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upphävande av förordning (EU) 2015/323
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Allmän inledning
0.1. Denna rapport utgör en av två delar av vår årsrapport för budgetåret 2020. Den
rör EU-budgetens utgiftsprogram och deras prestation fram till utgången av 2020. Den
andra delen rör tillförlitligheten i EU:s årsredovisning och de underliggande
transaktionernas laglighet och korrekthet.

0.2. Vi delade upp vår årsrapport i dessa två delar som ett tvåårigt pilotprojekt från

och med årsrapporten för budgetåret 2019. Det främsta skälet till detta pilotprojekt
var att vi i vår årliga rapportering ville lyfta fram de resultat som uppnåtts med EU:s
budget. Dessutom kunde vi genom att dela upp årsrapporten inbegripa den årliga
förvaltnings- och resultatrapporten, som är kommissionens viktigaste
prestationsrapport på hög nivå om EU-budgeten. Eftersom den rapporten offentliggörs
i slutet av juni år n+1 har vi tidigare inte kunnat ta med den i vår årsrapport, som
normalt offentliggörs i början av oktober.

0.3. Denna rapport är indelad i sju kapitel.
o

I kapitel 1 undersöker vi om och hur kommissionen och medlagstiftarna har
använt lärdomarna från tidigare fleråriga budgetramperioder (från utvärderingar,
konsekvensbedömningar, revisioner etc.) för att förbättra utformningen av
utgiftsprogrammen för perioden 2021–2027 och deras prestation. Detta gör vi
baserat på ett urval av kommissionens lagstiftningsförslag för fem av de 48
utgiftsprogram som fastställts för perioden 2021–2027, vilket motsvarar cirka
60 % av den totala budgeten för perioden.

o

I kapitel 2–6 analyserar vi de resultat som uppnåtts inom EU:s program under de
respektive rubrikerna 1a, 1b, 2, 3 och 4 i den fleråriga budgetramen för 2014–
2020. Vårt syfte var att fastställa hur mycket relevant prestationsinformation som
finns att tillgå och att med hjälp av den informationen bedöma hur väl EU:s
utgiftsprogram faktiskt har presterat. Av 58 utgiftsprogram för perioden 2014–
2020 har vi valt ut fem program som tillsammans står för omkring en femtedel av
alla utbetalningar som gjorts fram till slutet av 2020 i enlighet med åtaganden
inom den fleråriga budgetramen för 2014–2020. Detta bygger vidare på vår
rapport om EU-budgetens prestation för 2019 där vi tog upp nio andra program
som stod för omkring tre fjärdedelar av de totala utbetalningarna i slutet av 2019.
Vi har baserat vår bedömning på den prestationsinformation som erhållits från
kommissionen (inbegripet den årliga förvaltnings- och resultatrapporten,
prestationsindikatorer och utvärderingar) och – i förekommande fall – resultat
från eget aktuellt revisions- och granskningsarbete. Vi har kontrollerat
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kommissionens prestationsinformation vad gäller rimlighet och konsekvens i
förhållande till våra egna resultat, men vi har inte granskat dess tillförlitlighet.
o

I kapitel 7 presenteras resultaten av vår uppföljning av rekommendationer som vi
lämnade i särskilda rapporter som offentliggjordes under 2017.

0.4. Vid utarbetandet av denna rapport har vi beaktat brexits och covid-19-

pandemins inverkan på hur EU:s utgiftsprogram har presterat. Men merparten av de
övervakningsuppgifter som denna rapport bygger på är från 2019 eller tidigare, det vill
säga före Förenade kungarikets utträde ur EU:s inre marknad och tullunion och före
spridningen av covid-19 i Europa.

0.5. Vi förklarar vår revisionsmetod för utarbetandet av denna rapport i tillägget.
0.6. Vårt mål är att presentera våra iakttagelser på ett klart och tydligt sätt. Men vi

kan inte alltid undvika att använda termer som är specifika för EU och dess politik och
budget eller för redovisning och revision. På vår webbplats finns en ordlista 1 med
definitioner och förklaringar av de flesta av dessa specifika termer. Första gången
termerna i ordlistan förekommer i ett kapitel är de kursiverade.

0.7. Vi tackar kommissionen för utmärkt samarbete under utarbetandet av denna
rapport. Kommissionens svar på våra iakttagelser presenteras i rapporten.

1

https://www.eca.europa.eu/sv/Pages/DocItem.aspx?did=58667
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Inledning
1.1. EU eftersträvar sina politiska mål genom en kombination av utgiftsprogram,

som finansieras eller medfinansieras genom EU:s budget, och politiska instrument som
inte medför utgifter (främst lagstiftning).

1.2. EU genomför sina utgiftsprogram i sjuårscykler eller fleråriga

budgetramperioder. De senaste åren har präglats av intensiva förberedelser inför den
fleråriga budgetramen för 2021–2027. Den fleråriga budgetramen bygger på ett
omfattande lagstiftningspaket som föreslås av kommissionen och antas av parlamentet
och rådet i enlighet med förfaranden som fastställs i fördraget om Europeiska
unionens funktionssätt (EUF-fördraget). Paketet omfattar
o

förordningen om den fleråriga budgetramen, som fastställer EU-budgetens totala
storlek, dess grundstruktur (indelad i utgiftskategorier eller ”rubriker” som var
och en har sina egna årliga ”utgiftstak”) och flexibilitetsregler för överföring av
pengar mellan rubriker och år; förordningen om den fleråriga budgetramen antas
av rådet, med enhällighet, enligt ett särskilt lagstiftningsförfarande med
Europaparlamentets godkännande 1,

o

sektorsspecifika förordningar, som bildar rättslig grund för de olika
utgiftsprogrammen inom den fleråriga budgetramen och fastställer
grundläggande regler för dem. Dessa förordningar antas i allmänhet genom det
ordinarie lagstiftningsförfarandet 2, där parlamentet och rådet agerar som
likvärdiga medlagstiftare.

1.3. En viktig faktor som påverkar utgiftsprogrammens prestation är huruvida de

inleds och genomförs i tid. När kommissionen lade fram sina lagstiftningsförslag för
den fleråriga budgetramen 2021–2027 meddelade den att målet var att få dem
antagna före det kommande valet till Europaparlamentet i maj 2019 3. I vår översikt 4
om kommissionens förslag bedömde vi att detta mål var alltför ambitiöst (eftersom det
förutsatte att lagstiftningsprocessen skulle kunna slutföras inom ett år, medan det tog
två och ett halvt år för den föregående fleråriga budgetramen), men vi betonade dess
1

Artikel 312 i EUF-fördraget.

2

Artikel 294 i EUF-fördraget.

3

COM(2018) 321 final, s. 28.

4

Översikt 06/2018 The Commission’s proposal for the 2021–2027 Multiannual Financial
Framework (Briefing Paper), juli 2018.
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betydelse för att nya utgiftsprogram skulle inledas utan dröjsmål. Såsom framgår av
figur 1.1 tog lagstiftningsprocessen för den fleråriga budgetramen för 2021–2027 i
praktiken över tre år. När det gäller lagstiftningen om den gemensamma
jordbrukspolitiken (GJP) pågick den fortfarande när vi avslutade vårt revisionsarbete
för detta kapitel, och en övergångsförordning antogs i december 2020 för att
säkerställa kontinuitet i GJP enligt reglerna för 2014–2020 fram till utgången av 2022.
Förseningen kan delvis kopplas till covid 19-pandemins utbrott, som från våren 2020
avsevärt förändrade EU:s prioriteringar och planeringen av EU:s åtgärder och ledde till
snabba revideringar av förslagen i den fleråriga budgetramen och framtagningen av
paketet NextGenerationEU.

Figur 1.1 – Antagandet av den sektorsspecifika lagstiftningen för den
fleråriga budgetramen 2021–2027 tog nästan ett år längre än för
föregående period
Förordningar:

Förslag

Ursprungligen
planerat antagande

Föregående fleråriga budgetram
2019
2020
2018
5/2018

5/2018

5/2019

Antagande

12/2020

Budgetramen 2021–2027
2021

6/2021

6/2018 5/2019

2012

6/2011

Förordningar om GJP: 1) strategiska planer, 2) samlad
marknadsordning och 3) övergripande
Förordning om grannskapspolitik och utvecklingssamarbete:
1) Instrumentet Europa i världen

Budgetramen 2014–2020

Föregående fleråriga budgetram
2011

Sammanhållningsförordningar: 1) Eruf + Sammanhållningsfonden och 2) gemensamma bestämmelser

pågår

6/2018 5/2019

2023

Förordning om den fleråriga budgetramen

6/2021

5/2019

2022

2014

2013

2015

2016

Förordning om den fleråriga budgetramen

12/2013

10/2011

12/2013

Sammanhållningsförordningar: 1) Eruf, 2) Sammanhållningsfonden och 3) gemensamma bestämmelser

10/2011

12/2013

Förordningar om GJP: 1) direktstöd, 2) Ejflu, 3) samlad marknadsordning och 4) övergripande

12/2011

3/2014

Förordningar om grannskapspolitik och utvecklingssamarbete: 1) instrument för
utvecklingssamarbete och 2) europeiskt grannskapsinstrument

Källa: Revisionsrätten på grundval av Eurlex.

1.4. EU har utvecklat principer som ska hjälpa till att säkerställa att dess lagar

(inbegripet, men inte begränsat till, lagstiftningen om den fleråriga budgetramen)
håller hög kvalitet. År 2016 ingick parlamentet, rådet och kommissionen ett
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interinstitutionellt avtal om bättre lagstiftning, och 2017 utfärdade kommissionen sina
riktlinjer för bättre lagstiftning (en uppdatering av 2015 års riktlinjer för bättre
lagstiftning), tillsammans med en uppsättning detaljerade noter med vägledning, tips
och bästa praxis, kallad verktygslådan för bättre lagstiftning. Både i avtalet och i
riktlinjerna erkänns att lagstiftningens kvalitet (som, när det gäller lagstiftningen om
den fleråriga budgetramen, påverkar utgiftsprogrammens utformning och framtida
prestation) är beroende av ett par centrala faktorer, däribland
o

utvärderingar, det vill säga oberoende bedömningar av hur ändamålsenligt,
effektivt, enhetligt och relevant ett projekt eller (när det gäller den fleråriga
budgetramen) utgiftsprogram är och vilket europeiskt mervärde det ger; de kan
genomföras i efterhand, efter det att projektet eller programmet har genomförts
fullt ut, eller efter halva tiden, under genomförandeperioden,

o

konsekvensbedömningar, som analyserar de sannolika effekterna av ett politiskt
initiativ eller (när det gäller den fleråriga budgetramen) ett föreslaget
utgiftsprogram. De bygger på lärdomar från genomförandet av tidigare insatser
som framkommit genom relevanta utvärderingar. De kan också hänvisa till
slutsatser och rekommendationer från tidigare revisioner.
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Inriktning och omfattning samt metod
1.5. Den övergripande revisionsfrågan för det här kapitlet var om och hur

kommissionen, liksom parlamentet och rådet, har använt lärdomarna från tidigare
fleråriga budgetramperioder för att förbättra utformningen av utgiftsprogrammen för
perioden 2021–2027 och deras prestation. Vi inriktade oss på lärdomar som är
relevanta för programmens prestation. För att besvara denna fråga analyserade vi om
o

det finns en process som gör det möjligt för kommissionen att införliva lärdomar i
sina lagstiftningsförslag (punkterna 1.9–1.23),

o

kommissionens lagstiftningsförslag beaktar lärdomar från utvärderingar,
revisioner och konsekvensbedömningar (punkterna 1.24–1.27),

o

betydande ändringar som kan påverka de föreslagna utgiftsprogrammens
prestation kan kopplas till konsekvensbedömningar (inbegripet sådana som
utarbetats av parlamentet och rådet) eller andra källor till lärdomar
(punkterna 1.28–1.32).

1.6. Av de 48 utgiftsprogram som inrättats för perioden 2021–2027 inriktade vi oss

på fem, som tillsammans står för 60 % av den totala budgeten för den fleråriga
budgetramen:
o

Två under rubrik 2 i den fleråriga budgetramen ”Sammanhållning, resiliens och
värden”: 1) Europeiska regionala utvecklingsfonden (Eruf) och 2)
Sammanhållningsfonden.

o

Två under rubrik 3 i den fleråriga budgetramen ”Naturresurser och miljö”, som
utgör de två pelarna i den gemensamma jordbrukspolitiken (GJP): 3) Europeiska
garantifonden för jordbruket (EGFJ) och 4) Europeiska jordbruksfonden för
landsbygdsutveckling (Ejflu).

o

Ett under rubrik 6 i den fleråriga budgetramen ”Grannskapet och omvärlden”: 5)
instrumentet för grannskapet, utvecklingssamarbete och internationellt
samarbete (Europa i världen).

1.7. Som framgår av tabell 1.1 undersökte vi sex lagstiftningsförfaranden som avsåg
dessa program, samt ett som gällde hela den fleråriga budgetramen (inklusive 17
tillhörande utvärderingar och tre konsekvensbedömningar).
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Tabell 1.1 – Vi granskade sex lagstiftningsförfaranden för fem program
och ett som avsåg hela den fleråriga budgetramen
Lagstiftningsförfarande

Förordning

Berörda program

2018/0197/COD

Förordning om Eruf och
Sammanhållningsfonden

2018/0196/COD

Förordning om gemensamma
bestämmelser

2018/0216/COD

Förordning om strategiska
planer inom GJP*

2018/0218/COD

Förordning om en samlad
marknadsordning*

2018/0217/COD

Övergripande förordning om
GJP*

2018/0243/COD

Förordning om instrumentet
Europa i världen

Europa i världen

2018/0132/APP

Förordning om den fleråriga
budgetramen

Alla

Eruf och
Sammanhållningsfonden

EGFJ och Eruf
(GJP)

* Lagstiftningsförslaget – förordningen hade ännu inte antagits när vi slutförde vårt arbete med
revisionen.
Källa: Revisionsrätten.

1.8. Kommissionen lade fram ovanstående lagstiftningsförslag i maj och juni 2018.

När vi avslutade vårt revisionsarbete i september 2021 hade medlagstiftarna ännu inte
antagit lagstiftningen om GJP. Därför kunde vi inte ta hänsyn till ändringar av
kommissionens lagstiftningsförslag för de två GJP-programmen. För en detaljerad
beskrivning av vår revisionsmetod, se tillägget.
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Strategin för ”bättre lagstiftning”
hjälper kommissionen att ta tillvara
lärdomar
1.9. Kommissionens strategi för bättre lagstiftning bidrar till processen att

identifiera lärdomar och använda dem för att förbättra prestationen. Vi kontrollerade
om kommissionen hade uppfyllt vissa centrala krav i denna strategi som enligt vår
uppfattning hjälper till att göra EU:s beslutsfattande mer evidensbaserat och
transparent:
o

Lärdomar från utvärderingar av tidigare EU-åtgärder bör finnas tillgängliga och
bilda underlag för konsekvensbedömningsarbetet redan från början (principen
”utvärdera först”). Relevanta bevis från utvärderingar bör finnas tillgängliga för
att stödja utarbetandet av nya initiativ.

o

Utvärderingar och konsekvensbedömningar bör offentliggöras.

o

Slutsatserna från utvärderingarna bör tydligt identifiera viktiga lärdomar, och de
ansvariga generaldirektoraten bör identifiera relevanta uppföljningsåtgärder.

o

I konsekvensbedömningarna måste de politiska alternativen jämföras på
grundval av deras ekonomiska, sociala och miljömässiga effekter. Alla relevanta
effekter bör bedömas kvalitativt och, om möjligt, även kvantitativt.

o

Innan kommissionen kan lägga fram ett lagstiftningsförslag krävs i allmänhet ett
positivt yttrande om den åtföljande konsekvensbedömningen från nämnden för
lagstiftningskontroll, som kommissionen inrättade 2016 för att bedöma
kvaliteten på alla konsekvensbedömningar och större utvärderingar.

