterna. Vårt urval av landsbygdsprogram
innehöll de program som föreföll ha störst användning av förenklade kostnadsalternativ 39,
men vi fann inga exempel på att en hel åtgärd genomfördes med förenklade
kostnadsalternativ.
49. Varje landsbygdsutvecklingsåtgärd är uppdelad i flera delåtgärder som i sin tur omfattar
många olika typer a projekt. Vid vår skrivbordsgranskning av 20 landsbygdsprogram
konstaterade vi att användningen av förenklade kostnadsalternativ var begränsad till vissa
typer av projekt eller utgifter. Se figur 5 för ett exempel.
Figur 5 – Förenklade kostnadsalternativ användes endast för vissa projekttyper i
Languedoc-Roussillon

Källa: Europeiska revisionsrätten, på grundval av Languedoc-Roussillons landsbygdsprogram.

50. När endast en del av en delåtgärd eller en specifik typ av kostnader ersätts genom
förenklade kostnadsalternativ går det inte att spåra beloppen i fråga. Budgeteringen inom
landsbygdsprogram sträcker sig bara ner till åtgärder, och medlemsstaterna övervakar i regel

39

Vi använde även andra kriterier för vårt urval, se punkt 10.
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endast betalningar per projekt (dvs. inte varje typ av utgifter). Men för att ge ett exempel på
de förenklade kostnadsalternativens effekt på ett särskilt landsbygdsprogram (Vallonien),
där förenklade kostnadsalternativ används inom två åtgärder, visar figur 6 den andel av
budgeten för dessa två åtgärder som de förenklade kostnadsalternativen står för. För dessa
två åtgärder används i programmet en schablonsats på 14 % för indirekta kostnader.
Figur 6 – Förväntade utbetalningar med förenklade kostnadsalternativ i Vallonien
Betalningar med
förenklade
kostnadsalternativ

Utbetalningar baserade på
ersättning av kostnader som
uppkommit för de två
åtgärder där förenklade
kostnadsalternativ används

Återstående budget för
de åtgärder där
förenklade
kostnadsalternativ kan
användas

Källa: Europeiska revisionsrätten, på grundval av dokumentation från kommissionen.

51. De åtgärder där förenklade kostnadsalternativ används i de 20 landsbygdsprogram som
vi valde ut för skrivbordsgranskning anges i bilaga I. De förenklade kostnadsalternativ som
används mest är de allmänt tillgängliga alternativen (se punkt 19). I merparten av de
20 landsbygdsprogrammen används schablonsatser för indirekta kostnader. Figur 7 visar hur
de olika typerna av förenklade kostnadsalternativ vanligen används.

33

Figur 7 – Hur de förenklade kostnadsalternativen vanligen används
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en grupp för europeiskt
innovationspartnerskap:
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ta fram en projektplan
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indirekta kostnader är
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förenklade
kostnadsalternativet

Källa: Europeiska revisionsrätten, på grundval av en skrivbordsgranskning av 20 landsbygdsprogram.

52. Enhetskostnader används mest för personalkostnader 40, resekostnader eller ersättning
för logi 41. När det gäller hela projekt används enhetskostnader mest för investeringar i
fysiska tillgångar 42. Figur 8 visar de typer av förenklade kostnadsalternativ som används i
landsbygdsprogrammen i de sex länder som valts ut för ett revisionsbesök.

40

T.ex. Flandern (Belgien), Kanarieöarna (Spanien), Languedoc-Roussillon (Frankrike), Kroatien,
Cypern, Nederländerna och Sverige.

41

T.ex. Languedoc-Roussillon (Frankrike), Kroatien, Österrike och Sverige.

42

T.ex. Danmark, Spanien, Languedoc-Roussillon (Frankrike), Provence-Alpes-Côte d’Azur
(Frankrike) och Sverige.
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Figur 8 – Enhetskostnader och schablonbelopp används mest i de utvalda
landsbygdsprogrammen, medan klumpsummor används sällan
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Obs.: Förenklade kostnadsalternativ används endast för särskilda typer av projekt eller
kostnadskategorier och aldrig för en hel åtgärd. Figuren visar det antal delåtgärder där respektive typ
av av förenklat kostnadsalternativ används i de utvalda landsbygdsprogrammen. Olika typer av
förenklade kostnadsalternativ kan användas för samma delåtgärd. Figuren ger därför ingen indikation
på de totala utgifter där förenklade kostnadsalternativ använts utan visar endast de typer av
förenklade kostnadsalternativ som föredragits.
Källa: Revisionsrätten, på grundval av dokumentation från medlemsstaterna.

Förenklade kostnadsalternativ prioriterades inte när landsbygdsprogrammen för 2014–
2020 utarbetades, men kommissionen uppmuntrar användning av dem
53. Parlamentet och rådet antog bestämmelserna för perioden 2014–2020 i december
2013 43. De fyra generaldirektorat 44 som ansvarar för de europeiska struktur- och
investeringsfonderna utarbetade en gemensam vägledning 45 (kommissionens vägledning om

43

Förordningarna (EU) nr 1303/2013, 1305/2013 och 1306/2013.

44

GD Regional- och stadspolitik, GD Sysselsättning, socialpolitik och inkludering, GD Havsfrågor
och fiske och GD Jordbruk och landsbygdsutveckling.

45

Europeiska kommissionen: Guidance on Simplified Cost Options (SCOs) (vägledning om
förenklade kostnadsalternativ). Europeiska struktur- och investeringsfonder (ESI-fonder).
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förenklade kostnadsalternativ) och offentliggjorde slutdokumentet i september 2014.
Figur 9 visar tidsplanen för utarbetandet av landsbygdsprogrammen för 2014–2020.
Figur 9 – Tidsplan för förenklade kostnadsalternativ: från förslag till vägledning och
utbildning
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alternativet förenklade
kostnadsalternativ
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maj 2010
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december 2015

Källa: Europeiska revisionsrätten.

54. De fyra generaldirektorat som förvaltar de europeiska struktur- och
investeringsfonderna har beställt en undersökning av förenklade kostnadsalternativ som för
närvarande genomförs. I undersökningen samlas via en enkät information in om åtgärder
och typer av förenklade kostnadsalternativ som används i respektive fond, berörda belopp
och de projekt som genomförs där förenklade kostnadsalternativ används samt fördelarna
med att använda dem. Kommissionen avser att använda denna information när den
utarbetar ramen för landsbygdsutveckling för nästa period (efter 2020).
Det stora antalet olika åtgärder och stödmottagare gör det svårt att använda förenklade
kostnadsalternativ, men de kan användas för en rad olika investeringar
55. För perioden 2014–2020 finns det 118 olika landsbygdsprogram i de
28 medlemsstaterna, varav 20 enskilda nationella program och åtta medlemsstater som valt
regionala program 46. Beroende på specifika ekonomiska, naturbetingade eller strukturella

46

Belgien (2), Tyskland (15), Spanien (19), Frankrike (30 landsbygdsprogram), Italien (23), Portugal
(3), Finland (2) och Förenade kungariket (4).
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villkor kan landsbygdsprogram innehålla upp till 20 åtgärder som bidrar till att EU:s
landsbygdsutvecklingsprioriteringar uppnås47.
56. Att använda förenklade kostnadsalternativ är lämpligast när det finns ett antal liknande
insatser eller utgiftstyper. De ansvariga myndigheterna för de 20 landsbygdsprogram som vi
valde ut för vår skrivbordsgranskning uppgav att huvudskälet till att de inte använde
förenklade kostnadsalternativ i större utsträckning var de många olika typerna av insatser
och stödmottagare. De åtgärder som får stöd från Europeiska jordbruksfonden för
landsbygdsutveckling (Ejflu) är indelade i delåtgärder. Det finns 49 olika delåtgärder för vilka
förenklade kostnadsalternativ kan användas (de anges i bilaga I). Många olika typer av
projekt och/eller utgifter kan få stöd inom varje delåtgärd.
57. Trots mångfalden av projekt och utgiftsstyper inom landsbygdsutvecklingspolitiken,
fann vi exempel där förenklade kostnadsalternativ hade tagits fram för en rad olika
investeringar. Till exempel innehåller landsbygdsprogrammet för Kanarieöarna
enhetskostnader för åtta kategorier av investeringar i jordbruksföretag, se ruta 12.
Ruta 12 – Enhetskostnader kan tas fram för en rad olika investeringar men medför fördelar endast
när de används i ett visst antal projekt
De kanariska myndigheterna har tagit fram separata enhetskostnader för åtta kategorier av
investeringar i jordbruksföretag: bevattning, anpassning av jordbruk, växtmaterial,
jordbruksbyggnader, allmän infrastruktur, växthus och annan infrastruktur, jordbruksmaskiner och
allmänna anläggningar. Varje kategori består av åtskilliga underkategorier (upp till 49 per kategori,
totalt 192). De kanariska myndigheterna beräknade en enhetskostnad för var och en av dem.

