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Sammanhållningsstödet behöver förändras ytterligare om 
det ska bli mer resultatinriktat, säger EU:s revisorer 
De ändringar som är tänkta att förbättra förvaltningen av sammanhållningsstöd är innovativa 
men ännu inte ändamålsenliga, enligt en ny rapport från Europeiska revisionsrätten. Sättet att 
fastställa minimikrav och göra resultatöversyner måste förbättras, säger revisorerna.  

Sammanhållningsstödet har stor betydelse för många EU-medlemsstaters ekonomier. Stödet från 
Europeiska regionala utvecklingsfonden, Sammanhållningsfonden och Europeiska socialfonden 
kommer sammantaget att uppgå till nästan 350 miljarder euro under perioden 2014–2020. I nio 
medlemsstater svarar det regionala utvecklingsstödet och sammanhållningsstödet för över 30 % 
av alla offentliga kapitalutgifter, och i fyra länder – Ungern, Litauen, Slovakien och Lettland – 
motsvarar de över hälften av alla offentliga investeringar. 

Revisorerna granskade två nya krav som infördes för perioden 2014–2020 i syfte att göra 
sammanhållningsstödet mer resultatinriktat: förhandsvillkor och resultatreserven. 
Förhandsvillkoren är de villkor som måste vara uppfyllda innan ett program kan börja 
genomföras, och kravet på en resultatreserv innebär att 6 % av anslagen till de flesta 
programmen i medlemsstaterna villkoras till en resultatöversyn 2019. 

”För många EU-medlemsstater är det mycket viktigt att utnyttja sammanhållningsstödet på bästa 
sätt”, sade Ladislav Balko, den ledamot av Europeiska revisionsrätten som ansvarar för 
rapporten. ”Men för att de nya kraven ska få önskad effekt krävs det såväl ändringar som 
engagemang och egenansvar från medlemsstaternas sida”. 

Revisorerna konstaterade generellt att förhandsvillkoren bildade en enhetlig ram för 
bedömningen av om medlemsstaterna var redo att använda EU-anslagen när programperioden 
inleddes. Det var dock oklart i vilken utsträckning detta ledde till förändringar på fältet. Dessutom 
hade kommissionen inte utnyttjat möjligheten ställa in betalningar när förhandsvillkor inte var 
uppfyllda.  

Revisorerna ser det också som osannolikt att resultatreserven leder till någon större 
omfördelning av stöd till program som presterar bättre. Reservens utformning ger få incitament 
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till ökad resultatinriktning eftersom den främst bygger på utgifter och output. Dessutom tilldelas 
ytterligare medel även om delmålen inte är helt uppfyllda. Revisorerna anser att de nya 
möjligheterna att hålla inne betalningar och tillämpa finansiella korrigeringar är ett steg i rätt 
riktning, men de är förenade med restriktiva villkor och kommer därför sannolikt inte att 
tillämpas i praktiken. 

Revisorerna säger att de inte tror att det vore kostnadseffektivt att göra ändringar under den 
innevarande perioden 2014–2020. De uppmanar dock medlemsstaterna och kommissionen att 
använda de två kraven för att undvika att pengar slösas bort. 

Revisorerna lämnar ett antal rekommendationer om hur sammanhållningsstödet kan användas 
ändamålsenligare. Som en del av sina förberedelser för perioden efter 2020 bör kommissionen 

• göra en ny bedömning av de förhandsvillkor som gäller för 2014–2020, säkerställa 
överensstämmelse med den europeiska planeringsterminen, fastställa tydliga 
bedömningskriterier med mätbara mål och kräva att förhandsvillkor uppfylls under hela 
programperioden, 

• göra resultatreserven mer resultatinriktad så att den fördelar medel till program som 
uppnår goda resultat, och förfina den så att goda resultat belönas, 

• använda verktyg som bättre visar det faktiska resultatet av långsiktiga 
infrastrukturprogram,  

• se över villkoren för att hålla inne betalningar och tillämpa finansiella korrigeringar så att 
undermåliga prestationer kan hanteras lättare och tidigare.  

 

Särskild rapport nr 15/2017 Förhandsvillkor och resultatreserv inom sammanhållningspolitiken: 
innovativa men ännu inte ändamålsenliga instrument finns på revisionsrättens webbplats 
(eca.europa.eu) på 23 EU-språk. 

 

 

 