Kommissionen hade oftast följt principen ”utvärdera först”,
med begränsningar som främst kunde kopplas till den fleråriga
budgetramens cykler

1.10. När det gäller EU:s utgiftsprogram är det svårt att fullt ut tillämpa principen

”utvärdera först”, inte bara för att det tar tid innan programmen producerar output
och utfall utan också för att det tar tid att utvärdera dem. Det är till exempel omöjligt
att få en efterhandsutvärdering av ett program klar i tid så att den kan beaktas i
konsekvensbedömningen för nästa fleråriga budgetramperiod. Det bästa man kan göra
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är att basera konsekvensbedömningarna för nästa fleråriga budgetram på
halvtidsutvärderingarna av den nuvarande fleråriga budgetramen (som, i de fall sådana
finns tillgängliga 5, endast kan ge en preliminär bedömning av programmens prestation)
och på efterhandsutvärderingarna av den föregående fleråriga budgetramen. Denna
effekt förstärks ytterligare av ”n+3-regeln”, som innebär att utbetalningar för vissa
program får göras upp till tre år efter motsvarande budgetåtagande (se figur 1.2).

Figur 1.2 – I bästa fall används halvtidsutvärderingar från föregående
period och efterhandsutvärderingar från perioden före det
Konsekvensbedömning
Budgetramen 2021–2027

Halvtidsutvärdering
Konsekvensbedömning

Budgetramen 2014–2020

Efterhandsutvärdering

Halvtidsutvärdering
Budgetramen 2007–2013

Efterhandsutvärdering

Källa: Revisionsrätten.

1.11. När det gäller lagstiftningsförfarandena i vårt urval drog nämnden för

lagstiftningskontroll slutsatsen 6 att kommissionen i allmänhet hade följt principen
”utvärdera först”. Det enda undantaget var lagstiftningspaketet för GJP. I det fallet
kunde kommissionen förlita sig på några nyligen gjorda GJP-utvärderingar, men några
omfattande utvärderingar (antingen efterhandsutvärderingar av budgetramen 2007–
2013 eller halvtidsutvärderingar av budgetramen 2014–2020) som täckte in alla viktiga
aspekter av GJP fanns inte tillgängliga i tid för att beaktas i konsekvensbedömningen.
Med hänsyn tagen till de begränsningar som beskrivs i punkt 1.10 bekräftar vi den
bedömning när det gäller principen ”utvärdera först” som nämnden för
lagstiftningskontroll gjort.

1.12. Kommissionen hade inte gjort någon konsekvensbedömning av sitt förslag till
förordning om gemensamma bestämmelser, vilket innehåller viktiga övergripande
regler för Eruf, Sammanhållningsfonden och sex andra program. Vi kommenterade i

5

Se även punkt 2.31 i vår årsrapport för 2020.

6

RSB 2018 annual report, bilaga: Impact assessments and evaluations.
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vårt yttrande 7 över förslaget att detta skilde sig från vad kommissionen hade gjort
2011 för perioden 2014–2020. Utan en konsekvensbedömning saknades tillräckliga
belägg för att kommissionen hade gjort de optimala valen i sitt förslag när det gäller
vissa centrala parametrar och arrangemang som påverkar genomförandet av de
berörda programmen.

Utvärderingar och konsekvensbedömningar offentliggörs, men
kan vara svåra att hitta

1.13. Riktlinjerna för bättre lagstiftning från 2015 innebar en förändring av hur

utvärderingarna genomfördes. Kommissionen hade tidigare anlitat externa experter
för att genomföra utvärderingar. Med de nya riktlinjerna började kommissionen
utarbeta dem internt, i form av arbetsdokument (SWD) från berörda generaldirektorat.
Utvärderingsstudier som utförs av externa experter används fortfarande som ett av de
viktigaste underlagen. Olika kanaler används för att kommunicera resultaten av
utvärderingarna och tillhörande studier. Externa utvärderingsstudier finns tillgängliga
via EU:s internetbokhandel, medan arbetsdokument med utvärderingar och
konsekvensbedömningar kan hämtas från Eurlex, det officiella registret över
kommissionens handlingar och portalen ”Kom med synpunkter!”. Ofta hittar man
också relevanta dokument på de berörda generaldirektoratens webbplatser 8.

1.14. Att offentliggöra utvärderingar och konsekvensbedömningar är ett viktigt

sätt att engagera berörda parter och allmänheten. Utvärderingsresultaten måste
spridas för att man ska kunna få till en aktiv diskussion. För största möjliga öppenhet
och lättillgänglighet anges i kommissionens riktlinjer att arbetsdokument med
slututvärderingar ska offentliggöras centralt tillsammans med tillhörande externa
studier och yttranden från nämnden för lagstiftningskontroll (i tillämpliga fall) 9.

1.15. Det finns dock ingen gemensam portal med tillgång till alla offentliggjorda,

pågående och planerade utvärderingar och konsekvensbedömningar, och det är svårt
att hitta relevant information. I kommissionens meddelande om bättre lagstiftning från
april 2021 planerar man att sammanföra olika register och portaler som innehåller
7

Punkterna 5, 81 och 113 i yttrande 06/2018 över förslaget till förordning om gemensamma
bestämmelser.

8

Evaluation in the European Commission; Rolling Check-List and State of Play, PE 611.020,
Europaparlamentets utredningstjänst, november 2017.

9

Riktlinjer för bättre lagstiftning, kapitel VI – Guidelines on evaluation (including fitness
checks), Europeiska kommissionen.
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underlag för lagstiftningen och bjuda in Europaparlamentet och rådet till att inrätta ett
gemensamt register med tillgång till alla fakta, den så kallade ”gemensamma
lagstiftningsportalen”. Det ska göra det möjligt för alla som är intresserade av EU:s
politik att enkelt hitta alla fakta som ligger till grund för ett visst initiativ10.

I utvärderingarna beskrivs lärdomar, men uppföljningsåtgärder
identifieras inte tydligt

1.16. Enligt riktlinjerna för bättre lagstiftning måste man i utvärderingarnas

slutsatser peka på de lärdomar som dragits och därmed ge underlag för utvecklingen
av den framtida politiken. I de utvärderingar som vi granskade formulerades i
allmänhet tydliga lärdomar som presenterades i ett särskilt avsnitt, vilket gjorde dem
lätta att hitta.

1.17. I riktlinjerna för bättre lagstiftning anges också att utvärderingsresultaten bör
bedömas och i tillämpliga fall åtföljas av uppföljningsåtgärder. Enligt riktlinjerna ska
uppföljningsåtgärder som utgår från utvärderingsresultaten identifieras i de årliga
förvaltningsplaner som offentliggörs av kommissionens berörda generaldirektorat. Att
identifiera och kommunicera planerade uppföljningsåtgärder ingår också enligt
riktlinjerna som en del i ansvarstagandet och ansvarsskyldigheten för EU:s åtgärder
och bidrar till transparens.

1.18. Vi analyserade förvaltningsplanerna för generaldirektoraten GD Jordbruk och

landsbygdsutveckling, GD Regional- och stadspolitik, GD Grannskapspolitik och
utvidgningsförhandlingar och GD Internationella partnerskap för åren 2018–2021. Vi
konstaterade att de inte tydligt identifierade uppföljningsåtgärder kopplade till
resultaten av utvärderingarna av EU:s utgiftsprogram. Vidare fann vi bland de 17
utvärderingar som vi granskade två exempel på uppföljande handlingsplaner, vilka
utgör separata interna kommissionsdokument och alltså inte är offentligt tillgängliga.
Vi granskade även kommissionens interna instruktioner för utarbetandet av sådana
förvaltningsplaner för samma period. Vi konstaterade att instruktionerna för
förvaltningsplanerna för 2018 och 2019 innehöll ett krav på att inkludera
uppföljningsåtgärder från utvärderingar, men detta var inte längre fallet för 2020 och
2021 års versioner av instruktionerna.

10

Bättre lagstiftning: Samarbete för att skapa bättre lagar, Europeiska kommissionen.
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I konsekvensbedömningar presenteras olika alternativ men
med begränsad kvantitativ analys

1.19. I riktlinjerna för bättre lagstiftning föreskrivs att konsekvensbedömningarna

ska jämföra de politiska alternativen utifrån deras ekonomiska, sociala och
miljömässiga effekter, med hjälp av kvantifierade kostnadsnyttoanalyser där så är
möjligt. I de konsekvensbedömningar som vi granskade presenterades olika alternativ,
men dessa var inte alltid heltäckande alternativa scenarier som omfattade alla viktiga
aspekter av programmet. När det gäller de aspekter som omfattades var de olika
alternativen jämförbara, främst baserat på kvalitativ information, eftersom kvantitativ
information såsom analyser av kostnadsnytta eller kostnadseffektivitet var av
begränsad omfattning (se tabell 1.2). Relevanta kvantitativa analyser kan hjälpa
läsarna att bättre bedöma de relativa fördelarna med det alternativ som
rekommenderas i konsekvensbedömningen.

Tabell 1.2 – Konsekvensbedömningarna presenterar olika alternativ som
är jämförbara kvalitativt, men de innehåller endast begränsade
kvantitativa analyser
Eruf och
Sammanhållningsfonden

EGFJ och Ejflu

Europa i världen

Presentation av flera alternativ
I konsekvensbedömningen presenteras
ett referensscenario och
tre alternativ för att
genomföra den planerade
minskningen på 10 % av
utgifterna: 1) lika
minskning över lag, 2)
geografisk koncentration
(inga nedskärningar för
mindre utvecklade länder)
och 3) tematisk
koncentration
(prioritering av
innovation, små och
medelstora företag och
miljö).

Konsekvensbedömningen
innehåller ett referensscenario och tre
alternativ. Dessa
alternativ utesluter inte
varandra, utan
representerar en rad olika
prioriteringar som
medlemsstaterna kan
föredra att lägga fokus på.

Alternativen i konsekvensbedömningen är snarare
varianter av ett enda
alternativ, eftersom hela
den jämförande analysen
är begränsad till frågan
om vilka externa
instrument och
budgetgarantier som ska
integreras med
instrumentet Europa i
världen.
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Eruf och
Sammanhållningsfonden

EGFJ och Ejflu

Europa i världen

Jämförbarhet
Analys av för- och
nackdelar med
alternativen, med fokus
på beräknad inverkan på
EU:s BNP.

Analys av den förväntade
ändamålsenligheten när
det gäller att uppnå målen
för GJP för varje
alternativ.

Analys av för- och
nackdelar med att
integrera de separata
externa instrumenten
med instrumentet Europa
i världen, följt av
slutsatser för varje
instrument.

Kvantifiering
Konsekvensbedömningen
saknar en detaljerad
analys av kostnadsnytta
eller kostnadseffektivitet.

Konsekvensbedömningen
innehåller en kvantifierad
analys av miljömässiga
och ekonomiska aspekter,
såsom fördelningseffekt,
men det saknas en
detaljerad analys av
kostnadsnytta eller
kostnadseffektivitet.

Konsekvensbedömningen
är främst inriktad på
liknande mål och
enhetlighetsaspekter,
utan kvantifiering.

Identifiering av det alternativ som föredras
Ja, uttryckligen (alternativ
3, dvs. tematisk
koncentration).

Nej, konsekvensbedömningen antyder att
det bästa valet kan vara
en blandning av de olika
alternativ som
presenteras.

Ja, i konsekvensbedömningen dras
slutsatsen vilka
instrument som bör
integreras med
instrumentet Europa i
världen.

Källa: Revisionsrätten.

Nämnden för lagstiftningskontroll bidrar till att förbättra
kvaliteten på utvärderingar och konsekvensbedömningar

1.20. I enlighet med riktlinjerna för bättre lagstiftning bedömer nämnden för

lagstiftningskontroll kvaliteten på alla konsekvensbedömningar och utvalda
utvärderingar som den anser vara viktiga. Som framgår av figur 1.3 är nämndens
arbetsbörda betydande: mellan 2017 och 2020 undersökte den
171 konsekvensbedömningar och 58 utvärderingar – 229 ärenden totalt. Av dessa
berörde 42 (18 %) den fleråriga budgetramen direkt. Nämndens arbetsbörda uppgår i
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genomsnitt till omkring 60 ärenden per år men varierar med den fleråriga
budgetramen och EU:s mer övergripande politiska cykel.

1.21. För varje fall som nämnden för lagstiftningskontroll granskar avger den ett

yttrande, som kan vara negativt eller positivt (eller, när det gäller
konsekvensbedömningar, även ”positivt med förbehåll”). Konsekvensbedömningar
som får ett negativt yttrande från nämnden för lagstiftningskontroll vid den första
inlämningen måste omarbetas, med beaktande av nämndens synpunkter, och lämnas
in på nytt för en ny granskning. Denna andra inlämning är vanligtvis den slutliga. Om
nämnden vidhåller sitt negativa yttrande kan endast kommissionens vice ordförande
med ansvar för kontakter mellan institutionerna och framtidsfrågor godkänna att ett
samråd mellan kommissionens avdelningar inleds, varefter kommissionskollegiet
beslutar om man ska gå vidare med initiativet eller inte. När det gäller utvärderingar
innebär inte ett negativt yttrande från nämnden att offentliggörandet stoppas, men i
de flesta fall korrigerar de berörda generaldirektoraten utkastet och söker ett positivt
yttrande vid en andra inlämning.

1.22. Nämnden för lagstiftningskontroll bedömer dessutom kvaliteten på utkasten

till utvärderingar och konsekvensbedömningar efter varje inlämnande och på
motsvarande slutversioner före offentliggörandet, med hjälp av poäng för en rad
kriterier. I genomsnitt bedömde nämnden att kvaliteten på de slutliga
konsekvensbedömningarna och utvärderingarna var 15 % högre än på de första
utkasten som den granskade. Denna förbättring var större i fall där den inledande
bedömningen var negativ (29 %), men kunde också observeras i fall med ett första
positivt yttrande (10 %) där nämnden överlät åt de berörda generaldirektoraten att
genomföra granskningskommentarerna utan krav på en andra inlämning.
Förbättringarna var likartade mellan utvärderingar och konsekvensbedömningar och
mellan ärenden som rörde den fleråriga budgetramen och andra ärenden.
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Figur 1.3 – Nämnden för lagstiftningskontroll bidrar till att förbättra
kvaliteten på konsekvensbedömningar och utvärderingar
Nämnden för lagstiftningskontroll – arbetsflöde
Utkast till utvärdering

Konsekvensanalyser (alla)

Utkast till konsekvensbedömning

Utvärderingar (utvalda)

Nämnden för lagstiftningskontroll
Yttrande

Kvalitetsbedömning*
Positivt yttrande
(kan ha kommentarer)

* Kvalitetsbedömning
av varje version, som resulterar i
kvalitetspoäng för en rad
kriterier.
Kvalitetspoängen avgör inte
nämndens yttrande.
De offentliggörs inte, utom som
aggregerad statistik.

R

-

Negativt yttrande
Frivilligt nytt utkast
och 2:a inlämning
(offentliggörande med negativt
yttrande är också möjligt)

Obligatoriskt
nytt utkast

Frivilliga
nya utkast

-

Positivt yttrande
med förbehåll

Offentliggörande
Slutliga versioner av utvärderingar och
konsekvensbedömningar
Yttranden (inklusive inledande negativa
yttranden)

Obligatoriskt nytt utkast och 2:a inlämning,
såvida inte ett politiskt beslut fattas om att gå
vidare trots nämndens invändningar

Förbättring av nämndens kvalitetspoäng mellan den första och den sista versionen
Poäng
4
4 – bra

Alla poäng

3
3 – godtagbar

Första yttrandet
negativt

Första yttrandet
positivt

Flerårig
budgetram

10 %
15 %

29 %

Utanför flerårig
budgetram

16 %
13 %

Den största poängökningen (29 %) sker när det första
utkastet får ett negativt yttrande
2 – bristfällig
2

Källa: Revisionsrätten.