47

Enligt bilaga I till kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 808/2014 är
landsbygdsutvecklingspriorteringarna följande: (1) Kunskapsöverföring och innovation. (2)
Jordbruksföretags livskraft och konkurrenskraft och hållbart skogsbruk. (3) Livsmedelskedjans
organisation, riskhantering och djurens välbefinnande. (4) Miljön och klimatförändringar. (5)
Resurseffektivitet och en koldioxidsnål och klimattålig ekonomi. (6) Social delaktighet,
fattigdomsbekämpning och ekonomisk utveckling.
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58. Men när antalet projekt är begränsat för en viss typ av investering ger förenklade
kostnadsalternativ inget mervärde. Till exempel har de kanariska myndigheterna tagit fram
en enhetskostnad för inköp av en dimavskiljare. Enhetskostnaden är baserad på en offert
från den enda tillgängliga leverantören. Vid tidpunkten för revisionen hade endast ett
projekt köpt en dimavskiljare. Inom landsbygdsutvecklingsprojekt används klumpsummor
minst. Tre av de sex besökta medlemsstaterna 48 uppgav att de hade valt att inte använda
klumpsummor eftersom de ansåg att de medförde större risker. För att få en klumpsumma
utbetald måste en stödmottagare uppfylla alla villkor – delutbetalningar är inte möjliga.
59. Medlemsstaterna har också möjlighet att kombinera olika typer av förenklade
kostnadsalternativ för en typ av projekt, vilket innebär att de kan begränsa klumpsummor till
verksamhet där alla villkor måste uppfyllas för att de önskade resultaten ska uppnås.
Exempelvis innehåller landsbygdsprogrammet för Kanarieöarna alla tre typer av förenklade
kostnadsalternativ – enhetskostnader, klumpsummor och schablonsatser – när det gäller
projekt som får stöd inom åtgärderna för samarbete och för stödet till lokal utveckling av
Leader (se ruta 13). Möjligheten att kombinera olika typer av förenklade kostnadsalternativ
gör att de kan användas på ett flexibelt sätt.
Ruta 13 – Exempel på hur olika förenklade kostnadsalternativ kan användas i ett projekt
När det gäller projekt som får stöd inom åtgärden för samarbete kan stödmottagare på Kanarieöarna
få utbetalningar som är en kombination av de tre typerna av förenklade kostnadsalternativ. Till
exempel kunde en utbetalning inom ett projekt som skapade och utvecklade korta försörjningskedjor
och en lokal marknad bestå av följande:
•

En klumpsumma för marknadsföring i den tryckta pressen och i specialtidskrifter för att öka
medvetenheten och informera om fördelarna med den korta försörjningskedjan och den
lokala marknaden.

•
•

48

Enhetskostnader för personalkostnader inom projektet.
En schablonsats på 15 % för indirekta kostnader.

Sachsen (Tyskland), Kanarieöarna (Spanien) och Languedoc-Roussillon (Frankrike).
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60. Medlemsstaternas myndigheter kan utnyttja de metoder eller satser som redan tagits
fram för nationella system eller EU-system när de inför förenklade kostnadsalternativ. Vi
konstaterade att man i flera landsbygdsprogram 49 använde reseersättningar eller
enhetskostnader för personalkostnader från nationella system. Att döma av vår
skrivbordsgranskning av 20 landsbygdsprogram utnyttjar dock medlemsstaternas
myndigheter sällan erfarenheter från andra politikområden när de tar fram förenklade
kostnadsalternativ. Vi fann bara två exempel på det (se ruta 14).
Ruta 14 – Exempel på när en befintlig metod använts
I Toskanas landsbygdsprogram används enhetskostnader och klumpsummor 50 för projekt som
främjar yrkesutbildning och kompetensutveckling och som får stöd. Tre olika enhetskostnader
används för utbildningsverksamhet, beroende på dess längd (mindre än 20 timmar, 21–60 timmar
och mer än 60 timmar) och en klumpsumma för handledning. Beloppen för enhetskostnader och
klumpsummor har fastställts med hjälp av befintliga metoder som användes 2007–2013 och 2014–
2020 av det regionala operativa programmet för konkurrenskraft och sysselsättning, som finansieras
av Europeiska socialfonden.
I Cyperns landsbygdsprogram används enhetskostnader för reseersättningar och dagtraktamenten
från Erasmus+ för kortvariga utbytes- och besöksprogram inom jord- och skogsbruket.

Medlemsstaternas myndigheter är osäkra när det gäller kommissionens revisioner
61. Under våra revisionsbesök uppgav flera myndigheter i medlemsstaterna att de var
osäkra på hur kommissionen granskar förenklade kostnadsalternativ, och vissa av dem
menade att det var ett hinder för att använda dem 51. Under sina besök i medlemsstaterna
kontrollerar kommissionens personal medlemsstaternas system för förvaltning och kontroll

49

Flandern (Belgien), Languedoc-Roussillon (Frankrike), Kroatien, Nederländerna och Sverige.

50

De toskanska myndigheterna införde dessa förenklade kostnadsalternativ genom sin första
ändring av landsbygdsprogrammet, som de lade fram för Europeiska kommissionen i juli 2016.

51

T.ex. Danmark, Sachsen (Tyskland) och Kanarieöarna (Spanien).
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med hjälp av en lista över nyckelkontroller och kompletterande kontroller 52. Vi granskade
GD Jordbruk och landsbygdsutvecklings revisionsmetod och konstaterade att dess
definitioner av dessa kontroller inte hade uppdaterats till införandet av förenklade
kostnadsalternativ. Att kommissionen uppdaterar sina definitioner av nyckelkontroller och
kompletterande kontroller så att de speglar förenklade kostnadsalternativ är ett sätt att
komma till rätta med medlemsstaternas osäkerhet. De kontroller som görs av förenklade
kostnadsalternativ beskrivs i figur 10.
Figur 10 – Administrativa kontroller som kommissionen förväntar sig att
medlemsstaternas myndigheter gör av förenklade kostnadsalternativ
Nyckelkontroll:
Tillfredsställande utvärdering
av att kostnaderna är rimliga
• Metod för och
beräkning av förenklade
kostnadsalternativ

Nyckelkontroll:
Tillfredsställande kontroller
av att kostnaderna är
stödberättigande
• Korrekt tillämpning av det
förenklade
kostnadsalternativet i
ansökningsskedet

Nyckelkontroll:
Tillfredsställande kontroll av
alla betalningsansökningar
• Korrekt tillämpning v det
förenklade
kostnadsalternativet vid
betalningsansökan

Kompletterande kontroll:
Tillfredsställande
verifieringskedja
• De uppgifter som
använts vid
beräkningarna går att
spåra

Källa: Europeiska revisionsrätten, på grundval av intervjuer och dokumentation från kommissionen.

62. I detta sammanhang har vi upprättat en lista med vanliga krav på säkerhet och
resultatprinciper i bilaga II.1 och II.2.
63. Trots de utmaningar som nämns ovan räknar fem av de sex besökta medlemsstaternas
myndigheter med att de kommer att använda förenklade kostnadsalternativ i större
utsträckning i framtiden. Till exempel ville Sverige använda mer klumpsummor i sitt
ursprungliga landsbygdsprogram för 2014–2020 men begränsades av (den numera
avskaffade) bestämmelsen att förenklade kostnadsalternativ måste godkännas i förväg 53.

52

Endast brister vid nyckelkontroller kan leda till finansiella korrigeringar.

53

Artikel 62.2 i förordning (EU) nr 1305/2013.
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De senaste ändringarna av lagstiftningen kan uppmuntra till ökad användning av
förenklade kostnadsalternativ inom landsbygdsutveckling
64. I september 2016 föreslog kommissionen ändringar 54 av flera bestämmelser som
påverkar genomförandet av landsbygdsutvecklingspolitiken. I oktober 2017 beslutade
parlamentet och rådet att med verkan från och med 2018 stryka en
landsbygdsutvecklingsspecifik bestämmelse 55 som begränsade användningen av förenklade
kostnadsalternativ.
65. De beslutade ändringarna innebär en ytterligare harmonisering av reglerna för de olika
europeiska struktur- och investeringsfonderna och ökade möjligheter att använda
förenklade kostnadsalternativ. Avskaffandet av förhandsattesteringen av metoden och
beräkningarna för Ejflu kan eventuellt bidra till en mer omfattande användning av
förenklade kostnadsalternativ. Förhandsattesteringen innebar att förenklade
kostnadsalternativ måste fastställas i ett tidigare skede för Ejflu än vad som var fallet för, till
exempel, Europeiska socialfonden. Vad beträffar den sistnämnda räcker det att förenklade
kostnadsalternativ fastställs senast vid tidpunkten då stödet beviljas, vilket nu också gäller
Ejflu. Fler förslag som påverkar användningen av förenklade kostnadsalternativ för Ejflu
diskuteras fortfarande av rådet och parlamentet. De beskrivs i ruta 15. Om dessa ytterligare
ändringar antas kommer de att leda till ökad användning av förenklade kostnadsalternativ.
Ruta 15 – Förslag till ändringar av lagstiftningen för att öka möjligheterna att använda förenklade
kostnadsalternativ
Förslagen till ändringar av artiklarna 67 och 68 i förordning (EU) nr 1303/2013 innebär följande:
•

Taket för klumpsummor avskaffas.

