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Pressemeddelelse 
Luxembourg, den 20. juni 2019 

Der bør sættes mere fokus på performance i 
EU's samhørighedsudgifter, siger revisorerne 

Ifølge et nyt briefingpapir fra Den Europæiske Revisionsret bør der gøres mere for at integrere 
principperne om effektivitet og produktivitet i EU's samhørighedspolitik. I lovgivningens 
udformning er der taget skridt i denne retning, men de er ikke altid blevet matchet af effektive 
praktiske foranstaltninger, siger revisorerne. De identificerer en række områder, hvor der er 
plads til forbedring, fra strategisk planlægning og politikgennemførelse til overvågning og 
evaluering. De advarer også om, at øget forenkling ikke kun indebærer fordele, men også kan 
mindske fokuseringen på performance i samhørighedsudgifterne i programperioden 2021-
2027. 

Omkring en tredjedel af EU's årlige budget på 140 milliarder euro er afsat til 
samhørighedspolitikken. Sikring af performanceorientering i samhørighedsudgifterne er ifølge 
Europa-Kommissionen et grundlæggende element i programperioden 2014-2020. 
Performanceorientering er også en af de hovedmålsætninger, der danner grundlag for 
Kommissionens lovgivningsforslag vedrørende 2021-2027. 

"Kernen i vores gennemgang er 14 vejledende principper, som vi har udviklet på grundlag af vores 
omfattende revisionsarbejde i årenes løb. Efter vores opfattelse er de centrale for at sikre, at EU's 
samhørighedspolitik har fokus på performance," siger Iliana Ivanova, det medlem af Den 
Europæiske Revisionsret, der er ansvarligt for briefingpapiret. "Der er sket en positiv udvikling i 
den lovgivningsmæssige ramme, men der er plads til yderligere forbedring på en række områder 
såsom strategisk planlægning, politikgennemførelse og sikring af bæredygtighed." 

Briefingpapiret ser på udviklingen i EU's bestræbelser på at gøre samhørighedsudgifterne mere 
performanceorienterede. Samlet set glæder revisorerne sig over de seneste års fremskridt. 
Navnlig har Kommissionen taget skridt til at indføre centrale elementer såsom fastlæggelse af, 
hvad god performance er, og hvilke betingelser der er nødvendige for at opnå den, hvordan 
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performance skal måles, og hvordan den skal rapporteres og evalueres. De har dog ikke altid 
udmøntet sig i en effektiv gennemførelse i praksis.  

Med hensyn til Kommissionens forslag vedrørende den næste programperiode (2021-2027) roser 
revisorerne desuden måden, hvorpå EU-midlerne målrettes mod de områder, hvor de kan få 
størst effekt, og bestræbelserne på at styrke rammen for performancemåling. Men de påpeger 
også, at der mangler en EU-strategi til at efterfølge Europa 2020-strategien, og at der er en risiko 
for, at programændringer ikke vil blive foretaget på grundlag af overvejelser om performance. 

Endelig understreger revisorerne vigtigheden af, at den lovgivningsmæssige ramme vedtages i 
god tid af Europa-Parlamentet og Rådet. Kumulative forsinkelser i gennemførelsen kombineret 
med overlappende støtteberettigelsesperioder betyder typisk, at medlemsstaternes fokus flyttes 
fra performance over mod at få brugt EU-pengene hurtigt, så de ikke mister dem. 

 

Bemærkninger til redaktører 

Formålet med EU's samhørighedspolitik er at reducere forskellene mellem regionerne i EU med 
henblik på at skabe en afbalanceret økonomisk, social og territorial udvikling. Ca. 
350 milliarder euro bruges på denne politik i perioden 2014-2020, hvilket svarer til en tredjedel af 
EU's budget.  
Et briefingpapir beskriver og analyserer et politikområde. Det indeholder ikke nye 
revisionsresultater. I overensstemmelse med sin traktatfæstede forpligtelse til at rapportere om 
forsvarlig økonomisk forvaltning har Revisionsretten bidraget væsentligt til bestræbelserne på at 
levere performance. Analysen i dette papir er baseret på omfattende revisionsarbejde på 
samhørighedsområdet i de sidste ti år (69 beretninger), suppleret med analyser fra andre kilder.  

Revisionsrettens briefingpapir "Levering af performance på samhørighedsområdet" kan fås på 
Revisionsrettens websted (eca.europa.eu) på 23 EU-sprog. 
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