Konsekvensbedömningar

15 %

Utvärderingar

17 %

Poäng för sista versionen
Poäng för första versionen
Poängförbättring
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1.23. Vi granskade sex ärenden som rörde den fleråriga budgetramen: tre

konsekvensbedömningar och tre utvärderingar. Vi identifierade specifika
kvalitetsförbättringar som kunde tillskrivas nämndens granskning. Vi fann också att
nämndens kvalitetsbedömningar av dessa akter var rimliga, för både de ursprungliga
och de slutliga versionerna.
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Kommissionen utarbetade sina
lagstiftningsförslag med beaktande av
de lärdomar som dragits
1.24. Vi konstaterade att kommissionen i de sju lagstiftningsförslag som vi

granskade i allmänhet hade beaktat lärdomarna från relevanta utvärderingar och
revisioner, om än inte alltid fullt ut och i vissa fall endast i begränsad utsträckning.
Kommissionens lagstiftningsförslag till grundläggande rättsakt om ett visst program är
dessutom endast ett första steg i utformningen och kan inte i sig garantera att
programmet kommer att prestera bättre. För det första blir den lagstiftning som antas
på grundval av ett sådant förslag resultatet av lagstiftningsförhandlingar mellan
Europaparlamentet och rådet, ofta med betydande ändringar. För det andra måste
vissa centrala krav och arrangemang fortfarande fastställas i genomförandeakter och
delegerade akter på lägre nivå. Kommissionen antar genomförandeakter efter samråd
med kommittéer med företrädare för medlemsstaterna och antar delegerade akter –
som omfattas av parlamentets och rådets rätt att göra invändningar innan de träder
ikraft – med hänsyn tagen till synpunkter från medlemsstaternas experter. Vid delad
förvaltning beror programmens prestation i hög grad på de särskilda bestämmelserna i
olika operativa program, strategiska planer inom GJP och liknande
programplaneringsdokument, som måste föreslås av medlemsstaterna och godkännas
av kommissionen innan genomförandet faktiskt kan inledas.

1.25. I detta avsnitt ger vi tre exempel på lärdomar som dragits och undersöker hur

kommissionen tagit hänsyn till dem i sina lagstiftningsförslag. Det första exemplet rör
den övergripande strukturen för EU:s yttre åtgärder, som kommissionen har ändrat
radikalt till följd av tidigare diagnoser och rekommendationer (se ruta 1.1).

Ruta 1.1
Lärdom: olika instrument för yttre åtgärder bör konsolideras
Vad var problemet och vilka lärdomar kunde dras?
I den fleråriga budgetramen för 2014–2020 samexisterade ett stort antal externa
finansieringsinstrument under rubriken ”Europa i världen”. De
halvtidsutvärderingar som omfattade dessa instrument visade att mångfalden av
program ledde till en risk för överlappande åtgärder, missade synergier och ett
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växande antal genomförandearrangemang11. De underströk behovet av
förenklade arbetssätt och ökad samstämmighet.
Vi har hävdat att förekomsten av ett flertal instrument, såsom EUF, utanför EU:s
budget gör de operativa arrangemangen mer komplexa och undergräver
ansvarsskyldigheten 12. Kommissionen erkände detta i sitt diskussionsunderlag om
framtiden för EU:s finanser från 2017 där den konstaterade följande: ”Ytterligare
instrument utanför EU-budgeten bör användas minimalt, eftersom sådana
instrument gör det svårare att förstå budgeten och äventyrar demokratisk
kontroll, insyn och god förvaltning.”
Hur tillämpade kommissionen lärdomarna i sitt lagstiftningsförslag?
Utifrån de lärdomar som dragits föreslog kommissionen en reviderad struktur för
externa finansieringsinstrument för att öka samstämmigheten mellan regionala
och tematiska program och för att rationalisera förfarandena 13. Antagandet av
förordningen om instrumentet Europa i världen i juni 2021 minskade avsevärt
antalet instrument för yttre åtgärder genom att åtta 14 tidigare separata
instrument (inklusive EUF, som nu ingår i budgeten) slogs samman till ett enda
instrument för att finansiera yttre åtgärder.
Vi anser dock att det är för tidigt att fullt ut bedöma i vilken utsträckning
instrumentet Europa i världen kommer att bli förenklat och mer samstämmigt i
praktiken. Den kommande programplaneringen och efterföljande genomförande
kommer att visa i vilken utsträckning dessa mål har uppnåtts.

1.26. Ett annat exempel är övervakning och prestationsmätning på

sammanhållningsområdet. I detta fall tillämpade kommissionen lärdomarna och
definierade en uppsättning gemensamma resultatindikatorer för Eruf,
Sammanhållningsfonden och tillhörande program (se ruta 1.2). Detta ökade dock det
totala antalet indikatorer på EU-nivå, vilket gör att man tvingas kompromissa med en
11

Se COM(2017) 720 final, s. 20 och SWD(2017) 601 final, s. 22.

12

Se översikt 01/2018 Future of EU finances: reforming how the EU budget operates (Briefing
Paper), februari 2018, punkterna 26–30 och 40 samt kapitel 2 i vår årsrapport för 2016,
punkterna 2.29–2.31 och ruta 2.8.

13

Konsekvensbedömning som åtföljer förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning
om inrättande av instrumentet för grannskapspolitik, utvecklingssamarbete och
internationellt samarbete, s. 19.

14

Instrumentet för utvecklingssamarbete, det europeiska instrumentet för demokrati och
mänskliga rättigheter, det europeiska grannskapsinstrumentet, instrumentet som bidrar till
stabilitet och fred, instrumentet för kärnsäkerhetssamarbete, partnerskapsinstrumentet,
den gemensamma genomförandeförordningen och Europeiska utvecklingsfonden (EUF).
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annan lärdom, nämligen att programmen borde använda färre (men mer relevanta)
indikatorer, även på EU-nivå. Sådana avvägningar är ofta oundvikliga vid utformningen
av utgiftsprogram.

Ruta 1.2
Lärdom: Eruf och Sammanhållningsfonden bör ha gemensamma
resultatindikatorer
Vad var problemet och vilka lärdomar kunde dras?
I lagstiftningen om Eruf och Sammanhållningsfonden för den fleråriga
budgetramen 2014–2020 fastställdes en förteckning över gemensamma
outputindikatorer. Inga gemensamma resultatindikatorer angavs dock för de två
fonderna.
I stället fastställdes olika uppsättningar resultatindikatorer separat för varje
operativt program, vilket ökade den administrativa bördan och omöjliggjorde en
meningsfull sammanställning av resultat på EU-nivå. Vi rekommenderade att
kommissionen för den fleråriga budgetramen 2021–2027 skulle föreslå en
uppsättning gemensamma resultatindikatorer 15.
Hur tillämpade kommissionen lärdomarna i sitt lagstiftningsförslag?
Kommissionen gjorde en analys av indikatorerna för 2014–2020 för att bedöma
möjligheten att utöka uppsättningen gemensamma outputindikatorer och
möjligheten att ta fram en lista över gemensamma indikatorer för direkta resultat
med avseende på verksamhet inom Eruf och Sammanhållningsfonden efter 2020.
Lagstiftningspaketet för programperioden 2021–2027 innehåller en lista med
gemensamma resultatindikatorer för Eruf och Sammanhållningsfonden. Dessa
resultatindikatorer ska mäta effekterna på stödmottagarna, även på kort sikt, av
de verksamheter som stöds.

15

Se särskild rapport 02/2017 Kommissionens förhandlingar om
partnerskapsöverenskommelser och program inom sammanhållningspolitiken 2014–2020:
utgifterna riktas mer mot Europa 2020-prioriteringar, men arrangemangen för
resultatmätning är allt mer komplexa och särskild rapport 21/2018 Urvalet och
övervakningen av Eruf- och ESF-projekt under perioden 2014–2020 inriktas fortfarande
främst på utfall.
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1.27. I vissa fall återspeglade kommissionens lagstiftningsförslag endast i

begränsad utsträckning de lärdomar som dragits. Ett exempel på detta är frågan om
att öka GJP:s bidrag till klimatåtgärder och mäta det på ett realistiskt sätt (se ruta 1.3).

Ruta 1.3
Lärdom: metoden för att bedöma GJP:s bidrag till klimatåtgärder bör
återspegla verkligheten bättre
Vad var problemet och vilka lärdomar kunde dras?
För att begränsa klimatförändringarna har EU satt upp en rad mål för hur mycket
utsläppen av växthusgaser ska minska fram till 2020 (med 20 % jämfört med 1990
års nivåer), till 2030 (med 55 % jämfört med 1990 års nivåer) och till 2050
(nettonollutsläpp). Jordbrukssektorn ingår i alla tre av dessa överordnade mål,
men hittills har man inte enats om något separat sektorsmål för jordbruket 16.
GJP:s bidrag till klimatåtgärder mäts som en del av EU:s åtagande att använda en
viss andel av sin budget (20 % under den fleråriga budgetramen 2014–2020 och
25 % under den fleråriga budgetramen 2021–2027) till verksamhet som rör
begränsning av och anpassning till klimatförändringar. I en rapport från 2016 17
konstaterade vi dock att det sätt på vilket spårningsmetoden hade tillämpats
ledde till att GJP:s bidrag överskattades med nästan en tredjedel. Vi konstaterade
också att informationen om de förväntade resultaten av klimatutgifterna, till
exempel i form av minskade utsläpp, var begränsad. Vi rekommenderade att
försiktighetsprincipen skulle tillämpas och de överskattade klimatutgifterna inom
GJP korrigeras. I en rapport från 2021 18 konstaterade vi att trots att GJP stod för
hälften av EU:s klimatutgifter hade utsläppen från jordbruket knappast förändrats
sedan 2010.
Hur tillämpade kommissionen lärdomarna i sitt lagstiftningsförslag?
I vår översikt 01/2020 19 konstaterade vi att den metod som kommissionen
använder för att spåra EU:s klimatutgifter i stort sett hade förblivit oförändrad.
Även om kommissionen hade minskat det uppskattade bidraget från stöd till

16

Ruta 6 i särskild rapport 18/2019 EU:s växthusgasutsläpp: rapporteringen är bra, men det
behövs bättre underlag om framtida minskningar.

17

Särskild rapport 31/2016 Att använda minst en femtedel av EU:s budget till klimatåtgärder:
ambitiöst arbete pågår, men det finns en allvarlig risk för att målet inte uppnås.

18

Särskild rapport 16/2021 Den gemensamma jordbrukspolitiken och klimatet: hälften av EU:s
klimatutgifter, men jordbrukets utsläpp minskar inte.

19

Översikt 01/2020 Spårning av klimatutgifter i EU-budgeten.
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områden med naturliga begränsningar, i linje med vår rekommendation, hade den
avsevärt höjt det uppskattade bidraget från ”grundstöd”, som är den nya
huvudformen av direktstöd till jordbrukare, med motiveringen att sådant stöd
omfattades av en ”utvidgad villkorlighet” inbegripet tidigare
miljöanpassningsmetoder. Som vi konstaterade i vårt yttrande 20 från 2018 skulle
dock ett mer realistiskt sätt att uppskatta direktstödets bidrag till klimatåtgärder
vara att endast ta hänsyn till stöd som betalats för områden där jordbrukarna
faktiskt tillämpar metoder för att begränsa klimatförändringarna.

20

Punkterna 37 och 38 i yttrande 07/2018 över kommissionens förslag till förordningar om den
gemensamma jordbrukspolitiken för perioden efter 2020.
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Ändringar av den föreslagna
lagstiftningen om den fleråriga
budgetramen har delvis stöd i
kommissionens
konsekvensbedömningar, men inga
ytterligare konsekvensbedömningar
har utarbetats av parlamentet eller
rådet
1.28. Europaparlamentets och rådets befogenheter fastställs i EUF-fördraget. De

båda institutionerna har ett demokratiskt mandat och är, inom de gränser som
fastställs i fördraget, fria att utöva dessa lagstiftningsbefogenheter såsom de finner
lämpligt. Det interinstitutionella avtalet om bättre lagstiftning, som båda är parter i,
ger viss vägledning om god lagstiftningspraxis och förbinder dem att följa den. I
punkt 15 anges att ”[n]är Europaparlamentet och rådet anser att det är lämpligt och
nödvändigt för lagstiftningsprocessen, kommer de att genomföra
konsekvensbedömningar av betydande ändringar av kommissionens förslag”. De
”kommer som huvudregel att använda kommissionens konsekvensbedömning som
utgångspunkt för sitt fortsatta arbete”. Vad som ska utgöra en ”betydande” ändring
bör enligt punkt 15 ”avgöras av respektive institution”.

1.29. De ändringar som infördes av medlagstiftarna i de sektorspecifika

lagstiftningsförfaranden som vi granskade, och av rådet med parlamentets
godkännande i fråga om lagstiftningen om den fleråriga budgetramen, var många, och
vi ansåg att ett antal av dem var av betydelse för programmens prestation. I de flesta
fall kunde ändringarna åtminstone i viss mån kopplas till lärdomar från utvärderingar
och revisioner samt till kommissionens konsekvensbedömning. Detta var i hög grad
fallet med lärdomen om att öka den inbyggda flexibiliteten i förordningen om den
fleråriga budgetramen (se ruta 1.4).
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Ruta 1.4
Lärdom: den fleråriga budgetramen bör vara mer flexibel för att
bättre kunna anpassas till förändrade omständigheter
Vad var problemet och vilka lärdomar kunde dras?
I sitt diskussionsunderlag om framtiden för EU:s finanser från 2017 förespråkade
kommissionen en EU-budget med ”större flexibilitet inom en stabil ram” och
hävdade att mer flexibilitet var viktigt för att kunna hantera kriser och oförutsedda
händelser. I vår översikt från 2018 instämde vi i stort med kommissionens diagnos
och tillade att flexibilitetsverktygen i den fleråriga budgetramen för 2014–2020 i
stor utsträckning användes för att hantera budgetkonsekvenserna av oförutsedda
förseningar i genomförandet av program, vilket gav liten flexibilitet att hantera
eventuella ytterligare oförutsedda händelser.
På vilket sätt ändrade rådet, med
parlamentets godkännande,
kommissionens förslag?

Hur tillämpade kommissionen
lärdomarna i sitt lagstiftningsförslag?
I vår översikt 06/2018 om
kommissionens förslag till flerårig
budgetram för 2021–2027
identifierade vi ett antal faktorer som
avsevärt ökade den övergripande
budgetflexibiliteten, bland annat
följande:

Rådet, med parlamentets
godkännande, behöll vissa
huvuddelar av kommissionens förslag,
men ändrade det i vissa viktiga
avseenden. Bland annat gjordes en
tydligare strukturering av olika
särskilda instrument i tematiska och
icke-tematiska instrument, och
följande ändringar:

o

o

Avskaffande av begränsningar för
överföring till kommande år,
genom mekanismen ”samlad
marginal för betalningar”, av
outnyttjade
betalningsbemyndiganden, det
vill säga skillnaden mellan det
högsta belopp som EU fick betala
under ett visst år (taket för årliga
betalningsbemyndiganden) och
det belopp som faktiskt hade
betalats ut. Detta skulle bidra till
att säkerställa att medel fanns
tillgängliga för utbetalningar vid
förseningar i genomförandet av
programmen.