•

Förslag till budgetar som fastställs från fall till fall tillåts för alla europeiska struktur- och
investeringsfonder.

54

COM(2016) 605 final (omnibusförordningen).

55

Artikel 62.2 i förordning nr (EU) 1305/2013, som för Ejflu krävde en förhandsattestering av
metod och beräkningar.
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•

De direkta personalkostnaderna för en insats får beräknas som ett schablonbelopp upp till
20 % av insatsens andra direkta kostnader än personalkostnader.

•

En schablonsats på upp till 40 % av de stödberättigande personalkostnaderna får användas
för att täcka de återstående stödberättigande kostnaderna för en insats utan att
medlemsstaterna behöver beräkna den tillämpliga satsen.

66. Möjligheten att basera förenklade kostnadsalternativ på ett förslag till projektbudget
innebär att de kan fastställas för en enskild insats samtidigt som stödansökan bedöms.
Svenska och finländska myndigheter berättade att de redan hade övervägt att använda
klumpsummor som byggde på budgetförslag för flera åtgärder men att kommissionen hade
informerat dem om att det inte var möjligt inom Ejflu 56.
FÖRENKLADE KOSTNADSALTERNATIV HAR INTE KOPPLATS TILL ÖKAT FOKUS PÅ RESULTAT
Förenklade kostnadsalternativ flyttar fokus från fakturor till utfall men leder inte till ökat
fokus på resultat
67. Ett skäl till att främja ökad användning av förenklade kostnadsalternativ som nämns är
potentialen till ökat fokus på utfall och resultat. Kommissionens vägledning om förenklade
kostnadsalternativ tar upp detta flera gånger 57. Inom de landsbygdsprogram som vi valde ut
för ett revisionsbesök granskade vi enskilda projekt för att kontrollera att medlemsstaternas
myndigheter riktade in sina kontroller på utfall eller resultat och inte på fakturor samt
huruvida berättigandet till utbetalning av det förenklade kostnadsalternativet hade

56

Finland: åtgärderna 1, 7, 16 och 19; Sverige: åtgärderna 1, 2, 7, 16 och 19.

57

I till exempel avsnitt 1.3 anges att användning av förenklade kostnadsalternativ rekommenderas
om medlemsstaterna vill att förvaltningen av ESI-fonderna ska fokusera mer på utfall och
resultat och inte på input, och i avsnitt 1.2.2 sägs att en fördel med förenklade
kostnadsalternativ är att stödberättigande kostnader beräknas enligt en på förhand fastställd
metod baserad på utfall, resultat eller vissa andra kostnader. När det specifikt gäller
enhetskostnader sägs i avsnitt 3.1 att de, förutom att de är processbaserade (syftar till att täcka
de verkliga kostnaderna genom en bästa uppskattning), kan vara resultatbaserade (utfall eller
resultat) eller fastställda utifrån både en uppskattning av de verkliga kostnaderna och resultatet.

42

fastställts baserat på att det planerade utfallet eller resultatet uppnåddes. Vi jämförde också
utbetalningar med respektive utan förenklade kostnadsalternativ.
68. Vi fann exempel på projektutfall och projektresultat som bidrog till målen för en åtgärd
(se ett exempel i ruta 16) men inget som tydde på att de uppnådda resultaten var bättre än
de skulle ha varit med ersättning av uppkomna kostnader.
Ruta 16 – Utfallsbaserade utbetalningar i Sachsen
Sachsens landsbygdsprogram finansierar anläggning av naturliga stenurar baserat på
enhetskostnader. Naturliga stenmurar ska bidra till att återställa, bevara och främja den
biologiska mångfalden i branta och kuperade vinodlingar. Utbetalningarna är baserade på det
antal kvadratmeter mur som byggts.
Stödmottagarna ansöker om stöd först efter det att en
naturskyddsexpert bedömt miljövärdet. När projektet har
slutförts begär stödmottagarna ersättning för antalet
byggda kvadratmeter. De sachsiska myndigheterna besöker
stödmottagarna för att kontrollera det antal kvadratmeter
som de begär ersättning för. De förklarade att det är
© DELSTATEN SACHSENS MILJÖ- OCH
JORDBRUKSMINISTERIUM

genom denna kontroll och naturskyddsexpertens
bedömning som de ser till att projektutfallet bidrar till att
de önskade resultaten uppnås.

69. De förenklade kostnadsalternativen kan differentieras utifrån önskade resultat, så länge
som de återspeglar kostnader och likabehandling av stödmottagare säkerställs. Detta är en
av flera möjligheter att öka fokus på resultat (andra möjligheter är att använda
urvalskriterier och variera ”stödnivån”, dvs. den procentandel av projektet som får Ejflustöd). Vi fann inga exempel på när detta hade gjorts i praktiken.
70. Kommissionen övervakar genomförandet av landsbygdsutvecklingspolitiken genom det
gemensamma övervaknings- och utvärderingssystemet (CMES). Systemet fastställer
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indikatorer 58 på EU-nivå: rapporteringen från medlemsstaterna måste vara jämförbar för att
en utvärdering av politiken ska bli meningsfull. Indikatorerna ska återspegla de politiska
målen, varför vi försökte hitta ett samband mellan dem och utbetalningarna, såsom
illustreras med ett fiktivt exempel i figur 11.
Figur 11 – Det ska finnas en koppling mellan mål, indikatorer och utbetalningar genom
förenklade kostnadsalternativ
Politiskt mål
Uppföljning av resultat
utifrån indikatorer som är
kopplade till den
verksamhet som utförts

Främja social
delaktighet,
fattigdomsbekämpning
och ekonomisk
utveckling

Under perioden 2014–2020 kan
medlemsstaterna välja mellan
sex prioriteringar (mål för
landsbygdsutvecklings-politiken)

Särskilt mål

Övervakning och
utvärdering

Medlemsstaterna kan välja
mellan 18 fokusområden
(särskilda mål)

Diversifiering och
skapande av småföretag
och jobb

I förordningen fastställs
24 målindikatorer för
resultatmätning
Utbetalning
Baserat på nya jobb som
skapas (klumpsumma
eller enhetskostnad per
person)
Medlemsstaterna anger
betalningsmetoden i
landsbygdsprogrammet

Målindikator
Antal skapade jobb

Åtgärd
Stöd till investeringar i
annan verksamhet än
jordbruksverksamhet

Medlemsstaterna väljer ut
åtgärder som är lämpliga
för att målen ska uppnås

Exempel på stödberättigande verksamhet är hantverk,
landsbygdsturism och tjänster som hårfrisörer och tandläkare utför.

Källa: Europeiska revisionsrätten.

71. I de flesta fall kunde vi inte fastställa en direkt koppling mellan utbetalningarna inom de
utvalda projekten och indikatorerna. I verkligheten övervakas inte genomförandet av
landsbygdsutvecklingspolitiken på projektnivå med hjälp av indikatorerna inom det
gemensamma övervaknings- och utvärderingssystemet, som fastställs på EU-nivå, vilket
innebär att betalningar genom förenklade kostnadsalternativ inte skulle kunna baseras på
dem. Men för att man ska kunna övervaka resultaten av politiken behöver insatser som
finansieras inom Ejflu vara tydligt kopplade till ett av dess mål. Bättre koppling mellan
utbetalningar och mål för enskilda projekt skulle kunna bidra till ökat fokus på
måluppfyllelse.

