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EU:s revisorer lyfter fram nyckelområden där 
sammanhållningspolitiken bör förenklas efter 2020 
Förenkling av reglerna för sammanhållningsutgifter är en central utmaning till perioden efter 
2020. I ett nytt briefingdokument från Europeiska revisionsrätten anger revisorerna ett antal 
principer som bör följas och nyckelområden som Europeiska kommissionen, 
Europaparlamentet och medlemsstaterna bör beakta när de fastställer nya regler.  

”Trots Europeiska kommissionens ansträngningar har genomförandet av 
sammanhållningspolitiken med åren blivit alltför komplext”, sade Ladislav Balko, den ledamot av 
Europeiska revisionsrätten som ansvarar för briefingdokumentet. ”Det råder enighet om att det 
behövs ytterligare förenkling efter 2020, men det måste också råda klarhet om målen med 
förenklingen och hur den ska genomföras.” 

Generellt föreslår revisorerna att de vägledande principerna för förenklingen av politiken efter 
2020 bör innefatta en väldefinierad strategi med ett evidensbaserat och strukturerat 
tillvägagångssätt. För att en ändamålsenlig förenkling ska uppnås måste såväl kommissionen som 
Europaparlamentet, rådet och medlemsstaterna visa fast beslutsamhet. De bör också komma 
ihåg att förenkling inte är ett mål i sig och att den inte får äventyra redan gjorda förbättringar av 
internkontrollerna.  

Revisorerna identifierar följande fem nyckelområden som kommissionen, Europaparlamentet, 
rådet och medlemsstaterna särskilt bör beakta: 

• Enkla, tydliga och stabila regler samt harmonisering av reglerna mellan olika fonder och 
program.  

• Förvaltningsstrukturen för operativa program. Det nuvarande systemet omfattar mer än 
390 program som omkring 1 400 myndigheter förvaltar och kontrollerar. Det skapar onödig 
komplexitet och hindrar ett effektivt genomförande av politiken.  
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• Nationell överreglering (dvs. att ytterligare komplexitet skapas på medlemsstatsnivå) 
och administrativ ineffektivitet i projekturval och programövervakning. Det finns stora 
möjligheter till besparingar genom bättre utnyttjande av modern teknik. 

• Användningen av förenklade kostnadsalternativ och andra villkorsbaserade åtgärder. 
Kommissionen och medlemsstaterna bör öka fokus på resultat när betalningar görs mot att vissa 
villkor uppfylls.  

• Kontrollernas effektivitet och ändamålsenlighet. Kommissionen bör tydligt ange vilken 
omfattning kontrollerna på alla nivåer ska ha och hur ofta de ska göras. Medlemsstaterna bör 
åtgärda problem som att samma dokument måste lämnas in flera gånger.  

Meddelande till redaktörer 

Ett briefingdokument är inte en granskningsrapport utan en analys som bygger på allmänt 
tillgänglig information och revisorernas arbete inom det berörda politikområdet. 

Sammanhållningspolitiken syftar till att minska skillnaderna i utvecklingsnivå mellan 
medlemsstater och regioner. Den totala budgeten för Sammanhållningsfonden, Europeiska 
regionala utvecklingsfonden och Europeiska socialfonden uppgår till 350 miljarder euro under 
perioden 2014–2020. 

Kommissionen förväntas presentera sina lagstiftningsförslag om sammanhållningspolitiken i 
morgon. 

Revisionsrättens briefingdokument om förenkling av genomförandet av 
sammanhållningspolitiken efter 2020 finns för närvarande på revisionsrättens webbplats 
(eca.europa.eu) på engelska och inom kort även på andra språk. 
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