Konsolidering av den ”samlade
marginalen för betalningar” i det
”samlade marginalinstrumentet”
och återinförande av
begränsningar för överföring av
outnyttjade
betalningsbemyndiganden från
ett år till nästa. Såsom var fallet
för den fleråriga budgetramen
2014–2020 är sådana
begränsningar tillämpliga på
periodens tre sista år, men den
här gången är de cirka 20 %
högre totalt.
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o

Ökning av storleken på och
omfattningen av fyra särskilda
instrument utanför den fleråriga
budgetramen 21 till 2,4 miljarder
euro per år (en ökning med 34 %
jämfört med den föregående
fleråriga budgetramen) och
klargörande av att eventuella
belopp från dessa instrument
läggs ovanpå det årliga taket för
betalningsbemyndiganden.

o

En liten minskning av det totala
värdet av dessa särskilda
instrument (med 4 %), till
2,3 miljarder euro per år, vilket
fortfarande var 28 % högre än
under den föregående perioden.
Dessutom skapades ett nytt
tematiskt särskilt instrument:
”brexitjusteringsreserven” med
ett tak på 5 miljarder euro för
hela dess löptid.

o

Utökning av möjligheten att föra
över outnyttjade
åtagandebemyndiganden till
kommande år, via
”unionsreserven”, genom att
göra det möjligt att fördela dem
till alla politikområden (och inte
bara till områden som rör tillväxt,
sysselsättning, migration och
säkerhet, såsom var fallet i den
fleråriga budgetramen för 2014–
2020).

o

Konsolidering av
”unionsreserven” i det ”samlade
marginalinstrumentet”.
Frånvaron av tematiska
begränsningar vid användningen
av mekanismen behölls, men det
infördes en årlig gräns för
överföring av belopp: 0,04 % av
EU-medlemsstaternas
sammanlagda
bruttonationalinkomst.

o

Skapande av en möjlighet att
återanvända åtaganden som
förfallit (eller tillbakadraganden)
genom att lägga till dem till
”unionsreserven”. Historiskt sett
har de tillbakadragna åtagandena
uppgått till mellan 2 miljarder
euro och 5 miljarder euro per år.

o

Borttagning av möjligheten att
återanvända tillbakadragna
åtaganden på detta sätt.

1.30. I andra fall avvek de ändringar som medlagstiftarna införde avsevärt från det
förslag som kommissionen lagt fram utifrån de lärdomar den dragit. Detta kan
illustreras av exemplet där medlagstiftarna förkastade kommissionens förslag att
förkorta (från tre år till två) den period under vilken betalningar inom fleråriga
program fortfarande kan göras efter budgetåtagandet (se ruta 1.5).

21

Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter, Europeiska unionens
solidaritetsfond, reserven för katastrofbistånd och flexibilitetsmekanismen.
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Ruta 1.5
Lärdom: ”n+3-regeln” bör ersättas med ”n+2-regeln”
EU använder en betydande andel av sin budget via fleråriga program, såsom Eruf
och Sammanhållningsfonden. I den fleråriga budgetramen för 2014–2020 kunde
man enligt n+3-regeln fortsätta att ha utgifter för sådana program fram till 2023,
det vill säga under tre år efter periodens egentliga slut (se även punkt 1.10). Detta
var en förändring jämfört med de föregående perioderna (2000–2006 och 2007–
2013) då n+2-regeln gällde.
N+3-regeln infördes för att ge mer tid att kompensera för det långsamma
genomförandet av programmen och det svaga utnyttjandet av medel i början av
perioden. Men som vi konstaterat 22 skapade den problem för budgetens
förvaltning och prestation genom att den
o

bidrog till ökningen av utestående åtaganden, det vill säga de belopp som
kommissionen hade åtagit sig att betala ut från EU:s budget men som ännu
inte hade betalats ut,

o

ökade den administrativa bördan i och med att den period under vilken två
fleråriga budgetramperioder, med två olika regeluppsättningar, överlappar
varandra förlängdes till tre år,

o

försvagade incitamenten att producera output – och efterföljande resultat –
tidigare, och i praktiken försenade dessa med ett år jämfört med n+2-regeln.
Hur tillämpade kommissionen
lärdomarna i sitt lagstiftningsförslag?

För perioden 2021–2027 återgick
kommissionen i sitt förslag till
förordning om gemensamma
bestämmelser till n + 2-regeln 23.
Kommissionen föreslog denna ändring
”för att främja en sund ekonomisk

Hur ändrade medlagstiftarna
kommissionens förslag?
Medlagstiftarna beslutade att
fortsätta med n+3-regeln för åren
2021–2026 och ändrade
kommissionens förslag i enlighet
med detta.

22

Punkterna 34–39 i översikt 05/2019 Utestående åtaganden i EU:s budget – en närmare titt
(snabbanalys), april 2019 och punkterna 58–68 i särskild rapport 36/2016 En bedömning av
arrangemangen för avslutande av sammanhållnings- och
landsbygdsutvecklingsprogrammen 2007–2013.

23

Artikel 99 i förslaget till förordning om gemensamma bestämmelser och artikel 36 i
förslaget till förordning om finansiering, förvaltning och övervakning av den gemensamma
jordbrukspolitiken.

34

förvaltning samt genomförande i rätt
tid” och menade att den borde vara
genomförbar eftersom ”förenkling
kommer att göra det lättare för
program för att minska förseningar” 24.
Men såsom nämnts i punkt 1.12
utarbetade kommissionen inte någon
konsekvensbedömning till stöd för
detta övergripande lagstiftningsförslag.

1.31. Varken parlamentet eller rådet hade utarbetat någon konsekvensbedömning

av kommissionens lagstiftningsförslag om den fleråriga budgetramen och dess
utgiftsprogram. Vi noterade parlamentets kritik mot att rådet inte hade gjort några
konsekvensbedömningar av de betydande ändringar som det hade föreslagit 25. Vi
konstaterade att de två institutionerna hade tagit fram interna riktlinjer för
konsekvensbedömningar. I enlighet med det interinstitutionella avtalet om bättre
lagstiftning understryker båda institutionerna i sina respektive riktlinjer att de kommer
att ta full hänsyn till de konsekvensbedömningar som utarbetats av kommissionen.
Vidare nämner de båda institutionerna en rad villkor som behöver vara uppfyllda för
att de ska utarbeta sina egna konsekvensbedömningar. En ny konsekvensbedömning
från någon av institutionernas sida skulle behöva ha brett politiskt stöd och får inte
leda till oskälig fördröjning av lagstiftningsprocessen. Dessutom innebär båda
institutionernas riktlinjer att en ny konsekvensbedömning kan anses nödvändig endast
för ”betydande” ändringar av kommissionens lagstiftningsförslag. Men ingen av
institutionerna definierar vad som gör en ändring ”betydande” eller anger kriterier för
att bedöma detta. I parlamentets riktlinjer anges att det är svårt att ge en definition av
”betydande” som är giltig över hela linjen och att det är en bedömning som måste
göras från fall till fall. I rådets riktlinjer förespråkas en liknande bedömning från fall till
fall. Vi håller med om att det kanske är omöjligt att komma fram till en enda universellt
tillämplig definition, men avsaknaden av kriterier för att bedöma vad som är en
betydande ändring skapar en risk för att de två institutionernas olika utskott och
kommittéer antar olika tolkningar och praxis.

24

Motiveringen till kommissionens lagstiftningsförslag. Se även avsnitt 4.1.3 i kommissionens
diskussionsunderlag om framtiden för EU:s finanser från 2017.

25

Punkt 12 i Europaparlamentets resolution av den 29 april 2021 med de iakttagelser som
utgör en del av beslutet om ansvarsfrihet för genomförandet av Europeiska unionens
allmänna budget för budgetåret 2019, avsnitt II – Europeiska rådet och rådet
(2020/2142(DEC)).
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1.32. Vi kontrollerade om medlagstiftarna hade beaktat våra yttranden26 om de

lagstiftningsförslag som vi granskade. Vi konstaterade att de hade följt några av våra
förslag (se ruta 1.6).

Ruta 1.6
I några fall följde medlagstiftarna våra yttranden över
kommissionens lagstiftningsförslag
o

De anpassade den föreslagna definitionen av resultatindikatorer i
förordningen om gemensamma bestämmelser och de fondspecifika
förordningarna (inklusive förordningen om Eruf/Sammanhållningsfonden) 27.

o

De utvidgade den resultatbaserade programplaneringsprincipen, som redan
gällde för geografiska program, till alla program inom instrumentet Europa i
världen 28.

26

Yttrande 06/2018 över förordningen om gemensamma bestämmelser, yttrande 07/2018
över lagstiftningspaketet om GJP och yttrande 10/2018 över förordningen om inrättande av
instrumentet Europa i världen.

27

Punkt 60 i yttrande 06/2018 över förordningen om gemensamma bestämmelser.

28

Punkt 23 i yttrande 10/2018 över förordningen om inrättande av instrumentet Europa i
världen.
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Slutsatser och rekommendationer
1.33. Strategin för bättre lagstiftning hjälper kommissionen att identifiera lärdomar

från tidigare genomföranden av politik och program och använda dem för att förbättra
prestationen i framtiden (se punkt 1.9).

1.34. Vi konstaterade att kommissionen, med hänsyn tagen till begränsningar som

har att göra med den fleråriga budgetramens cykler, hade följt principen ”utvärdera
först” i de flesta av de lagstiftningsförfaranden som vi granskade. Den hade dock inte
gjort någon konsekvensbedömning av förordningen om gemensamma bestämmelser
som innehöll viktiga prestationsrelaterade bestämmelser för Eruf,
Sammanhållningsfonden och sex andra program. När det gäller lagstiftningsförslagen
för GJP hade dessutom inte alla tematiska aspekter av politiken utvärderats tillräckligt
när konsekvensbedömningen utarbetades (se punkterna 1.10–1.12).

Rekommendation 1.1
Vid utarbetandet av nästa fleråriga budgetram bör kommissionen
a)

se till att konsekvensbedömningarna undersöker de viktigaste materiella (dvs.
inte bara förfarandemässiga) aspekterna av lagstiftning som omfattar flera
program, såsom förordningen om gemensamma bestämmelser,

b)

planera sina utvärderingar för alla utgiftsprogram, inklusive utvärderingar som
omfattar specifika tematiska aspekter av sådana program, så att resultaten kan
användas i de tillhörande konsekvensbedömningarna.

Tidsram: Vid utarbetandet av den fleråriga budgetramen efter 2027.

1.35. Konsekvensbedömningar och utvärderingar, och tillhörande studier,
offentliggörs men kan vara svåra att hitta och finns inte tillgängliga via någon
gemensam portal (se punkterna 1.13–1.15).
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Rekommendation 1.2
Kommissionen bör fullfölja och genomföra sina planer på att inrätta en användarvänlig
portal för alla konsekvensbedömningar, utvärderingar och underliggande studier.
Detta skulle kunna uppnås genom att kommissionen sammanför sina relevanta
register och portaler som innehåller faktaunderlag för lagstiftningen och bjuder in
övriga institutioner till att inrätta ett gemensamt register, den gemensamma
lagstiftningsportalen.
Tidsram: Slutet av 2023.

1.36. Lärdomar identifierades i allmänhet tydligt i de utvärderingar som vi

granskade. Men kommissionen identifierade inte tydligt de tillhörande relevanta
uppföljningsåtgärderna i de förvaltningsplaner som den offentliggjorde (se
punkterna 1.16–1.18).

Rekommendation 1.3
Kommissionen bör tydligt identifiera relevanta uppföljningsåtgärder till följd av
utvärderingarna och presentera dem i sina årliga förvaltningsplaner eller i andra
offentligt tillgängliga dokument av motsvarande status.
Tidsram: Slutet av 2022.

1.37. De konsekvensbedömningar som vi granskade innehöll en rad olika alternativ
för utformningen av de berörda utgiftsprogrammen. De erbjöd dock få kvantifierade
uppgifter för att underlätta jämförelser mellan de alternativ som presenterades (se
punkt 1.19).

Rekommendation 1.4
När kommissionen presenterar olika alternativ i konsekvensbedömningar bör den
inkludera mer kvantitativ information, särskilt analyser av kostnadsnytta och
kostnadseffektivitet.
Tidsram: Vid utarbetandet av konsekvensbedömningar för perioden efter 2027.

1.38. Nämnden för lagstiftningskontroll utför ett betydande arbete. Den granskar

alla konsekvensbedömningar och ett urval av utvärderingar och bidrar på ett påtagligt
sätt till att förbättra deras kvalitet (se punkterna 1.20–1.23).
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1.39. De lagstiftningsförslag om den fleråriga budgetramen som vi granskade visar

att kommissionen i allmänhet åtminstone delvis tog hänsyn till relevanta lärdomar från
utvärderingar och revisioner. Den grundläggande rättsakten för ett program är dock
bara ett första steg mot att uppnå bättre prestation: mycket beror på centrala krav och
arrangemang som återstår att fastställa i genomförandeakter och delegerade akter på
lägre nivå samt i programplaneringsdokument (se punkterna 1.24–1.27).

1.40. Antagandet av lagstiftningen för den fleråriga budgetramen 2021–2027 tog

längre tid än för den föregående perioden, vilket försenade genomförandet av
utgiftsprogrammen. Parlamentet och rådet införde ett stort antal ändringar i de
lagstiftningsförslag från kommissionen som vi granskade, varav några enligt vår
uppfattning var av betydelse för programmens prestation. De flesta av dessa ändringar
kunde kopplas till lärdomar som dragits genom utvärderingar eller
konsekvensbedömningar. Både parlamentet och rådet beslutade att inte använda sig
av möjligheten enligt det interinstitutionella avtalet om bättre lagstiftning att
genomföra sina egna konsekvensbedömningar (se punkterna 1.28–1.32).
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Bilagor
Bilaga 1.1 – Uppföljning av rekommendationerna i kapitel 3 i årsrapporten för 2017
Revisionsrättens analys av gjorda framsteg
År

Revisionsrättens rekommendation

2017

Rekommendation 1: Inför den kommande budgetramperioden
bör kommissionen föreslå åtgärder för att rationalisera och
förenkla de strategiska ramar som reglerar genomförandet av
EU:s budget och därigenom förstärka ansvarsskyldigheten för
resultat och öka tydligheten och insynen för alla intressenter.
Kommissionen bör för detta ändamål arbeta tillsammans med
intressenterna för att nå fram till ett antal samstämmiga,
mätbara mål på hög nivå som kan vägleda de steg som bör tas
för att uppnå de resultat som fastställts för hela den fleråriga
budgetramen under dess genomförandeperiod.

2017

Rekommendation 2: Kommissionen bör i sin
prestationsrapportering, och även i den årliga förvaltnings- och
resultatrapporten, ta med uppdaterad prestationsinformation.