58

Bilaga IV till förordning (EU) nr 808/2014.
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Kommissionen har föreslagit en övergång till resultatbaserade utbetalningar
72. Enligt nyligen föreslagna ändringar av den rättsliga ramen 59 ska, utöver fler möjligheter
att använda förenklade kostnadsalternativ, också alternativet resultatbaserade utbetalningar
införas. Kommissionen har särskilt föreslagit att artikel 67 i Europaparlamentets och rådets
förordning (EU) nr 1303/2013 ska innehålla en möjlighet till finansiering som inte är knuten
till kostnader för den aktuella insatsen utan till uppfyllelse av villkor för framsteg i
genomförandet eller uppnåendet av programmål.
SLUTSATSER OCH REKOMMENDATIONER
73. Det finns flera potentiella fördelar med att använda förenklade kostnadsalternativ. Den
administrativa bördan kan minska eftersom varenda euro inte måste spåras tillbaka till
enskilda styrkande handlingar. Stödmottagarna lämnar, och medlemsstaternas myndigheter
kontrollerar, färre dokument.
74. De förenklade kostnadsalternativen flyttar fokus från fakturor genom att
utbetalningarna baseras på utfall, men de ökar inte fokus på resultat. De förenklade
kostnadsalternativen kan hålla kostnaderna för landsbygdsutvecklingsprojekt under kontroll,
men bara om de är baserade på en tillförlitlig metod och rättvisa och kontrollerbara
beräkningar. De planerade resultbaserade utbetalningarna har potential att öka fokus på
resultat och måluppfyllelse.
75. Vår revision visar på en förändring och generell minskning av den administrativa
bördan. Förvaltningsmyndigheterna investerar (tid eller pengar) i en metod och i
beräkningar i förväg, medan personalen sparar tid när de kontrollerar stöd- och
betalningsansökningar, och stödmottagarna behöver inte lämna in lika många dokument (se
punkterna 13–18, 21–22 och 26).

59

Ändringar föreslagna av kommissionen i COM(2016) 605 final av Europaparlamentets och rådets
förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 av den 25 oktober 2012 om finansiella regler för
unionens allmänna budget och om upphävande av rådets förordning (EG, Euratom)
nr 1605/2002 och förordning (EU) nr 1303/2013.
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76. Om de förenklade kostnadsalternativen används ändamålsenligt kan de hålla
kostnaderna för landsbygdsutvecklingsprojekt under kontroll. Men för att man ska kunna se
till att kostnader är rimliga krävs att en tillförlitlig metod tillämpas, så att
finasieringsnivåerna fastställs korrekt (se punkterna 33–38).
77. Det finns visserligen inget rättsligt krav på att metoden eller beräkningarna ska
uppdateras, men enligt principerna för en sund ekonomisk förvaltning ska beräkningarna
vara aktuella för att det förenklade kostnadsalternativet ska återspegla verkligheten.
Rekommendation 1
Kommissionen bör uppdatera sin vägledning om förenklade kostnadsalternativ så att den
också omfattar centrala principer för utveckling av metoder. I detta bör följande ingå:
•

Minimikrav när det gäller uppgifter.

•

Acceptabel variation i de priser som används.

•

Beaktande av dataset med extrema värden och volatila data.

Måldatum för genomförande: 2018.

78. Kommissionen bedömer inte metoden för eller beräkningarna av förenklade
kostnadsalterntiv när den godkänner landsbygdsprogrammen. GD Jordbruk och
landsbygdsutvecklings revisorer tittar på förenklade kostnadsalternativ i sina revisioner om
de väljer ut utbetalningar som gjorts med dessa alternativ, men de väljer inte systematiskt ut
medlemsstater eller landsbygdsprogram som använder förenklade kostnadsalternativ.
Attesterande organ är funktionellt oberoende organ, men deras roll i granskningen av
förenklade kostnadsalternativ har inte preciserats. Detta medför en risk för att förenklade
kostnadsalternativ inte granskas av ett oberoende organ (se punkterna 40–47). I detta
sammanhang skulle kraven och principerna i bilaga II.1 och II.2 kunna vara relevanta för
organ som använder och kontrollerar förenklade kostnadsalternativ, inbegripet de
attesterande organen (se punkt 62).
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Rekommendation 2
Kommissionen bör förtydliga vem som är skyldig att kontrollera metoden och beräkningarna
för förenklade kostnadsalternativ.
Framför allt bör kommissionen med beaktande av de krav på säkerhet som anges i bilaga II.1
förtydliga de attesterande organens roll och i sin vägledning till de attesterande organen
särskilt hänvisa till granskningen av förenklade kostnadsalternativ och tillhörande
internkontrollsystem.
Måldatum för genomförande: 2018.

79. Vår revision visar att de förenklade kostnadsalternativen fortfarande står för en
marginell del av utgifterna för landsbygdsutveckling. Det viktigaste skälet till det är
svårigheten att fastställa kostnadssystem för en stor mängd olika projekt, verksamheter och
stödmottagare. Detta bidrar till den betydande investering som krävs för att ta fram en
metod för förenklade kostnadsalternativ. Det är bara meningsfullt att utveckla förenklade
kostnadsalternativ om många projekt är likartade eller har liknande utgifter. Förenklade
kostnadsalternativ är inte lämpliga för alla typer av insatser och utgifter men skulle ändå
kunna användas oftare och bättre (se punkterna 16–17 och 48–51). Enligt förordningarna får
metoder och satser för förenklade kostnadsalternativ som tagits fram på andra
politikområden användas, men vi konstaterade att medlemsstaterna sällan utnyttjar den
möjligheten.
80. Lagstiftaren kan i förordningarna ange satser och belopp som ska användas som
förenklade kostnadsalternativ. En särskild fördel med de allmänt tillgängliga förenklade
kostnadsalternativen är att medlemsstaternas myndigheter inte måste fastställa en metod
eller göra beräkningar (se punkterna 19–20). Det är dock viktigt att sådana satser
underbyggs väl och samordnas på rätt sätt med kostnader som finansieras baserat på
fakturor och annan dokumentation.
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Rekommendation 3
För att främja lämplig användning av förenklade kostnadsalternativ bör kommissionen
•

undersöka möjligheterna till att ta fram fler väl underbyggda allmänt tillgängliga

förenklade kostnadsalternativ,
•

uppdatera sina definitioner av nyckelkontroller och kompletterande kontroller så att

de speglar användningen av förenklade kostnadsalternativ.
Måldatum för genomförande: 2018.

81. Trots att kommissionen anger ökat fokus på utfall och resultat som ett av skälen till att
använda förenklade kostnadsalternativ kunde vi inte konstatera att fokus på resultat hade
ökat. Förenklade kostnadsalternativ flyttar fokus från fakturor till utfall, men vi fann inga
tecken på att bättre resultat hade uppnåtts med utbetalningar genom förenklade
kostnadsalternativ jämfört med ersättning av kostnader som uppkommit.
82. De nya resultatbaserade utbetalningar som införs genom kommissionens
omnibusförslag möjliggör utbetalningar som inte är knutna till kostnader. Hur framgångsrika
de blir beror på kommissionens vägledning och på medlemsstaternas beredskap att använda
den nya finansieringsformen.
Rekommendation 4
Kommissionen bör undersöka möjligheterna att övergå från ersättning av kostnader som
uppkommit till ersättning baserad på resultat. När den gör det bör den utnyttja
erfarenheterna från införandet av förenklade kostnadsalternativ.
Måldatum för genomförande: 2018.
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Denna särskilda rapport antogs av avdelning I, med ledamoten Phil Wynn Owen som
ordförande, vid dess sammanträde i Luxemburg den 7 mars 2018.
För revisionsrätten

Klaus-Heiner Lehne
ordförande

1
BILAGA I
ÅTGÄRDER FÖR LANDSBYGDSUTVECKLING DÄR FÖRENKLADE KOSTNADSALTERNATIV ANVÄNDS I

Rådgivningstjänster samt företagslednings- och
avbytartjänster inom jordbruket
Kvalitetssystem för jordbruksprodukter och livsmedel

Investeringar i fysiska tillgångar
Återställande av produktionspotential inom jordbruket som
skadats av naturkatastrofer samt införande av lämpliga
förebyggande åtgärder
Jordbruks- och affärsutveckling

Grundläggande tjänster och förnyelse av samhällen på
landsbygden

Investeringar i skogsområdesutveckling och förbättring av
skogars livskraft

Tjänster för miljö- och klimatvänligt skogsbruk samt
skogsskydd

Samarbete

Riskhantering

Stöd till lokalt ledd utveckling inom ramen för Leader

Tekniskt stöd

5.2
6.4
7.1
7.2
7.3
7.4
7.5
7.6
7.7
7.8
8.1
8.2
8.3
8.4
8.5
8.6
15.2
16.1
16.2
16.3
16.4
16.5
16.6
16.7
16.8
16.9
16.10
17.1
17.2
17.3
19.1
19.2
19.3
19.4
20.1
20.2

Antal delåtgärder där förenklade kostnadsalternativ används
Totalt antal icke areal-/djurrelaterade delåtgärder i landsbygdsprogrammet
% av delåtgärderna där förenklade kostnadsalternativ används
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X
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X
X