Har
genomförts
fullt ut

Har genomförts
i de flesta
avseenden

X

X

i vissa
avseenden

Har inte
genomförts

Ej
tillämpligt

Otillräckliga
bevis
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Revisionsrättens analys av gjorda framsteg
År

2017

Revisionsrättens rekommendation

Rekommendation 3: Kommissionen bör rationalisera
indikatorerna för EU-budgetens prestation och förbättra
samordningen av allmänna högnivåmål, specifika programmål
och politiska mål. För det ändamålet bör kommissionen vidta
följande åtgärder:

Har
genomförts
fullt ut

Har genomförts
i de flesta
avseenden

X

a) Den bör skapa en direkt koppling mellan de specifika målen i
den rättsliga grunden för varje utgiftsprogram och de allmänna
målen.
Rekommendation 3: Kommissionen bör rationalisera
indikatorerna för EU-budgetens prestation och förbättra
samordningen av allmänna högnivåmål, specifika programmål
och politiska mål. För det ändamålet bör kommissionen vidta
följande åtgärder:
2017

X
b) Den bör se över de prestationsindikatorer för EU-budgeten
som används på alla nivåer och registrera information om
avsedd användare av varje indikator och det avsedda syftet
med den. Om denna information inte kan fastställas bör
kommissionen överväga att avskaffa indikatorn.

i vissa
avseenden

Har inte
genomförts

Ej
tillämpligt

Otillräckliga
bevis
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Revisionsrättens analys av gjorda framsteg
År

Revisionsrättens rekommendation

Har
genomförts
fullt ut

Har genomförts
i de flesta
avseenden

i vissa
avseenden

Har inte
genomförts

Ej
tillämpligt

Otillräckliga
bevis

Rekommendation 3: Kommissionen bör rationalisera
indikatorerna för EU-budgetens prestation och förbättra
samordningen av allmänna högnivåmål, specifika programmål
och politiska mål. För det ändamålet bör kommissionen vidta
följande åtgärder:
2017

X
c) Kommissionen bör se till att den information som används
för den löpande förvaltningen av program och politik vid
generaldirektoraten samordnas med den aggregerade
prestationsinformationen i de huvudsakliga
prestationsrapporterna.

2017

2017

Rekommendation 4: Kommissionen bör i de huvudsakliga
prestationsrapporterna informera om hur den använder
prestationsinformation. Kommissionen bör visa, så
systematiskt som möjligt, och med hänsyn tagen till den tid
som krävs för att erhålla sådan information, hur
prestationsinformation om EU-budgeten har använts i
beslutsfattandet.
Rekommendation 5: Kommissionen bör införa eller förbättra
åtgärder och incitament för att främja ett ökat fokus på
prestation i kommissionens interna kultur, genom att bygga
vidare på de framsteg som redan gjorts. Därför bör den
a) ge sina chefer mer kunskap och vägledning om
prestationsstyrd förvaltning och om användning av
prestationsinformation i beslutsfattande,

X

X

X
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Revisionsrättens analys av gjorda framsteg
År

2017

Revisionsrättens rekommendation

Har
genomförts
fullt ut

Rekommendation 5: Kommissionen bör införa eller förbättra
åtgärder och incitament för att främja ett ökat fokus på
prestation i kommissionens interna kultur, genom att bygga
vidare på de framsteg som redan gjorts. Därför bör den

Rekommendation 5: Kommissionen bör införa eller förbättra
åtgärder och incitament för att främja ett ökat fokus på
prestation i kommissionens interna kultur, genom att bygga
vidare på de framsteg som redan gjorts. Därför bör den
c) ytterligare förbättra sin interna kultur i syfte att uppnå ökat
fokus på prestation, med beaktande av de utmaningar som
generaldirektoraten har identifierat, de möjligheter till
framsteg som de svarande i enkäten har identifierat och de
tillfällen som erbjuds av den ändrade budgetförordningen,
initiativet om en resultatinriktad budget,
prestationsrapportering för pågående projekt och andra källor.

i de flesta
avseenden

X

b) utbyta god praxis när det gäller användning av
prestationsinformation både inom kommissionen och med
viktiga intressenter, såsom medlemsstater,

2017

Har genomförts

X

i vissa
avseenden

Har inte
genomförts

Ej
tillämpligt

Otillräckliga
bevis
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Inledning
Kort beskrivning av Konkurrenskraft för tillväxt och
sysselsättning

2.1. De program som finansieras under underrubrik 1a i den fleråriga budgetramen

– Konkurrenskraft för tillväxt och sysselsättning – är av många olika slag och syftar till
att främja ett samhälle för alla, stimulera tillväxt, främja forskning, utveckling och
innovation samt skapa sysselsättning i EU. De viktigaste programmen är Horisont 2020
för forskning och innovation och Erasmus+ för allmän utbildning, yrkesutbildning,
ungdom och idrott. Underrubriken omfattar även rymdprogram som Galileo och Egnos
samt Fonden för ett sammanlänkat Europa (FSE). Underrubrik 1a inbegriper även
finansieringsinstrument som Europeiska fonden för strategiska investeringar (Efsi).

2.2. De sammanlagda planerade utgifterna under denna underrubrik i den fleråriga

budgetramen för 2014–2020 uppgår till 142 miljarder euro, varav 104,6 miljarder euro
hade betalats ut i slutet av 2020 (se figur 2.1).
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Figur 2.1 – Konkurrenskraft för tillväxt och sysselsättning: betalningar
som gjorts för åtaganden under perioden 2014–2020
i) som andel av alla rubriker i den
fleråriga budgetramen

ii) fördelat på enskilda program
(miljarder euro)

Konkurrenskraft
104,6
13,6 %

Horisont 2020
53,8 (51,5 %)
Erasmus+
13,9 (13,3 %)

766,9

miljarder
euro

Europeiska fonden för strategiska
investeringar (Efsi)
7,6 (7,3 %)
Fonden för ett sammanlänkat Europa
7,6 (7,3 %)
Galileo och Egnos
5,8 (5,6 %)
Övriga program
15,7 (15,0 %)

Källa: Revisionsrätten, på grundval av uppgifter från kommissionen.

Inriktning och omfattning samt metod

2.3. Vi valde ut ett av de 23 programmen under rubriken Konkurrenskraft för tillväxt
och sysselsättning, nämligen Erasmus+ som stod för 13,3 % av de totala utbetalningar
som gjorts under denna rubrik i den fleråriga budgetramen fram till slutet av 2020.
Vårt syfte var att fastställa hur mycket relevant prestationsinformation som fanns att
tillgå och att med hjälp av den informationen bedöma hur väl EU:s utgiftsprogram
hade presterat. Detta bygger vidare på vår rapport om EU-budgetens prestation för
2019 där vi tog upp Horisont 2020 och Efsi, vilka stod för 57,4 % av de totala
utbetalningar som hade gjorts i slutet av 2019.

2.4. Vi har utarbetat detta kapitel med hjälp av Europeiska kommissionens

prestationsinformation, som omfattade den årliga förvaltnings- och resultatrapporten
för 2020, programförklaringarna till budgetförslaget för 2022 samt andra väsentliga
utvärderingar och rapporter som presenteras i figur 2.2. Vi har kontrollerat rimligheten
i kommissionens information och jämfört den med våra egna resultat, men vi har inte
granskat dess tillförlitlighet. Vi har också utgått från resultaten i våra egna
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granskningsrapporter och översikter från senare tid som vi hänvisar till i texten. I
tillägget finns en mer detaljerad beskrivning av den metod som använts för att
utarbeta detta kapitel.

Figur 2.2 – Tidpunkt för de viktigaste utvärderingarna och andra
rapporter samt perioder som omfattas
Flerårig budgetram
2014–2020

Flerårig budgetram
2007–2013
2008

2010

2012

Offentliggörande

2014

2016

2018

Flerårig budgetram
2021–2027
2020

2022

2024

2026

Period som avses
Konsekvensbedömning

Halvtidsutvärdering, bl.a.
efterhandsutvärdering av föregående
program
Konsekvensbedömning
Europaparlamentets undersökning –
Erasmus+: towards a new programme
generation
Erasmus+ higher education
impact study
Efterhandsutvärdering av
Erasmus+

Källa: Revisionsrätten.

2.5. Den lagstiftning som inrättar vart och ett av EU:s utgiftsprogram innehåller ett

antal mål som klassificeras som antingen allmänna (vanligtvis bredare och mer
strategiska) eller särskilda (vanligtvis snävare och mer operativa). Erasmus+ har 14 mål
(ett allmänt och 13 särskilda mål) och detta kapitel omfattar det allmänna målet och
fyra av de särskilda målen (se bilaga 2.1).

Syftet med Erasmus+ och hur det är avsett att fungera

2.6. I figur 2.3 ges en schematisk översikt över Erasmus+ och dess bakgrund som

visar vilka behov programmet ska tillgodose, dess mål och dess förväntade output och
utfall.
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Figur 2.3 – Översikt över Erasmus+
Behov
Utmaningar
• Behov av samarbete och
rörlighet inom områdena
utbildning och ungdom
• Ekonomisk återhämtning,
ungdomsarbetslöshet
• Kompetensglapp
• Global konkurrens om
talanger
• Digital kompetens
• Socialt utanförskap
• Hot mot idrottens
integritet

Mål
Det allmänna målet för
Erasmus+ är att bidra till
genomförandet av de
strategiska prioriteringar
inom områdena
1) utbildning, 2) ungdom och
3) idrott som fastställts i
centrala EU-dokument.
Programmet har 13 särskilda
mål (se även bilaga 2.1) av
vilka vi valde ut följande fyra:
• Rörlighet inom allmän och
yrkesinriktad utbildning
• Samarbete inom allmän
och yrkesinriktad
utbildning
• Yttre åtgärder inom
allmän och yrkesinriktad
utbildning
• Ungdomars rörlighet

Input
Finansiering av olika åtgärder
med en budget på
14,9 miljarder euro för 2014–
2020.
91 % av medlen går till de
fyra utvalda särskilda målen
(baserat på budgeten för
2020).
Kommissionen tillhandahåller
även system och
förvaltningsstrukturer samt
stöd till kunskapshantering.

Kontext och yttre faktorer
EU-kontext
• Flera andra av EU:s
politikområden och
program, exempelvis ESIfonder (”strukturfonder”),
framför allt Europeiska
socialfonden
Medlemsstatskontext
• Medlemsstaternas politik,
lagstiftning och/eller
regelverk när det gäller
utbildning, ungdomsfrågor
och idrott
Yttre faktorer
• Digitalisering
• Globalisering
• Makroekonomiska trender
• Arbetsmarknadens
utveckling

Processer
Förvaltningsmetod
• Indirekt förvaltning (cirka
tre fjärdedelar av
budgeten)
• Direkt förvaltning
• Indirekt via Europeiska
investeringsfonden
Aktörer
• Europeiska kommissionen
• Medlemsstaterna:
nationella programkontor
• Skolor, universitet samt
ungdoms- och
idrottsorganisationer
• Enskilda studerande och
yrkesutövare (studenter,
lärare, anställda)
Verksamhet
• Programområde 1:
enskilda personers
rörlighet i utbildningssyfte
• Programområde 2:
samarbete för innovation
• Programområde 3: stöd
till politiska reformer
• Jean Monnet-aktiviteter
• Idrottsprojekt

Förväntade utfall
Effekter
• Förbättrad utbildning och
bättre karriärer
• Bättre kvalitet på
undervisning och
ungdoms- och
idrottsverksamhet samt
långvariga partnerskap
• Reformer och utnyttjande
av EU-verktyg
Resultat
Individuell nivå:
• Förbättrade färdigheter
och ökad kompetens
• Personlig utveckling
Organisationsnivå:
• Bättre erkännande av
kunskaper och färdigheter
• Nya metoder för
undervisning,
ungdomsarbete och idrott
Systemnivå:
• Ökad förståelse för
politiska utmaningar och
EU:s politik

Förväntad output
Individuell nivå:
• Möjligheter till rörlighet
för både studerande och
yrkesutövare
Organisationsnivå:
• Små- och storskaliga
projekt för utbyte av god
praxis, innovation, nya
kursplaner
Systemnivå:
• Peer learning
• Experiment
• Stöd till EU-verktyg, EU:s
politiska agendor
• Finansiering till
organisationer på EU-nivå
• Informationskampanjer,
evenemang
• Dialog mellan unga och
beslutsfattare

Källa: Revisionsrätten, på grundval av den interventionslogik som presenteras i SWD(2018) 40 final samt
förordning (EU) nr 1288/2013 och COM(2020) 300 final (programförklaringar om driftsutgifter).
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2.7. Erasmus+ är EU:s program på områdena 1) utbildning, 2) ungdom och 3) idrott.
Medlemsstaterna har exklusiv befogenhet på dessa områden, vilket innebär att de till
exempel beslutar om sina utbildningssystem eller sin socialpolitik för ungdomar. EU
kan dock vidta åtgärder för att stödja, samordna eller komplettera medlemsstaternas
åtgärder. Programmet Erasmus+ inrättades 2014 som efterföljare till Erasmus, det vill
säga det rörlighetsprogram för studerande som inleddes 1987, och sex andra program
inom ovannämnda områden, bland annat Leonardo da Vinci, Comenius och Aktiv
ungdom. Erasmus+ tillhandahöll cirka 14,9 miljarder euro i finansiering under sju år
(2014–2020).

2.8. Programmets allmänna mål är formulerat med hänvisning till en rad mål och

strategier på hög nivå som Erasmus+ ska bidra till. De 13 särskilda målen omfattar alla
tre områdena. De flesta utbildnings- och ungdomsåtgärder omfattas av antingen
programområde 1: enskilda personers rörlighet i utbildningssyfte, programområde 2:
samarbete för innovation och utbyte av god praxis eller programområde 3: stöd till
politiska reformer.
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Prestationsbedömning av Erasmus+
utifrån offentliggjord
prestationsinformation
Allmänna kommentarer

2.9. I figur 2.4 ges en översikt över alla indikatorer för Erasmus+ som ingår i

programförklaringen. Figur 2.5 visar indikatorerna med koppling till det allmänna
målet. En mer detaljerad översikt för vart och ett av de särskilda målen ges i figur 2.6,
figur 2.7, figur 2.8 och figur 2.9. I vår prestationsrapport för 2019 1 diskuterade vi
några vanliga invändningar vad gäller tolkningen av dessa indikatorer. I synnerhet
avser vår bedömning av huruvida en viss indikator är ”på rätt spår” sannolikheten för
att indikatorn ska uppnå sitt mål. Vid denna bedömning tas inte hänsyn till huruvida,
eller hur nära, en viss indikator är kopplad till åtgärderna och målen för Erasmus+ eller
huruvida det mål som fastställts för indikatorn är tillräckligt ambitiöst. Det är således
bara ett första steg i analysen av programmets prestation. Vi har inte granskat de
underliggande uppgifternas tillförlitlighet (men vi diskuterade den i vår
prestationsrapport för 2019 2).

1

Punkt 1.24 i 2019 års rapport om EU-budgetens prestation.

2

Punkterna 1.13–1.23 i 2019 års rapport om EU-budgetens prestation.
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Figur 2.4 – Översikt över alla indikatorer för Erasmus+ i
programförklaringen
Resultat

Output

Mål*
Totalt
GO 1
15
SO 1
3
SO 2
2
SO 3
2
SO 4
3
SO 5
2
SO 6
1
SO 7
3
SO 8
1
SO 9
1
SO 10
1
SO 11
1
SO 12
1
SO 13
2
Totalt 38

Alla

Effekt

Alla

11
2
1

5
1

3

2

1
1

1
1

1

1

1
21

1
12

1

6
1

1

2

7

Alla

1
1
2

1

2

1

2
1
1

2
1
1

1
1
1
13

1
1
1
11

4

1

1

2

4

1

1

2

1

2
1

1

1

* Se bilaga 2.1 för en fullständig förteckning över målen.
TECKENFÖRKLA
Är indikatorn på rätt spår mot att uppnå sitt mål (med beaktande av eventuella delmål och framsteg
som uppnåtts hittills)?
Ja

Nej

Oklart: uppgifter saknas eller är inaktuella eller ofullständiga

Källa: Revisionsrätten, på grundval av programförklaringarna till budgetförslaget för 2022.

2.10. Det allmänna målet för Erasmus+ är att bidra till att följande uppnås: ”målen

i Europa 2020-strategin, inklusive det överordnade målet för utbildning, […] målen i
den strategiska ramen för europeiskt utbildningssamarbete (nedan kallat Utbildning
2020), inklusive de relevanta riktmärkena, […] hållbar utveckling av den högre
utbildningen i partnerländer, […] de övergripande målen för det förnyade ramverket
för det europeiska samarbetet på ungdomsområdet (2010–2018), […] målet att
utveckla en europeisk dimension inom idrotten, särskilt på gräsrotsnivå, i enlighet med
unionens arbetsplan för idrott samt […] främjande av europeiska värden i enlighet med
artikel 2 i fördraget om Europeiska unionen.” 3 I figur 2.5 presenteras indikatorerna för
detta mål.

3

Artikel 4 i förordning (EU) nr 1288/2013.

53

Figur 2.5 – Översikt över indikatorer med koppling till Erasmus+
allmänna mål
Sammanfattning av alla indikatorer
Output

På rätt spår?
Ja

5

Resultat

Effekt

1

Nej
Oklart

1

6

1

11

TOTALT

TOTALT

1

6

1

1

2

8

4

15

Uppgifter om utvalda enskilda indikatorer
Indikator

Framsteg mot målet
100 % (2020)

Personal inom högre utbildning som stöds
genom programmet

Output

Personal inom yrkesutbildning som stöds
genom programmet

Output

Skolpersonal som stöds genom programmet

Output

Delmål
71 % (2016)
2013

2020
100 % (2020)
Delmål
73 % (2016)

2013

2020
100 % (2020)
Delmål
75 % (2016)

2013

Vuxen personal som stöds genom
programmet

2020
100 % (2020)
Delmål
60 % (2016)

Output
2020

2013

Personal inom ungdomsutbildning som stöds
genom programmet

100 % (2020)
Delmål
84 % (2019)

Output
2013

2020

TECKENFÖRKLARIN
Typ av mål
Kvantitativt

Kvalitativt

Mål saknas eller är oklart

Är indikatorn på rätt spår mot att uppnå sitt mål (med beaktande av eventuella delmål och framsteg som uppnåtts hittills)?
Ja

Nej

Oklart: uppgifter saknas eller är inaktuella eller ofullständiga

Överensstämmer kommissionens bedömning av framstegen i stort med vår bedömning?
Ja

Nej

Denna översikt och vår metod förklaras mer i detalj i punkterna 15–23 i tillägget.

Källa: Revisionsrätten, på grundval av programförklaringarna till budgetförslaget för 2022.
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2.11. Det allmänna målet omfattar sju indikatorer som anges i förordningen om

Erasmus+, men vissa av indikatorerna mäter mer än en sak. Således finns det totalt
15 olika indikatorer. Ett exempel är den indikator som lyfts fram i figur 2.5 och som
visar hur stor andel av personalen som stöds genom programmet i fem olika
kategorier. Detta är en typisk outputindikator, men kommissionen klassificerar den
som en resultatindikator i programförklaringen. Vi anser att det uppsatta målet har
nåtts.

Ett populärt program som särskilt gynnar enskilda deltagare

2.12. Erasmus+ uppskattas av berörda parter och allmänheten som ett användbart
program som uppnår sina mål 4. Kommissionen konstaterade dock i sin
halvtidsutvärdering att de granskade projekten endast var marginellt inriktade mot
vissa viktiga samhällsutmaningar 5. Enskilda individer som deltar i åtgärder inom
Erasmus+ rapporterar i allmänhet om åtgärdernas positiva effekter på deras
färdigheter och kompetenser (studerande) och på deras personliga och yrkesmässiga
utveckling (yrkesverksamma). Programmet har en konkret effekt på organisationer på
så sätt att det skapar starkare och bredare internationella nätverk, men det finns färre
bevis på grundläggande förändringar av institutionella eller pedagogiska metoder 6.

2.13. Att Erasmus+ är attraktivt framgår tydligt av överteckningen av programmet,
men nackdelen med detta är att även ansökningar av god kvalitet avslås på grund av
att det saknas budgetmedel 7.

Erasmus+ omfattning och räckvidd skapar mervärde

2.14. Erasmus+ samlar 33 programländer och länder från hela världen som

kvalificerar sig som partnerländer. Förenade kungariket deltog som programland i
Erasmus+ fram till slutet av 2020 (se ruta 2.1). Nivån av internationellt samarbete ger
programmet ett tydligt mervärde, eftersom inga program på nationell nivå inom
4

Europaparlamentet, Research for CULT Committee - Erasmus+: Towards a New Programme
Generation, s. 73.

5

Combined evaluation of Erasmus+ and predecessor programmes, Final report – main
evaluation report (Volume 1), s. 11.

6

Ibid., s. 14.

7

Ibid., s. 16, och Europaparlamentet, Research for CULT Committee - Erasmus+: Towards a
New Programme Generation, s. 9.
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liknande områden kan mäta sig med detta. Utöver programmets geografiska räckvidd
tillför dess omfattning, processer och samarbete mellan länder ytterligare mervärde 8.
De ekonomiska bidrag som ett antal länder utanför EU lämnar i utbyte mot ett
långtgående deltagande i programmet är ytterligare ett bevis på programmets
mervärde (se ruta 2.2). Vårt eget revisionsarbete 9 och de berörda parternas
uppfattning understryker ytterligare det övergripande positiva mervärdet 10.

Ruta 2.1
Erasmus+ och brexit
Förenade kungariket upphörde att vara en EU-medlemsstat den 1 februari 2020. I
utträdesavtalet 11 mellan EU och Förenade kungariket föreskrevs dock en
övergångsperiod som löpte ut den 31 december 2020. Förenade kungariket
fortsatte därför att delta som programland i Erasmus+ fram till dess och fick
därefter status som icke-associerat tredjeland.
Förenade kungariket var ett betydande destinationsland för rörlighet inom ramen
för Erasmus+, och det var fler deltagare som sökte sig dit än därifrån. Till exempel
visade siffrorna för studenter inom högre utbildning som ingått avtal under
”ansökningsåret” 2018 att 18 099 rörlighetsperioder hade genomförts från
Förenade kungariket till andra programländer, jämfört med 29 797
rörlighetsperioder i motsatt riktning 12.

8

Combined evaluation of Erasmus+ and predecessor programmes, Final report – main
evaluation report (Volume 1).

9

Särskild rapport 22/2018 Mobilitet inom Erasmus+: miljontals deltagare och mångfasetterat
EU-mervärde, men resultatmätningen måste förbättras.

10

Europaparlamentet, Research for CULT Committee - Erasmus+: Towards a New Programme
Generation, s. 9.

11

Avtal om Förenade konungariket Storbritannien och Nordirlands utträde ur Europeiska
unionen och Europeiska atomenergigemenskapen.

12

S. 38–39 i statistikbilagan till årsrapporten 2019 om Erasmus+.
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2.15. Effektiviteten i Erasmus+ har ökat genom att programmet har förenklats13

jämfört med tidigare program 14, vilket generellt uppskattas av berörda parter. De
anser dock att det fortfarande finns utrymme för förbättringar genom att man till
exempel minskar antalet it-verktyg, gör programguiden lättare att förstå 15 och
förenklar ansökningsförfarandet 16.

Ruta 2.2
Vår granskning av finansiella bidrag från länder utanför EU
I vår översikt 03/2021 17 tittade vi på ”finansiella bidrag från länder utanför EU till
EU och medlemsstaterna”. Vi undersökte flera typer av bidrag och i synnerhet
dem som öronmärkts för två program, nämligen Horisont 2020 och Erasmus+.
Erasmus+ är det enskilda program som får de näst högsta bidragen från länder
utanför EU, efter Horisont 2020, och dessa bidrag uppgick 2020 till omkring
227,9 miljoner euro. Tio länder utanför EU bidrar ekonomiskt till Erasmus+ enligt
följande:
o

De EES-länder (Europeiska ekonomiska samarbetsområdet) som inte är
medlemmar i EU, det vill säga Island, Liechtenstein och Norge, bidrog med
omkring 75,5 miljoner euro till Erasmus+ under 2020, vilket innebar att de
kunde delta som programländer.

o

Ytterligare sju länder utanför EU bidrog med 152,4 miljoner euro under 2020.
Nordmakedonien, Turkiet och Serbien har status som programland. Albanien,
Bosnien och Hercegovina, Kosovo* och Montenegro är partnerländer och kan
delta i viss verksamhet inom Erasmus+.

13

Combined evaluation of Erasmus+ and predecessor programmes, Final report – main
evaluation report (Volume 1), s. 12.

14

Europaparlamentet, Research for CULT Committee - Erasmus+: Towards a New Programme
Generation, s. 10, 31 och 113.

15

Europaparlamentet, Research for CULT Committee - Erasmus+: Towards a New Programme
Generation, s. 75.

16

Ibid., s. 79.

17

Översikt 03/2021.
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Vår översikt belyste de viktigaste utmaningarna i samband med förvaltningen av
bidrag från länder utanför EU, varav många också är relevanta för Erasmus+:
o

Om de nuvarande formlerna för beräkning av bidrag fortsätter att gälla kan
länder utanför EU uppmanas att betala större bidrag efter Förenade
kungarikets utträde ur EU.

o

Bidragen till Erasmus+ beräknas på grundval av en formel som kommissionen
använder. Men när det gäller kandidatländer och potentiella kandidatländer
justeras de bidragsbelopp som beräknats med denna formel från fall till fall.

* Denna beteckning påverkar inte ståndpunkter om Kosovos status och är i
överensstämmelse med FN:s säkerhetsråds resolution 1244/1999 och med
Internationella domstolens utlåtande om Kosovos självständighetsförklaring.

Programutformningen har förenklats, men vissa jämställdhetsaspekter
behandlas inte

2.16. Genom att slå ihop de föregående programmen i ett program har man

förbättrat de olika verksamheternas sätt att arbeta tillsammans utifrån enhetliga mål
och kan därmed ofta undvika överlappningar. Det har också förenklat programmets
utformning. Erasmus+ kompletterar i allmänhet andra EU-program inom
politikområden som sammanhållning, forskning och innovation samt hälsa, men enligt
kommissionens halvtidsutvärdering finns det få bevis på tydliga synergier med dessa
program 18.

2.17. I vår särskilda rapport 10/202119 analyserade vi kommissionens åtgärder för

jämställdhetsintegrering i EU:s budget och bedömde Erasmus+ i detta avseende. Vi
drog slutsatsen att kommissionen inte hade tagit hänsyn till jämställdhet i alla aspekter
av Erasmus+ och kritiserade nivån på jämställdhetsanalysen i
konsekvensbedömningen 20. En studie från kommissionen med fokus på högre
utbildning visade på en skillnad mellan könen, då fler kvinnor än män deltar i
Erasmus+, vilket inte kan förklaras av skillnader i det totala deltagandet i högre

18

Combined evaluation of Erasmus+ and predecessor programmes, Final report – main
evaluation report (Volume 1), s. 12.

19

Särskild rapport 10/2021 Jämställdhetsintegrering i EU:s budget: dags att gå från ord till
handling.

20

Ibid., punkterna 94–100.
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utbildning21. Vi konstaterade också att programförklaringen för Erasmus+ inte innehöll
någon ekonomisk uppskattning av programmets bidrag till jämställdhet 22.

Rörlighet inom allmän och yrkesinriktad utbildning

2.18. I figur 2.6 ges en översikt över de indikatorer i programförklaringen som är
kopplade till särskilt mål 1: Rörlighet inom allmän och yrkesinriktad utbildning.

21

Europeiska kommissionen, Erasmus+ Higher Education Impact Study – slutlig rapport, s. 42.

22

Punkt 69 i särskild rapport 10/2021.
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Figur 2.6 – Översikt över indikatorer kopplade till ”rörlighet inom allmän
och yrkesinriktad utbildning”
Sammanfattning av alla indikatorer
Output

På rätt spår?
Ja

1

Nej

1

Oklart

Resultat
1

2

TOTALT
2

1

1

1

TOTALT

Effekt

1
1

3

Uppgifter om utvalda enskilda indikatorer
Indikator

Framsteg mot målet
97 % (2020)

Antal studenter och praktikanter inom högre
utbildning som deltar i programmet

Output

Antal elever, studenter och praktikanter inom
yrkesutbildning som deltar i programmet

Output

Delmål
80 % (2019)
2013

2020

100 % (2020)
Delmål
81 % (2019)
2013

2020

TECKENFÖRKLARINGA
Typ av mål
Kvantitativt

Kvalitativt

Mål saknas eller är oklart

Är indikatorn på rätt spår mot att uppnå sitt mål (med beaktande av eventuella delmål och framsteg som uppnåtts hittills)?
Ja

Nej

Oklart: uppgifter saknas eller är inaktuella eller ofullständiga

Överensstämmer kommissionens bedömning av framstegen i stort med vår bedömning?
Ja

Nej

Denna översikt och vår metod förklaras mer i detalj i punkterna 15–23 i tillägget.

Källa: Revisionsrätten, på grundval av programförklaringarna till budgetförslaget för 2022.

2.19. Särskilt mål 1, som är att främja rörlighet inom allmän och yrkesinriktad

utbildning, finansierar rörlighet för enskilda studenter, praktikanter och personal. Det
har det klart största anslaget med en budget på 1 630,7 miljoner euro för 2020, det vill
säga 54,1 % av programmets totala anslag. Detta mål omfattade också lånegarantin för
mastersstudenter inom Erasmus+, som syftade till att uppmuntra finansiella
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intermediärer (t.ex. banker eller studielångivare) att tillhandahålla EU-garanterade lån
till studenter som vill gå en mastersutbildning utomlands.

2.20. Programförklaringen visar att Erasmus+ med knapp marginal missar målet

när det gäller antalet studenter inom högre utbildning men att det uppnår målet för
studerande inom yrkesutbildning (se figur 2.6). Detta förklaras av covid-19-pandemin.
Kommissionen klassificerar denna indikator som en resultatindikator i
programförklaringen, men vi håller inte med utan betraktar den snarare som ett mått
på output.

Intresset för rörlighet har ökat

2.21. Finansieringen är fortfarande det största hindret för personer som deltar i

rörlighetsverksamhet, men trots detta har intresset för denna möjlighet ökat med 10 %
per år sedan Erasmus+ inleddes 2014, och majoriteten av deltagarna kommer från
högre utbildning23. Effekterna av covid-19-pandemin och reseförbudet till följd av
denna har påverkat den fysiska rörligheten (se ruta 2.3). Utnyttjandet av lånegarantin
för mastersstudenter har varit lägre än förväntat 24. Syftet var att tillhandahålla
3 miljarder euro i lån till 200 000 mastersstudenter fram till 2020, men i slutet av 2017
hade endast 358 mastersstudenter beviljats sådana lån och kommissionen beslutade
därför att omfördela de aktuella medlen 25.

23

Europaparlamentet, Research for CULT Committee - Erasmus+: Towards a New Programme
Generation, s. 23.

24

Särskild rapport 22/2018 och Europeiska kommissionen, COM(2018) 050 final, s. 4.

25

Punkt 118 i särskild rapport 22/2018.
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Ruta 2.3
Effekter av covid-19-pandemin
Covid-19-utbrottet började få stora störningseffekter i Europa från och med mars
2020 och påverkade många verksamheter inom Erasmus+ negativt, särskilt de
enskilda rörlighetsverksamheter som finansierades inom ramen för de särskilda
målen 1 och 7 som vi valde ut för denna rapport. Reserestriktionerna innebar att
många planerade rörlighetsverksamheter inte kunde genomföras.
En första analys som GD Utbildning, ungdom, idrott och kultur gjorde av antalet
enskilda rörlighetsverksamheter visar att omkring 500 000 färre sådana
verksamheter genomfördes under 2020 jämfört med genomsnittet för 2016–2019,
en minskning med omkring 60 %.
Dessutom innebar nedstängningsåtgärderna att utbildning och
ungdomsverksamhet, inbegripet nätverkande och sociala aktiviteter, inte kunde
genomföras på plats vilket annars ofta ger ett mervärde i form av erfarenheter.
När det gäller Erasmus+ reagerade Europeiska kommissionen på covid-19pandemin på olika sätt, bland annat genom att förlänga tidsfristerna så att
organisationer kunde senarelägga sina rörlighetsverksamheter och genom att ge
vägledning till deltagare och bidragsmottagare. Dessutom utlystes två särskilda
ansökningsomgångar för att stödja beredskap för digital utbildning och kreativa
färdigheter. Det genomfördes också enkäter för att samla in synpunkter från
deltagare i rörlighetsprojekt och högre utbildningsinstitutioner om hur covid-19
hade påverkat deras verksamhet.