X
X

X

X

X

X
X
X

X

X
X
X
X
X

X
X
X

X

X

X
X

Österrike

Nederländerna

Luxemburg

Cypern

X
X

Sverige

X

Finland

X
X

Venetien (Italien)

X
X

Toskana (Italien)

X

Kroatien

X

Languedoc-Roussillon
(Frankrike)
Provence-Alpes-Côte d'Azur
(Frankrike)

Spanien

X
X

Grekland

X

Irland

Danmark

Bulgarien

X
X
X
X

Estland

X

Sachsen (Tyskland)

Kunskapsöverförings- och informationsåtgärder

Del-åtgärd
1.1
1.2
1.3
2.1
2.2
2.3
3.1
3.2
4.1
4.2
4.3
4.4
5.1

Vallonien (Belgien)

Åtgärd

Flandern (Belgien)
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X
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X
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X

X
X
X

X
X
X
X

X
X
X
X

X

X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
21
6
13
4
12
14
1
30
18
29
21
20
28
14
70 % 33 % 45 % 19 % 60 % 50 % 7 %

X
X

X

X

X
X
X
X

X
X
X
X

X
X
X
1
9
10
9
6
1
7
6
0
14
21
18
17
30
31
23
23
26
36
32
26
8
16
36
25
26
3 % 29 % 43 % 39 % 23 % 3 % 22 % 23 % 0 % 88 % 58 % 72 % 65 %

Obs.: Listan innehåller de 49 delåtgärder inom landsbygdsutveckling där förenklade kostnadsalternativ kan
användas under perioden 2014–2020. Det finns inga delågärder som genomförs fullt ut med förenklade
kostnadsalternativ. Förenklade kostnadsalternativ används endast för specifika typer av projekt eller
utgifter som får stöd inom respektive delåtgärd.
Källa: Europeiska revisionsrätten, på grundval av medlemsstaternas information och de åtgärder som anges
i förordning (EU) nr 808/2014.

1
BILAGA II
1. SÄKERHET VID FÖRENKLADE KOSTNADSALTERNATIV
Inledning: Vi diskuterade dessa nyckelkrav med kommissionens avdelningar med ansvar för de
europeiska struktur- och investeringsfonderna. De gäller alla organ som använder och kontrollerar
förenklade kostnadsalternativ. I vilken omfattning dessa krav granskas i en viss revision beror både
på omfattningen av det arbete som utförs och i vilken utsträckning förenklade kostnadsalternativ
används i de granskade utgifterna.
Krav

Revisionsmetod
Medlemsstaten använder endast Analysera EU:s regler och nationella regler och
förenklade kostnadsalternativ
• kontrollera att den typ av förenklade
som är tillåtna enligt EU:s regler
kostnadsalternativ som används är förenliga med
och nationella regler.
dem,

Utformning (metod för och beräkningar av förenklade kostnadsalternativ)

•

Det förenklade
kostnadsalternativet har
fastställts baserat på en av de
metoder som är tillåtna enligt
lagstiftningen.

identifiera eventuella begränsningar när det gäller de
typer av insatser som förenklade kostnadsalternativ
kan användas för och kontrollera att förenklade
kostnadsalternativ används för typer av insatser och
kostnadskategorier som är tillåtna.

Analysera EU:s regler och nationella regler och identifiera de
metoder som är tillåtna för att fastställa förenklade
kostnadsalternativ.
Kontrollera att det förenklade kostnadsalternativet har
fastställts med hjälp av en av de metoder som anges i
lagstiftningen (t.ex. en rättvis och kontrollerbar
beräkningsmetod, användning av befintliga EU-system eller
nationella system och användning av särskilda satser eller
metoder från förordningarna).
Om särskilda satser eller metoder som anges i förordningarna
används behöver utformningen inte kontrolleras.

Det förenklade
kostnadsalternativet täcker
endast stödberättigande
kostnader.

Kontrollera att metoden för att fastställa det förenklade
kostnadsalternativet endast inbegriper kostnader som är
stödberättigande enligt EU:s regler och nationella regler.

Om en kombination av
förenklade kostnadsalternativ
eller olika
ersättningsmekanismer används
för samma insats ska dubbel
redovisning av kostnader
undvikas.

Kontrollera att en viss typ av utgift för en enskild
stödmottagare bara kan finansieras en gång.
Om en insats delvis ersätts baserat på verkliga kostnader som
faktiskt uppkommit, kontrollera då att dessa kostnader inte
också betalas som en del av det förenklade
kostnadsalternativet.
Om en klumpsumma och enhetskostnader används för
samma typ av insats, kontrollera då att beräkningen av
klumpsumman inte omfattar de delar som ersatts baserat på
enhetskostnader.
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Krav

Revisionsmetod
När det gäller schablonsatser: se till att det finns en utförlig
definition av och en tydlig åtskillnad mellan de
kostnadskategorier på vilka satsen tillämpas och den
kostnadskategori där ersättningen sker med hjälp av
schablonsatser.
Om förenklade
kostnadsalternativ baseras på
befintliga EU-system eller
nationella system ska dessa
system avse liknande typer av
stödmottagare och insatser.

Bedöm huruvida de typer av stödmottagare och insatser som
får stöd genom förenklade kostnadsalternativ är likartade.
Kontrollera detta från fall till fall, till exempel genom att
bedöma huruvida typen av stödmottagare hade varit
stödberättigad enligt det EU-system/nationella system som
används som utgångspunkt för det förenklade
kostnadsalternativet.
Kontrollera att de parametrar som använts utifrån den
befintliga metoden (t.ex den geografiska omfattningen) också
är giltiga för de typer av insatser som den kommer att
användas för.

Beräkningen av det förenklade
kostnadsalternativet är rättvis,
rimlig och baserad på
verkligheten, inte överdriven
eller extrem.

Kontrollera att medlemsstaternas myndigheter har motiverat
sina antaganden och de uppgifter de använt för metoden och
beräkningen av förenklade kostnadsalternativ.

Beräkningen av förenklade
kostnadsalternativ är rättvis: den
gynnar inte vissa stödmottagare
eller insatser jämfört med andra.

Analysera beloppen eller satserna för de förenklade
kostnadsalternativen och kontrollera att de antaganden och
uppgifter som använts för att fastställa dem bygger på
genomsnittliga insatser/stödmottagare eller, alternativt, att
belopp eller satser är diversifierade baserat på objektiva
motiveringar.

Beräkningen av förenklade
kostnadsalternativ är
kontrollerbar: baserad på
styrkande handlingar som kan
kontrolleras så länge som det
förenklade kostnadsalternativet
används.

Kontrollera att det organ som fastställt det förenklade
kostnadsalternativet på lämpligt sätt har dokumenterat
•

beskrivningen av metoden (inbegripet viktiga steg i
beräkningen),

•

källorna till de uppgifter som använts, bland annat en
bedömning av uppgifternas relevans och kvalitet,

•

själva beräkningen.

Kontrollera de uppgifter som använts för beräkningen av det
förenklade kostnadsalternativet på urvalsbasis och ta reda på
om det finns en lämplig verifieringskedja.
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Genomförande (utbetalningar baserade på förenklade kostnadsalternativ)

Utformning – förvaltnings- och
kontrollsystemet (endast i den mån som det

Krav

Revisionsmetod
Förvaltnings- och
kontrollsystemet omfattar
relevanta kontroller avseende
utformningen av förenklade
kostnadsalternativ.

Kontrollera medlemsstatens förfaranden och bedöm om de
inbegriper bestämmelser om en funktionellt oberoende
granskning av metoden för och beräkningarna av förenklade
kostnadsalternativ.

Förenklade kostnadsalternativ
som används i praktiken
fastställs på förhand.

Granska inbjudan att lämna förslag och ta reda på om den
innehåller en hänvisning till användningen av förenklade
kostnadsalternativ.

Kontrollera att granskningen vid behov utförs och att den
uppfyller de tillämpliga nyckelkraven ovan.

Granska dokumentet där stödvillkoren anges och kontrollera
att det belopp eller den sats som använts för det förenklade
kostnadsalternativet hade meddelats senast i stödbeslutet.
Den motprestation som
förväntas av stödmottagaren för
att han eller hon ska få en
utbetalning baserad på
förenklade kostnadsalternativ
anges klart och tydligt.

Kontrollera i dokumentet som anger stödvillkoren i ett urval
av insatser att de på förhand fastställda avtalsvillkoren tydligt
anger vilken motprestation som krävs för att en utbetalning
baserad på förenklade kostnadsalternativ ska göras.

Utbetalningen beviljas endast
om den på förhand fastställda
motprestationen fullgörs.