Rörlighet ger ett mångfasetterat europeiskt mervärde

2.22. Det finns gott om belägg för att deltagarna i rörlighetsprojekt är nöjda med

programmet och kan förbättra sina färdigheter 26. Alla studenter inom högre utbildning
får ett formellt erkännande av att de har deltagit i rörlighetsverksamhet, och framför
allt får 80 % av dem tillgodoräkna sig utlandsstudierna fullt ut i sin akademiska
examen. Detta har blivit möjligt tack vare det europeiska systemet för överföring och
ackumulering av studiemeriter, ECTS 27.

26

Europaparlamentet, Research for CULT Committee - Erasmus+: Towards a New Programme
Generation, s. 23.

27

Europeiska kommissionen, Erasmus+ Higher Education Impact Study – slutlig rapport, s. 11.

62

2.23. Programmet har en tydlig relevans och en positiv effekt för studenter inom

högre utbildning, särskilt studenter från de länder i södra Europa och partnerländer
där långtidsarbetslösheten bland ungdomar är hög 28. Rörlighet har en stor långsiktig
inverkan på stödmottagarnas yrkesmässiga framtid eftersom det ökar deras
färdigheter och anställbarhet, särskilt på yrkesutbildningsområdet 29, och gör att de
flesta av dessa studenter kan hitta ett arbete. Rörlighet har också stor betydelse för
universiteten och deras personal. I vårt tidigare arbete har vi lyft fram de många
former av mervärde som programmet ger (se ruta 2.4).

Ruta 2.4
Erasmus+ ger ett större mervärde än vad som föreskrivs i
förordningen
I vår särskilda rapport om rörlighet inom Erasmus+ 30 identifierade vi fler sätt än de
som anges i förordningen om Erasmus+ på vilka rörlighet ger europeiskt mervärde,
däribland följande:
o

Rörlighet och lärande utomlands stärker deltagarnas europeiska identitet.
Detta skulle inte uppnås om länder agerade på egen hand.

o

Ett system med stadgor, som fungerar som en kvalitetsgaranti, genom att
det höjer institutionernas anseende och ökar deras attraktionskraft.

o

Rörlighet har bidragit till att skapa ett nätverk för samarbete och
harmonisering av universitetens läroplaner och utbildningsprogram.

o

Ett strategiskt tillvägagångssätt när det gäller rörlighetsinsatser som hjälper
till att säkerställa att ledningen bekräftar målen för projekt och att kontakter
och know-how bevaras på längre sikt.

o

Effekten av rörlighet för undervisande personal som tillämpar vad de lärt sig
under sina rörlighetsinsatser vid sina heminstitutioner.

o

Rörlighet främjar flerspråkighet, vilket är ett av programmets särskilda mål.
Språkkunskaper bidrar till EU-medborgarnas rörlighet, anställbarhet och
personliga utveckling.

28

Ibid., s. 17.

29

Punkt 22 i särskild rapport 22/2018.

30

Särskild rapport 22/2018.
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o

Erasmus+ bidrar till gränsöverskridande och internationell rörlighet som är
en viktig del av utbildningsstrategin i de flesta länder.

o

Genom att främja rörlighet i utbildningssyfte mellan programländer och
partnerländer bidrar Erasmus+ till mjuk diplomati och fungerar som en del av
EU:s grannskaps- och utvecklingspolitik.

o

Det faktum att yrkesutbildning har införts i programmet gör att Erasmus+
kommer närmare många fler befolkningsgrupper. Genom sitt anseende och
rykte och genom att komplettera de begränsade nationella medlen för
rörlighet inom yrkesutbildning bidrar programmet till att lyfta fram och ge
högre status åt yrkesutbildningen.

Samarbete inom allmän och yrkesinriktad utbildning

2.24. I figur 2.7 ges en översikt över de indikatorer i programförklaringen som är
kopplade till särskilt mål 2: Samarbete inom allmän och yrkesinriktad utbildning.
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Figur 2.7 – Översikt över indikatorer kopplade till ”samarbete inom
allmän och yrkesinriktad utbildning”
Sammanfattning av alla indikatorer
Output

På rätt spår?
Ja

Resultat

Effekt

TOTALT

1

Nej
Oklart

1

TOTALT

1

1

1

2

1

1

2

Uppgifter om enskilda indikatorer
Indikator

Framsteg mot målet
1 % (2016)

Träffar på Euroguidance

Delmål
29 % (2017)

Resultat
2020

2012

30 % (2015)

Deltagare i seminarier/workshoppar som
Euroguidance anordnar

Delmål
10 % (2017)

Output
2013

2020

TECKENFÖRKLARINGA
Typ av mål
Kvantitativt

Kvalitativt

Mål saknas eller är oklart

Är indikatorn på rätt spår mot att uppnå sitt mål (med beaktande av eventuella delmål och framsteg som uppnåtts hittills)?
Ja

Nej

Oklart: uppgifter saknas eller är inaktuella eller ofullständiga

Överensstämmer kommissionens bedömning av framstegen i stort med vår bedömning?
Ja

Nej

Denna översikt och vår metod förklaras mer i detalj i punkterna 15–23 i tillägget.

Källa: Revisionsrätten, på grundval av programförklaringarna till budgetförslaget för 2022.

2.25. Särskilt mål 2 på utbildningsområdet är inriktat på samarbete mellan

stödmottagande organisationer i syfte att uppnå kvalitetsförbättringar, framgångsrikt
utveckla innovativa utbildningsmetoder och främja internationalisering på området.
Detta är ett betydande mål ur budgethänseende med ett anslag på 782,4 miljoner euro
för 2020, det vill säga 26,0 % av programmets totala anslag. Nästan alla projekt som
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finansieras inom ramen för detta mål utgörs av partnerskap mellan organisationer,
såsom högskolor och/eller företag, från tre eller fler programländer.

2.26. Detta särskilda mål omfattar två indikatorer med koppling till Euroguidance

(se figur 2.7), ett nätverk och en webbplats som stöder yrkesverksamma inom
utbildning och sysselsättning. På grund av bristfälliga uppgifter sedan 2016 går det inte
att fastställa om dessa indikatorer är på rätt spår. Vi anser att detta särskilda mål skulle
ha gynnats av indikatorer som mäter målet bättre.

Verksamheterna och deras effekter skiljer sig åt mellan regioner och
institutioner

2.27. Enligt en studie från kommissionen kan samarbetsåtgärdernas effekter

variera beroende på vilken region i Europa det rör sig om 31. I studien framhölls
ytterligare aspekter såsom den hårda konkurrensen om samarbetsåtgärder. Länder
och institutioner med mer erfarenhet eller resurser har en fördel och större chans att
bli stödmottagare. Större institutioner drar också nytta av befintliga kontakter 32.

2.28. Samarbetsprojekt inom Erasmus+ bidrar till att utveckla och stärka

samarbetet mellan stödmottagande organisationer. När det gäller samarbetsprojekt
inom högre utbildning uppgav omkring nio av tio institutioner att Erasmus+ var mycket
viktigt eller avgörande för dem. Skälen till att man vill nå en ökad internationalisering
varierar mellan olika institutioner och regioner, och hur programmet används beror på
vilka strategiska mål deltagarna vill uppnå, till exempel att locka personal från utlandet
eller engagera arbetsgivare 33.

Låg innovationsnivå inom ramen för strategiska partnerskap

2.29. De åtgärder för stärkt samarbete som finansieras genom Erasmus+ är

avsedda att leda till innovativa metoder på organisationsbaserad, lokal, regional,
nationell och europeisk nivå 34. Programmet resulterade i att över 36 000 skolor deltog
31

Europeiska kommissionen, Erasmus+ Higher Education Impact Study – slutlig rapport, s. 7.

32

Combined evaluation of Erasmus+ and predecessor programmes, Final report – main
evaluation report (Volume 1), s. 135 och 164.

33

Europeiska kommissionen, Erasmus+ Higher Education Impact Study – slutlig rapport, s. 7.

34

Europeiska kommissionen, Programområde 2:Samarbete mellan organisationer och
institutioner.
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i strategiska partnerskap mellan 2014 och 2020 35. Vid halvtidsutvärderingen
konstaterades dock att den innovationsnivå som uppnås genom de strategiska
partnerskapen är relativt låg jämfört med tidigare åtgärder 36. Innovationsnivån i de
finansierade projekten är ofta inte tillräcklig för att ha någon effekt utanför den
stödmottagande organisationen 37.

Virtuella format möjliggör besparingar

2.30. Virtuella format kan enligt Europaparlamentets forskning38 fungera som ett

ändamålsenligt alternativ för att hantera utmaningar i samband med interkulturellt
samarbete och övergripande eller mjuka färdigheter. Det ökande antalet öppna
utbildningsresurser, såsom ”storskaliga öppna nätkurser”, underlättar tillgången till
internationalisering39. De möjligheter som den nya tekniken erbjuder möjliggör
dessutom exempelvis besparingar i fråga om restid, kostnader och utsläpp vilket, när
det gäller utsläppen, ligger i linje med målen i den gröna given 40.

Yttre åtgärder inom allmän och yrkesinriktad utbildning

2.31. I figur 2.8 ges en översikt över de indikatorer i programförklaringen som är
kopplade till särskilt mål 4: Yttre åtgärder inom allmän och yrkesinriktad utbildning.

35

Europeiska kommissionen, förslag till Europeiska unionens allmänna budget, s. 604.

36

Combined evaluation of Erasmus+ and predecessor programmes, Final report – main
evaluation report (Volume 1), s. 18.

37

Ibid., s. 514.

38

Europaparlamentet, Research for CULT Committee - Virtual formats versus physical mobility
- Concomitant expertise for INI report, s. 4.

39

Europeiska kommissionen, Erasmus+ Higher Education Impact Study – slutlig rapport,
s. 180.

40

Europaparlamentet, Research for CULT Committee - Virtual formats versus physical mobility
- Concomitant expertise for INI report, s. 1.

67

Figur 2.8 – Översikt över indikatorer kopplade till ”yttre åtgärder inom
allmän och yrkesinriktad utbildning”
Sammanfattning av alla indikatorer
Output

På rätt spår?
Ja

2

Nej

1

Oklart

Resultat

TOTALT
2

1

1

1

TOTALT

Effekt

1

3

3

Uppgifter om utvalda enskilda indikatorer
Indikator

Framsteg mot målet
100 % (2020)

Antalet studenter och personal inom högre utbildning
som kommer från ett partnerland

Output

Antalet studenter och personal inom högre utbildning
som åker till ett partnerland

Output

Delmål
77 % (2019)
2020

2013

100 % (2020)
Delmål
100 % (2019)
2013

2020

TECKENFÖRKLARINGAR
Typ av mål
Kvantitativt

Kvalitativt

Mål saknas eller är oklart

Är indikatorn på rätt spår mot att uppnå sitt mål (med beaktande av eventuella delmål och framsteg som uppnåtts hittills)?
Ja

Nej

Oklart: uppgifter saknas eller är inaktuella eller ofullständiga

Överensstämmer kommissionens bedömning av framstegen i stort med vår bedömning?
Ja

Nej

Denna översikt och vår metod förklaras mer i detalj i punkterna 15–23 i tillägget.

Källa: Revisionsrätten, på grundval av programförklaringarna till budgetförslaget för 2022.

2.32. Särskilt mål 4 är inriktat på den internationella dimensionen av allmän och

yrkesinriktad utbildning. Med ”internationella” avses här verksamhet som omfattar
partnerländer. Projekten syftar exempelvis till kapacitetsuppbyggnad inom den högre
utbildningen i partnerländer för att modernisera och internationalisera institutioner
och system, med särskilt fokus på partnerländer som gränsar till EU. Student- och
personalutbyten från och till partnerländer stöds också. I budgethänseende är detta
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det tredje största särskilda målet, med ett anslag på 233,8 miljoner euro för 2020,
vilket motsvarar 7,8 % av budgeten för Erasmus+.

2.33. Indikatorerna i figur 2.8 visar att detta särskilda mål är på rätt spår när det

gäller antalet studenter och personal som kommer från och åker till partnerländer. Vi
anser att dessa är mått på output och inte resultat som det anges i
programförklaringen.

Mjuk diplomati genom global utåtriktad verksamhet

2.34. Införandet av ett särskilt mål som riktar sig till partnerländer innebär att

Erasmus+ kan bidra till EU:s globala utåtriktade verksamhet, särskilt genom att
underlätta det ömsesidiga erkännandet av kvalifikationer i EU och partnerländerna 41. I
vår särskilda rapport om rörlighet inom Erasmus+ 42 pekade vi också på den mjuka
diplomati som utövades genom programmet (se ruta 2.4).

Ungdomars rörlighet

2.35. I figur 2.9 ges en översikt över de indikatorer i programförklaringen som är
kopplade till särskilt mål 7: Ungdomars rörlighet.

41

Europeiska kommissionen, COM(2018) 050 final, s. 3.

42

Punkt 46 i särskild rapport 22/2018.
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Figur 2.9 – Översikt över indikatorer kopplade till ”ungdomars rörlighet”
Sammanfattning av alla indikatorer

Output

På rätt spår?
Ja

Resultat

1

1

Effekt

TOTALT
3

2

Nej
Oklart

1

1

1

TOTALT

2

3

Uppgifter om utvalda enskilda indikatorer
Indikator

Framsteg mot målet
100 % (2020)

Andelen deltagare som angett att de har förbättrat sina
nyckelkompetenser

Resultat

Antalet ungdomar som deltar i rörlighetsinsatser som
stöds av programmet

Output

Delmål
40 % (2016)
2012

2020

100 % (2020)
Delmål
80 % (2019)
2012

2020

TECKENFÖRKLARINGAR
Typ av mål
Kvantitativt

Kvalitativt

Mål saknas eller är oklart

Är indikatorn på rätt spår mot att uppnå sitt mål (med beaktande av eventuella delmål och framsteg som uppnåtts hittills)?
Ja

Nej

Oklart: uppgifter saknas eller är inaktuella eller ofullständiga

Överensstämmer kommissionens bedömning av framstegen i stort med vår bedömning?
Ja

Nej

Denna översikt och vår metod förklaras mer i detalj i punkterna 15–23 i tillägget.

Källa: Revisionsrätten, på grundval av programförklaringarna till budgetförslaget för 2022.

2.36. Särskilt mål 7 är inriktat på rörlighet för ungdomar och ungdomsarbetare.

Projekt som finansieras inom ramen för ungdomars rörlighet syftar till att göra det
möjligt för organisationer att starta ungdomsutbyten där grupper av ungdomar reser
utomlands i upp till 21 dagar för att interagera med ungdomar från ett eller flera andra
länder. Dessa utbyten handlar om informellt lärande och syftar till att stärka
deltagarnas kompetens samt främja värden som delaktighet, solidaritet och vänskap.
Detta mål på ungdomsområdet är jämförbart med särskilt mål 1 på området allmän
utbildning och yrkesutbildning. Budgeten för de båda målen skiljer sig dock åt eftersom
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anslaget för särskilt mål 7 var endast 91,8 miljoner euro för 2020, vilket motsvarar 3 %
av programmets totala anslag.