Kontrollera att de på förhand fastställda motprestationerna
fullgörs och att villkoren för att få stöd är uppfyllda (genom
fysisk inspektion eller genom inhämtande av andra bindande
bevis).
När det gäller klumpsummor och enhetskostnader:
kontrollera att de på förhand fastställda villkoren är
uppfyllda. När det gäller enhetskostnader: kontrollera antalet
faktiska stödberättigande enheter.
När det gäller finansiering till schablonsats: kontrollera att
det belopp som fastställts är baserat på kategorier av
stödberättigande kostnader som fastställts i metoden.
Kontrollera de faktiska kostnader som uppkommit och
betalats på vilka satsen tillämpas och ta reda på om de
överensstämmer med dokumentet där stödvillkoren
fastställs.

Metoden används på rätt sätt
och utbetalningen baserad på
förenklade kostnadsalternativ är
korrekt beräknad.

Kontrollera att beräkningen av utbetalningen är baserad på
det förenklade kostnadsalternativ som fastställts i enlighet
med de tillämpliga reglerna vid tidpunkten för beviljandet av
stödet (kontrollera att rätt satser används om satsen eller

4

Krav

Revisionsmetod
beloppet för det förenklade kostnadsalternativet har
ändrats).
Granska beräkningen av utbetalningen matematiskt i ett
urval av insatser (enhetskostnader: antal genomförda
enheter multiplicerat med enhetskostnaden, klumpsumma:
är lika med stödbeslutet, schablonsatser: % av de definierade
kategorierna av kostnader).

Genomförande – förvaltnings- och kontrollsystemet (endast i
den mån som det berör förenklade kostnadsalternativ)

Om värdet på de kostnader som schablonsatsen tillämpades
på ändrats: kontrollera att det belopp som beräknats baserat
på schablonsatsen också justerats på motsvarande sätt.
Förvaltnings- och
kontrollsystemet omfattar
relevanta kontroller avseende
genomförandet av insatser med
hjälp av förenklade
kostnadsalternativ.

Gå igenom medlemsstatens förfaranden och bedöm om de
inbegriper administrativa kontroller av genomförandet av
insatsen, uppfyllelse av de på förhand definierade villkoren
och kontroll av enheterna (när det gäller enhetskostnader)
och kategorierna av stödberättigande kostnader (när det
gäller finansiering till schablonsats).

De administrativa kontroller som Granska i ett urval av utbetalningar de administrativa
anges i förvaltnings- och
kontrollerna och kontrollera att de har utförts i enlighet med
kontrollsystemet fungerar
de kontroller som anges i förvaltnings- och kontrollsystemet.
ändamålsenligt.
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BILAGA II
2. RESULTAT AV FÖRENKLADE KOSTNADSALTERNATIV
Inledning: I detta avsnitt ges exempel på principer som kan vara relevanta vid revisionen av resultat.
Andra principer kan tas fram beroende på revisionens inriktning och omfattning. Revisionskriterier
måste också fastställas för var och en av principerna.

Sparsamhet

Princip

Revisionsmetod
De förenklade
kostnadsalternativen har
fastställts på rätt nivå.

Kontrollera, när det gäller ett visst utfall eller resultat, att de
förenklade kostnadsalternativen inte hade kunnat utformas
eller genomföras på ett sätt som hade resulterat i betydligt
lägre kostnader.

Behovet av indexering eller
uppdatering av metoden och de
uppgifter som använts vid
beräkningen utvärderas
regelbundet.

Kontrollera (genom granskning av förfaranden, tidigare
uppdateringar eller förfrågan) att medlemsstatens
myndigheter regelbundet utvärderar behovet av att
uppdatera de antaganden som ligger till grund för metoden
för de förenklade kostnadsalternativen och de uppgifter som
använts vid beräkningen. Kontrollera att beräkningarna vid
behov har uppdaterats.

Effektivitet

Om de förenklade kostnadsalternativen är baserade på
befintliga EU-system eller nationella system: kontrollera om
den metod som användes för det ursprungliga systemet
ändrats under perioden och, om så är fallet, kontrollera att
det förenklade kostnadsalternativet har ändrats på
motsvarande sätt.
Den tid och de kostnader som
lagts på att ta fram metoden för
förenklade kostnadsalternativ
och beräkningarna står i
proportion till de besparingar
som görs under genomförandet
för hela perioden.

Ta reda på vilka resurser som behövdes för att fastställa
metoden jämfört med tidsbesparingarna under
genomförandet. Analysera huruvida det är effektivt att
använda förenklade kostnadsalternativ för denna specifika
typ av insats, stödmottagare och/eller kostnadskategori.

De administrativa kontrollerna
förenklas för att spegla
användningen av förenklade
kostnadsalternativ.

Granska medlemsstatens förfarande och checklistor för
administrativa kontroller och ta reda på om
•

de kostnader som faktiskt uppkommit inte
kontrolleras som utgiftskategorier som ersätts genom
förenklade kostnadsalternativ,

•

utgifter som attesterats för kommissionen beräknas
baserat på attesterade kvantiteter,

•

kontrollerna av enhetskostnader och klumpsummor
är inriktade på utfall och resultat,

•

kontrollen av schablonsatser är inriktad på de
stödberättigande kostnader som satsen tillämpas på.
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Ändamålsenlighet

Princip

Revisionsmetod
De förenklade
Kontrollera att de motprestationer som förväntas av en
kostnadsalternativen är inriktade stödmottagare för att stödet baserat på förenklade
på att uppnå utfall och resultat.
kostnadsalternativ ska betalas ut är tydligt kopplade till
uppnåendet av politiska mål.

KOMMISSIONENS SVAR PÅ EUROPEISKA REVISIONSRÄTTENS SÄRSKILDA
RAPPORT
”DE NYA ALTERNATIVEN FÖR ATT FINANSIERA PROJEKT FÖR
LANDSBYGDSUTVECKLING: ENKLARE MEN INTE RESULTATINRIKTADE”
SAMMANFATTNING
I. Kommissionen förbättrade de förenklade kostnadsalternativen 2014, i syfte att ytterligare förenkla
genomförandet av vissa landsbygdsutvecklingsåtgärder. Det stod klart redan från början att denna
alternativa metod för ersättning av kostnader sannolikt inte skulle öka fokus på resultaten i någon
större utsträckning. Meningen är att de förenklade kostnadsalternativen ska leda till samma resultat
som de konventionella ersättningssystemen, men på ett enklare och snabbare sätt.
IV. Kommissionen anser att de förenklade kostnadsalternativen bidrar avsevärt till att minska den
administrativa bördan, vilket i sin tur innebär att de personalresurser och det administrativa arbete
som krävs för förvaltningen av fonden kan fokuseras mer på att uppnå de politiska målen i stället
för att koncentreras till att samla in och kontrollera finansiella handlingar.
V. Kommissionen har klargjort och kommer ytterligare att förtydliga de attesterande organens roll i
granskningen av metoden för förenklade kostnadsalternativ inom ramen för mötena i expertgruppen
för attesterande organ.
VI. Enligt kommissionen är förenklade kostnadsalternativ en relativt ny rutin för andra utgifter än
arealstöd och stöd som inte rör djurhållning. Medlemsstaterna behöver lite tid på sig för att införa
dem. Förenklade kostnadsalternativ håller dock på att införas genom ändringar av
landsbygdsutvecklingsprogrammen.
VII.
Första punktsatsen: Kommissionen godtar rekommendationen och har redan börjat uppdatera
vägledningsdokumenten, särskilt för att inbegripa de ändringar som kommer att införas i och med
omnibusförordningen om gemensamma bestämmelser.
Andra punktsatsen: Kommissionen godtar rekommendationen.
Kommissionen håller med om att det är nödvändigt att förtydliga vissa aspekter av kontrollen av
metoden och beräkningarna för förenklade kostnadsalternativ i den uppdaterade vägledningen. De
attesterande organen avger för närvarande utlåtanden om de interna kontrollsystemen och
utgifternas laglighet och korrekthet, inbegripet efterlevnaden av tillämplig lagstiftning i fråga om
förenklade kostnadsalternativ. Deras roll i granskningen av förenklade kostnadsalternativ kan dock
förtydligas ytterligare.
Tredje punktsatsen: Kommissionen godtar rekommendationen och kommer att uppdatera listan över
nyckelkontroller och kompletterande kontroller för att spegla användningen av förenklade
kostnadsalternativ. Kommissionen har tagit med fler allmänt tillgängliga förenklade
kostnadsalternativ i omnibusförordningen om gemensamma bestämmelser.
Fjärde punktsatsen: Kommissionen godtar rekommendationen. Som anges i meddelandet Framtiden
för livsmedel och jordbruk överväger kommissionen möjligheterna att övergå till system där
medlemsstaternas ersättningar baseras på politiska resultat.
IAKTTAGELSER
Ruta 3 – Schablonsats för lönekostnadspåslag i Sverige

1

Exemplet från Sverige är mycket lämpligt för att visa de möjliga administrativa fördelarna med att
använda förenklade kostnadsalternativ i stället för faktiska kostnader som uppkommit.
28. Kommissionen anser att den investering som krävs för att utveckla metoden för förenklade
kostnadsalternativ kompenseras senare, eftersom de behöriga myndigheterna sparar tid under
inlämnandet och handläggningen av stödansökningar och betalningsansökningar.
Ruta 7 – Kostnadernas rimlighet när bidrag betalas ut baserat på kostnader som uppkommit
Andra strecksatsen: Det är medlemsstaternas ansvar att bedöma om kostnaderna är rimliga. Offerter
eller referenspriser är dessutom bara två av de alternativ som finns tillgängliga för bedömningen (i
artikel 48.2 e i förordning (EU) nr 809/2014 benämns de också som ”alternativ”). När brister
upptäcks skyddar kommissionen EU-budgeten genom kontroller av överensstämmelsen och ger
vägledning om hur de befintliga systemen kan förbättras (se vägledningen om kontroller av
landsbygdsutvecklingen samt påföljder, inklusive en checklista som revisionsrätten presenterar i
särskild rapport nr 22/2014 för bedömningen av kostnadernas rimlighet).
30. Kommissionen påpekar att när beloppen för de förenklade kostnadsalternativen tas fram med
denna metod behöver de enligt den tillämpliga rättsliga ramen (artiklarna 67 och 68 i förordning
(EU) nr 1303/2013) inte nödvändigtvis uppdateras eller ses över under programperioden. Även om
det inte finns någon rättslig grund för att kräva en uppdatering av beräkningarna kan de förenklade
kostnadsalternativen dock behöva uppdateras om det visar sig att de inte längre är rättvisa (dvs. inte
avspeglar de genomsnittliga marknadskostnaderna).
34. Kommissionen håller fullständigt med om att de uppgifter som ligger till grund för beräkningen
av förenklade kostnadsalternativ bör finnas tillgängliga för eventuella kontroller. Detta nämns även
i vägledningsdokumentet för ESI-fonderna i fråga om förenklade kostnadsalternativ, som
publicerades 2014.
Ruta 10 – Medlemsstaternas myndigheter kunde inte alltid förklara sitt urval av uppgifter för
beräkningarna av förenklade kostnadsalternativ
Som redan nämnts håller kommissionen fullständigt med om att de uppgifter som ligger till grund
för beräkningen av förenklade kostnadsalternativ bör finnas tillgängliga för eventuella kontroller,
och att förvaltningsmyndigheterna måste kunna förklara sina beslut om vilka underliggande
uppgifter som har använts.
Man måste dock ta hänsyn till att det för vissa specialiserade material och tjänster till och med är
svårt att få in tre erbjudanden från leverantörer/tillverkare, och det är ännu svårare om de ska
tillhandahållas i yttersta randregioner och i begränsade mängder (till exempel små traktorer som ska
användas i branta landskap, material som är motståndskraftiga i tropiska förhållanden,
specialmaskiner osv.).
Ruta 11 – Klumpsumma baserad på icke jämförbara offerter som inte ledde till några
besparingar
Kommissionen anser att denna iakttagelse inte kan generaliseras, eftersom den inte täcker alla fall:
deltagande i mässor kan omfatta flera kategorier av stödberättigande utgifter, som sammantaget
mycket riktigt kan leda till ökade bördor för förvaltningsmyndigheten och stödmottagaren.
Förenklade kostnadsalternativ rekommenderas särskilt för små bidrag, och är till och med
obligatoriska för andra ESI-fonder.
40. Kommissionen påpekar att lagstiftningsändringen nyligen har bidragit till att rationalisera detta
tillvägagångssätt med andra ESI-fonder, för vilka oberoende förklaringar inte är nödvändiga. I
praktiken fanns det förenklade kostnadsalternativ som medlemsstaterna inte kunde använda
eftersom de måste lämna in en oberoende förklaring i form av en programändring. Såsom
revisionsrätten konstaterar kan medlemsstaterna fortfarande välja att anlita ett oberoende organ för
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att granska metoden och beräkningarna. Kommissionen anser därför att avskaffandet innebär en
förenkling, och att det snarare bör ses som en möjlighet än ett problem.
42. Kommissionens överensstämmelsekontroller inriktas inte bara på förenklade kostnadsalternativ.
För att få rimliga försäkringar om att ansökningarna om utgifter som finansieras av Ejflu för de
utvalda åtgärderna är korrekta och att användningen av utgifterna överensstämmer med EU:s regler,
grundas bedömningen av förenklade kostnadsalternativ på ett urval och ingår i de systemrevisioner
som utförs. Annars skulle förenklade kostnadsalternativ vara det enda föremålet för revisionen, och
inga andra områden skulle kunna granskas.
43. Kommissionen anser inte att finansiella korrigeringar utgör hinder, utan rättelser i händelse av
bristande efterlevnad av reglerna (överträdelser av EU-lagstiftningen, avtalsbrott), och de är inte
beroende av metoden för att beräkna kostnaderna.
Kommissionen (de generaldirektorat som har ansvar för ESI-fonderna) fortsätter att tillhandahålla
vägledning om förenklade kostnadsalternativ till medlemsstaterna. Sju informationsmöten
anordnades för medlemsstaterna, där även revisorer deltog. Förtydliganden lämnades när
medlemsstaterna hade frågor om metoden för förenklade kostnadsalternativ.
44. Att ha ett sådant alternativ för alla ESI-fonder kan bli betungande för kommissionen. Tanken
med förenklade kostnadsalternativ är just att minska myndigheternas administrativa bördor.
46. Kommissionens riktlinjer för attesterande organ är allmänna och omfattar därför inte specifika
processer såsom förenklade kostnadsalternativ, som kanske inte är relevanta för alla utbetalande
organ.
47. Oberoende kontroller säkerställer inte nödvändigtvis att systemet är felfritt. Kommissionen
påpekar att skyldigheten att ett oberoende organ ska certifiera metoden fortfarande gällde när denna
granskning genomfördes, och revisionsrätten har visat att detta inte minskade risken för fel i
beräkningarna. Risken för fel förfaller tvärtom vara mindre för utbetalningar genom förenklade
kostnadsalternativ inom andra ESI-fonder, där inga oberoende kontroller nödvändigtvis görs.
48. Kommissionen har överblick över användningen och den avsedda användningen av förenklade
kostnadsalternativ tack vare en färsk undersökning om användning och avsedd användning av
förenklade kostnadsalternativ inom Europeiska socialfonden (ESF), Europeiska regionala
utvecklingsfonden (Eruf), Sammanhållningsfonden och Europeiska jordbruksfonden för
landsbygdsutveckling (Ejflu).
56. Kommissionen anser att betalningar inom förenklade kostnadsalternativ i princip kan användas
för alla typer av verksamheter, även om mångfalden av projekt som stöds inom Ejflu kan kräva en
initial investering för att utforma metoden.
58. Se kommissionens svar på punkt 56.
61. Under sina revisioner kontrollerar kommissionens revisorer utformningen och genomförandet
(korrekt tillämpning) av förenklade kostnadsalternativ när de används i genomförandet av åtgärden
eller åtgärderna. I samband med en framtida översyn av dokumentet överväger kommissionen att
mer uttryckligt nämna förenklade kostnadsalternativ i nyckelkontrollerna och de kompletterande
kontrollerna.
62. Kommissionen betonar att de attesterande organen inte bör följa de resultatprinciper som anges i
bilaga II.2. Enligt den gällande rättsliga ramen omfattas inte dessa principer av de attesterande
organens revisionsarbete, som tydligt fastställs i artikel 9 i förordning (EU) nr 1306/2013.
63. Kommissionen anser att denna iakttagelse visar att lagstiftarens beslut att avskaffa
förhandsattesteringen är relevant.
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67. I vägledningen anges att syftet med användningen av de förenklade kostnadsalternativen är att
minska den administrativa bördan för myndigheter och stödmottagare, vilket i sin tur innebär att det
administrativa arbete som krävs för förvaltningen av fonden kan fokuseras mer på att uppnå de
politiska målen i stället för att koncentreras till att samla in och kontrollera finansiella handlingar.
68. Kommissionen påstår inte att användningen av förenklade kostnadsalternativ kommer att bidra
till att uppnå bättre resultat jämfört med faktiska kostnader. Ersättningssystemet för de förenklade
kostnadsalternativen bör leda till samma resultat som de konventionella ersättningssystemen, men
på ett enklare och snabbare sätt. Se kommissionens svar på punkt 67.
69. Att fastställa urvalskriterier och stödnivåer är ett sätt att stärka insatsernas inriktning (t.ex. mot
vissa stödmottagare eller områden). Användningen av förenklade kostnadsalternativ leder till
administrativa förenklingar jämfört med standardmetoderna för att ersätta stödmottagarna
(fakturor). De senare metoderna bidrar till att förbättra de politiska resultaten; den förra leder till
effektivitetsvinster i förvaltningen.
Kommissionens gemensamma svar avseende punkterna 70 och 71:
De politiska resultaten baseras på en effektiv samverkan mellan insatser som får stöd för att uppnå
de politiska målen. CMES-indikatorerna är hjälpmedel för att bedöma resultatet av politiken. De
baseras därför på de verksamheter som genomförs, inte på hur de betalas. Enligt
interventionslogiken kan det inte finnas en direkt koppling mellan politiska mål och utbetalningar
till stödmottagare.
Verksamheter som stöds av landsbygdsutvecklingsprogrammen har en tydlig koppling till de
politiska målen genom de fokusområden som de hör till.
72. Alternativet ”betalning vid uppfyllda villkor”, som kommer att införas genom
omnibusförordningen om gemensamma bestämmelser, anses inte utgöra ett förenklat
kostnadsalternativ (betalningar till stödmottagare), utan en ny finansieringsform genom vilken
kommissionen kan ersätta medlemsstaterna. Den nya bestämmelsen i förordningen om
gemensamma bestämmelser, som härrör från ett liknande förslag som togs med i ändringarna av
budgetförordningen (artikel 121), ger möjlighet att ersätta medlemsstaterna baserat på uppfyllandet
av villkor för framsteg i genomförandet eller programmens måluppfyllelse enligt delegerade akter
(som kommer att antas).
SLUTSATSER OCH REKOMMENDATIONER
74. Kommissionen håller inte med om att det finns en direkt koppling mellan betalningar på
projektnivå och resultat, vilket den förklarar i sina svar på punkterna 69–72.
75. Förvaltningsmyndigheterna behöver investera tid i metoden först när förenklade
kostnadsalternativ införs enligt artikel 67.5 a i förordning (EU) nr 1303/2013. Det finns dock andra
möjligheter i artikel 67.5 b–e och artikel 68, som inte kräver att en metod utformas.
77. I avsaknad av rättsliga krav på regelbunden uppdatering är det medlemsstaternas ansvar att
bedöma om de förenklade kostnadsalternativen kan behöva uppdateras om det visar sig att de inte är
rättvisa längre (dvs. att de inte avspeglar marknadskostnaderna). Se även kommissionens svar på
punkt 30.
Rekommendation 1
Kommissionen godtar denna rekommendation. Kommissionen kommer att se över riktlinjerna
genom att komplettera dem med exempel på bästa praxis och ytterligare information.
78. Som ett led i sin översyn av det interna kontrollsystemet förväntas de attesterande organen
kontrollera förfarandena för förenklade kostnadsalternativ för undersöka hur processen är utformad.
De testar dessutom vissa transaktioner mot listan över nyckelkontroller och kompletterande
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kontroller för att se om det utbetalande organets kontroller har utformats och genomförs på lämpligt
sätt. Detta beskrivs i riktlinjerna till de attesterande organen, som ska tillämpas obligatoriskt från
budgetåret 2019 och framåt, och frivilligt under budgetåret 2018.
Under den statistiska substansgranskningen av handlingarna bör de attesterande organen dessutom
noggrant kontrollera betalningsansökan, det utbetalande organets kontroller (administrativa
kontroller och/eller kontroller på plats) samt beräkningen av betalningen. Om det attesterande
organet redan har granskat förfarandet behöver det bara kontrollera att siffrorna stämmer i
beräkningen av betalningen.
De attesterande organen granskade metoden för förenklade kostnadsalternativ i vissa fall.
De attesterande organens roll i granskningen av förenklade kostnadsalternativ klargjordes under en
workshop om förenklade kostnadsalternativ som hölls under novembermötet i expertgruppen för
attesterande organ, och kommer att förtydligas ytterligare under kommande möten i expertgruppen.
Rekommendation 2
Kommissionen godtar rekommendationen.
De attesterande organen lämnar för närvarande in yttranden om de interna kontrollsystemen och
utgifternas laglighet och korrekthet, inbegripet efterlevnaden av tillämplig lagstiftning i fråga om
förenklade kostnadsalternativ. De attesterande organens roll bör förtydligas ytterligare, och
kommissionen anser att denna del av rekommendationen genomförs för närvarande. Riktlinjerna är
tydliga angående det revisionsarbete som de attesterande organen ska utföra i fråga om förenklade
kostnadsalternativ på nivån för utbetalande organ.
Kommissionen har klargjort och kommer ytterligare att förtydliga de attesterande organens roll i
granskningen av metoden för förenklade kostnadsalternativ inom ramen för mötena i expertgruppen
för attesterande organ. Se kommissionens svar på punkt 78.
79. Enligt kommissionen är förenklade kostnadsalternativ en relativt ny rutin för andra utgifter än
arealstöd och stöd som inte rör djurhållning. Medlemsstaterna behöver lite tid på sig för att införa
dem. Förenklade kostnadsalternativ håller dock på att införas genom ändringar av
landsbygdsutvecklingsprogrammen.
Rekommendation 3
Kommissionen godtar rekommendationen enligt följande:
Första punktsatsen: Kommissionen anser att denna delrekommendation har genomförts, eftersom
nya allmänt tillgängliga förenklade kostnadsalternativ har tagits med i omnibusförordningen om
allmänna bestämmelser. Kommissionen kommer att fortsätta att undersöka möjligheterna att ta fram
fler allmänt tillgängliga förenklade kostnadsalternativ som kan inbegripas i framtida lagstiftning,
men kan inte göra specifika åtaganden i detta skede.
Andra punktsatsen: Kommissionen godtar rekommendationen och kommer att uppdatera listan över
nyckelkontroller och kompletterande kontroller för att spegla användningen av förenklade
kostnadsalternativ.
81. De förenklade kostnadsalternativen bidrar avsevärt till att minska den administrativa bördan,
vilket i sin tur innebär att de personalresurser och det administrativa arbete som krävs för
förvaltningen av fonden kan fokuseras mer på att uppnå de politiska målen i stället för att
koncentreras till att samla in och kontrollera finansiella handlingar. Kommissionen påstår inte att
användningen av förenklade kostnadsalternativ kommer att bidra till att uppnå bättre resultat
jämfört med faktiska kostnader. Ersättningssystemet för de förenklade kostnadsalternativen bör leda
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till samma resultat som de konventionella ersättningssystemen, men på ett enklare och snabbare
sätt.
82. Den nya bestämmelsen i förordningen om gemensamma bestämmelser ger möjlighet att ersätta
medlemsstaterna baserat på uppfyllandet av villkor för framsteg i genomförandet eller
programmens måluppfyllelse, vilket kommer att fastställas i delegerade akter (som kommer att
antas).
Rekommendation 4
Kommissionen godtar denna rekommendation.
Kommissionen kan i detta skede inte göra några specifika åtaganden angående lagstiftningsförslag
för perioden efter 2020, men såsom anges i meddelandet Framtiden för livsmedel och jordbruk
överväger kommissionen möjligheterna att övergå till system där medlemsstaternas ersättningar
baseras på politiska resultat. Kommissionen kommer samtidigt att fortsätta att uppmuntra
medlemsstaterna att använda förenklade kostnadsalternativ för att göra det enklare att ersätta
stödmottagarna.
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Händelse

Datum

Revisionsplanen antas / Revisionen inleds

8.3.2017

Den preliminära rapporten skickas till kommissionen (eller till ett
annat revisionsobjekt)
Den slutliga rapporten antas efter det kontradiktoriska förfarandet

23.1.2018

Svaren från kommissionen (eller från ett annat revisionsobjekt)
har tagits emot på alla språk

9.4.2018

7.3.2018

Förenklade kostnadsalternativ kan leda till förenkling och
minska den administrativa bördan för både
stödmottagarna och medlemsstaternas myndigheter. De
omfattar dock endast en liten del av utgifterna för
landsbygdsutveckling under perioden 2014–2020. De
förenklade kostnadsalternativen flyttar fokus från fakturor
genom att utbetalningarna baseras på utfall, men de ökar
inte fokus på resultat. Vi konstaterade att de förenklade
kostnadsalternativen kan hålla kostnaderna för
landsbygdsutvecklingsprojekt under kontroll, men bara
om de fastställs på rätt nivå och baserat på en rättvis och
kontrollerbar metod.
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