2.37. Den första indikatorn i figur 2.9 avser förbättringen av nyckelkompetenser

som deltagarna redovisat och den är på rätt spår. Vi anser att detta är en
resultatindikator, medan kommissionen klassificerar den som en effektindikator. Den
andra utvalda indikatorn mäter antalet ungdomar som deltar i stödbeviljade
rörlighetsinsatser och är också på rätt spår. Vi anser att detta är ett mått på output, till
skillnad från kommissionen som klassificerar den som en resultatindikator. Vi har
bedömt denna indikator genom att titta på dess samlade prestation under perioden
2014–2020 och inte enbart på resultaten för 2020, vilket man gjort i
programförklaringen.

Positiva effekter på deltagarna och förbättrad intern samstämmighet

2.38. Kommissionen bedömde i sin halvtidsutvärdering att stödet till Erasmus+ på

ungdomsområdet var ändamålsenligt 43. Den konstaterade mestadels positiva utfall för
deltagarna, såsom en markant effekt på kunskaper i främmande språk, förbättring av
nyckelkompetenser och viss inverkan när det gäller fortsatt utbildning och
yrkesutbildning. Man såg ingen tydlig effekt på anställbarheten bland ungdomar 44,
även om 69 % av programdeltagarna i enkäter uppgav att deras anställbarhet hade
förbättrats efter deras deltagande i rörlighetsinsatser.

2.39. Programmets mervärde på ungdomsområdet är stort, särskilt på grund av

bristen på nationella finansieringsprogram på området 45. Integreringen av
ungdomsområdet i Erasmus+ har förbättrat den interna samstämmigheten, vilket
innebär att ungdomsverksamheten bättre kompletterar och passar in i programmets
två andra områden. Enligt rapporter till olika nationella programkontor anser dock
berörda parter på området att integreringen har minskat programmets anpassning till
praxis för ungdomsarbete jämfört med det föregående ungdomsprogrammet 46.
Genom att använda Erasmus som ”varumärke” har man också ökat synligheten 47.

43

Combined evaluation of Erasmus+ and predecessor programmes, Final report – main
evaluation report (Volume 1), s. 339.

44

Ibid., s. 340.

45

Ibid., s. 481.

46

Ibid., s. 159.

47

Ibid., s. 39.
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Liten budget och stor konkurrens om projekt

2.40. Finansieringen på ungdomsområdet är betydligt mindre än för

utbildningsområdet och särskilt högre utbildning. Konkurrensen om projekt är relativt
stor 48 och programmet uppfattas vara mer lämpligt för större organisationer som är
verksamma inom ungdomsarbete, eftersom de tenderar att ha den kunskap och de
resurser som krävs för att lyckas med ansökningar 49.

48

Combined evaluation of Erasmus+ and predecessor programmes, Final report – main
evaluation report (Volume 1), s. 137.

49

Ibid., s. 95.
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Slutsatser
2.41. En helhetsbedömning av Erasmus+ visar att programmet kännetecknas av ett

stort europeiskt mervärde (se punkt 2.14). Att programmet förenklades när det
infördes är något som uppskattas, men det finns utrymme för ytterligare förbättringar
(se punkt 2.15). Genom Erasmus+ slogs de föregående programmen samman under ett
tak, vilket har förenklat programmets utformning och lett till en större samstämmighet
(se punkt 2.16). Det finns utrymme för förbättringar av jämställdhetsarbetet, både när
det gäller programplanering och rapportering (se punkt 2.17). Erasmus+ uppskattas av
både allmänheten och berörda parter (se punkt 2.12). Programmets popularitet
framgår av överteckningen, men nackdelen med detta är att inte alla förslag kan få
finansiering (se punkt 2.13).

2.42. Erasmus+ har 13 särskilda mål och vi granskade de fyra som har den största
finansieringen:
o

Rörlighet inom allmän och yrkesinriktad utbildning, som omfattas av särskilt
mål 1, får mest finansiering (se punkt 2.19) och här har deltagandet ökat (se
punkt 2.21). De restriktioner som gällde för resor och utbildning på plats till följd
av covid-19-pandemin ledde dock till att rörlighetsverksamheten minskade
markant under 2020 (se ruta 2.3). Den rörlighetsverksamhet som stöds av
programmet ger många typer av mervärde utöver de som anges i förordningen
om Erasmus+ (se punkt 2.23 och ruta 2.4).

o

Särskilt mål 2 stöder samarbetsåtgärder på området allmän utbildning och
yrkesutbildning och anses som mycket viktigt av de stödmottagande
organisationerna, vilket gör att konkurrensen om finansiering är stor (se
punkterna 2.27 och 2.28). Åtgärderna stöder innovativa metoder (se punkt 2.30)
men har sällan någon innovativ effekt utanför de stödmottagande
organisationerna (se punkt 2.29).

o

Särskilt mål 4 är inriktat på yttre åtgärder inom allmän och yrkesinriktad
utbildning. Erasmus+ bidrar till EU:s globala utåtriktade verksamhet och är ett
verktyg för mjuk diplomati (se punkt 2.34).

o

Särskilt mål 7 omfattar ungdomars rörlighet. Åtgärder på detta område har
mestadels positiva effekter för deltagarna (se punkt 2.38) och ett stort mervärde
(se punkt 2.39).
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Bilagor
Bilaga 2.1 Mål för Erasmus+
Allmänt mål
Mål

Fullständig benämning

Kortform (och
förkortning)

Med i vårt
urval

Allmänt
mål 1

Programmet ska bidra till
uppnåendet av följande: [1] målen i
Europa 2020-strategin, inklusive det
överordnade målet för utbildning;
[2] målen i den strategiska ramen
för europeiskt utbildningssamarbete
(nedan kallat Utbildning 2020),
inklusive de relevanta riktmärkena;
[3] hållbar utveckling av den högre
utbildningen i partnerländer; [4] de
övergripande målen för det
förnyade ramverket för det
europeiska samarbetet på
ungdomsområdet (2010–2018);
[5] målet att utveckla en europeisk
dimension inom idrotten, särskilt på
gräsrotsnivå, i enlighet med
unionens arbetsplan för idrott samt
[6] främjande av europeiska värden i
enlighet med artikel 2 i fördraget
om Europeiska unionen.
(Numrering tillagd av
revisionsrätten.)

Bidra till EU:s
mål för allmän
utbildning,
yrkesutbildning,
ungdom och
idrott (GO1)

Ja
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Särskilda mål
Mål

Fullständigt namn

Kortform (och
förkortning)

Med i vårt
urval

Område: Allmän utbildning och yrkesutbildning

Särskilt
mål 1

Förbättra nyckelkompetenser och
färdigheter, framför allt med
avseende på deras relevans för
arbetsmarknaden och deras bidrag
till ett sammanhållet samhälle,
särskilt genom bättre möjligheter
till rörlighet i utbildningssyfte och
genom ett förstärkt samarbete
mellan utbildnings- och
yrkesutbildningssektorn och
arbetslivet

Rörlighet inom
allmän och
yrkesinriktad
utbildning (SO1)

Ja

Särskilt
mål 2

Främja kvalitetsförbättringar,
innovation, excellens och
internationalisering inom
läroanstalter för allmän utbildning
och yrkesutbildning, särskilt
genom förstärkt
gränsöverskridande samarbete
mellan anordnare av utbildning
och andra intressenter

Samarbete inom
allmän och
yrkesinriktad
utbildning (SO2)

Ja

Särskilt
mål 3

Främja utvecklingen av och höja
medvetenheten om ett europeiskt
område för livslångt lärande,
utformat för att komplettera
politiska reformer på nationell nivå
och stödja modernisering av
utbildningssystemen, särskilt
genom ett ökat politiskt
samarbete, bättre utnyttjande av
unionens verktyg för öppenhet och
erkännande och genom spridning
av god praxis

Reformer av
utbildningspolitiken
(SO3)

Nej
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Särskilda mål
Mål

Fullständigt namn

Kortform (och
förkortning)

Med i vårt
urval

Särskilt
mål 4

Stärka den internationella
dimensionen av allmän utbildning
och yrkesutbildning, särskilt
genom samarbete mellan
unionens och partnerländers
läroanstalter inom yrkesutbildning
och högre utbildning genom att
göra europeiska högskolor mer
attraktiva och stödja unionens
yttre åtgärder, inbegripet
biståndsmålen, genom att främja
rörlighet och samarbete mellan
högskolorna i unionen och
partnerländer och genom riktad
kapacitetsuppbyggnad i
partnerländer

Yttre åtgärder inom
allmän och
yrkesinriktad
utbildning (SO4)

Ja

Särskilt
mål 5

Förbättra språkundervisningen och
språkinlärningen samt främja en
bred språklig mångfald och
interkulturell medvetenhet i
unionen

Språkundervisning
och språkinlärning
samt interkulturell
medvetenhet (SO5)

Nej

Särskilt
mål 6

Främja excellens inom
undervisning och forskning som
avser europeisk integration genom
Jean Monnet-aktiviteter i hela
världen

Jean Monnetaktiviteter (SO6)

Nej
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Särskilda mål
Mål

Fullständigt namn

Kortform (och
förkortning)

Med i vårt
urval

Område: Ungdomsfrågor

Särskilt
mål 7

Att förbättra unga människors
nyckelkompetenser och
färdigheter, även för unga
människor med färre möjligheter,
och unga människors deltagande i
Europas demokratiska liv och på
arbetsmarknaden, deras aktiva
medborgarskap, interkulturella
dialog, sociala integrering och
solidaritet, särskilt genom bättre
möjligheter till rörlighet i
utbildningssyfte för unga
människor, de som är aktiva inom
ungdomsarbete eller i
ungdomsorganisationer samt
ungdomsledare, och genom
närmare kopplingar mellan
ungdomsområdet och arbetslivet

Ungdomars
rörlighet (SO7)

Ja

Särskilt
mål 8

Att främja kvalitetsförbättringar i
samband med ungdomsarbete,
särskilt genom ett förstärkt
samarbete mellan organisationer
på ungdomsområdet och/eller
andra intressenter

Samarbete på
ungdomsområdet
(SO8)

Nej

Särskilt
mål 9

Att komplettera politiska reformer
på lokal, regional och nationell
nivå och stödja utvecklingen av en
kunskaps- och evidensbaserad
ungdomspolitik och erkännandet
av icke-formellt och informellt
lärande, särskilt genom förstärkt
politiskt samarbete, bättre
utnyttjande av unionens verktyg
för öppenhet och erkännande
samt genom spridning av god
praxis

Reform av
ungdomspolitiken
(SO9)

Nej
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Särskilda mål
Mål

Fullständigt namn

Särskilt
mål 10

Att stärka den internationella
dimensionen för
ungdomsverksamhet och
ungdomsarbetarnas och
ungdomsorganisationernas roll
som stödstrukturer för unga, som
ett komplement till unionens yttre
åtgärder, särskilt genom att främja
rörlighet och samarbete mellan
intressenter i unionen och
partnerländer samt internationella
organisationer på
ungdomsområdet och genom
riktad kapacitetsuppbyggnad i
partnerländer

Kortform (och
förkortning)

Med i vårt
urval

Yttre åtgärder i
ungdomsfrågor
(SO10)

Nej

Särskilt
mål 11

Motverka gränsöverskridande hot
mot idrottens integritet, såsom
dopning, uppgjorda matcher och
våld samt alla former av intolerans
och diskriminering

Idrottens integritet
(SO11)

Nej

Särskilt
mål 12

Främja och stödja goda
styrelseformer inom idrotten och
parallella karriärer för
idrottsutövare

Goda
styrelseformer
inom idrotten och
parallella karriärer
(SO12)

Nej

Särskilt
mål 13

Främja frivilliginsatser inom
idrotten samt social integrering,
lika möjligheter och medvetenhet
om betydelsen av hälsofrämjande
fysisk aktivitet genom ökad
idrottsutövning och lika tillgång till
idrott för alla

Integrering och
jämlikhet genom
idrott (SO13)

Nej

Område: Idrott

Källa: Revisionsrätten, på grundval av programförklaringarna till budgetförslaget för 2022.
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Kapitel 3
Ekonomisk, social och territoriell sammanhållning
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Innehållsförteckning
Punkt

Inledning

3.1.–3.10.

Kort beskrivning av Ekonomisk, social och territoriell
sammanhållning

3.1.–3.4.

Inriktning och omfattning samt metod

3.5.–3.7.

Syftet med ESF och hur den är tänkt att fungera

3.8.–3.10.

Prestationsbedömning av ESF baserad på
offentliggjord prestationsinformation

3.11.–3.68.

Allmänna kommentarer om ESF:s prestationsram

3.11.–3.24.

Prestationsramen är väl utvecklad

3.12.–3.15.

Kommissionen sammanställer uppgifter om ”måluppfyllelsen” för
indikatorer med mål

3.16.

Prestationsramen är inte tillräckligt inriktad på resultat

3.17.–3.20.

Utvärderingarna täcker de flesta av ESF:s områden, men fler
metodologiska insatser krävs för att bedöma politikens effekter

3.21.–3.24.

Allmänna kommentarer om ESF:s prestation

3.25.–3.33.

Indikatorer visar att medlemsstaterna gör goda framsteg mot målen

3.26.

Kommissionen frigjorde 85 % av resultatreserven för ESF-program

3.27.–3.29.

ESF+-förslaget för 2021–2027 syftar till ytterligare förenkling och
synergieffekter

3.30.–3.33.

Sysselsättning, arbetskraftens rörlighet och UVAS

3.34.–3.50.

Genomförandet är långsammare än planerat, med betydande
skillnader mellan medlemsstaterna

3.38.–3.41.

Sysselsättningsgraden har ökat men ligger fortfarande under Europa
2020-målet, huvudsakligen på grund av covid-19-pandemin

3.42.–3.46.

Andelen UVAS har minskat, men deltagandet i insatser inom
sysselsättningsinitiativet för unga är högre bland dem som står
närmare arbetsmarknaden

3.47.–3.48.

Additionalitet och fokus på arbetskraftens rörlighet är nya utmaningar

3.49.–3.50.

Fattigdom och social delaktighet

3.51.–3.59.

Det är osannolikt att Europa 2020-strategins mål för
fattigdomsminskning kommer att uppnås

3.53.–3.54.
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Begränsningar i tillgängliga övervakningsuppgifter påverkar
bedömningen av politikens effekter på specifika målgrupper

3.55.–3.56.

Även om ESF:s åtgärder för social delaktighet är anpassade till den
politiska ramen är komplementaritet mellan fonderna, målinriktning
och hållbarhet fortfarande en utmaning

3.57.–3.59.

Utbildning

3.60.–3.68.

Framstegen mot de överordnade målen i Europa 2020-strategin
fortskrider på det hela taget men varierar mellan medlemsstaterna

3.62.–3.63.

Övervakningen har förbättrats men uppgiftsbegränsningar hämmar
fortfarande bedömningen av resultat

3.64.–3.65.

De operativa programmen är anpassade till EU:s utbildningsmål

3.66.–3.68.

Slutsatser

3.69.–3.75.

Bilagor
Bilaga 3.1 — Mål för ESF (inklusive sysselsättningsinitiativet
för unga)
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Inledning
Kort beskrivning av Ekonomisk, social och territoriell
sammanhållning

3.1. Syftet med EU:s sammanhållningspolitik är att stärka den ekonomiska och

sociala sammanhållningen genom att minska skillnaderna i utvecklingsnivå mellan
regioner 1. Det finns fyra huvudsakliga utgiftsprogram, alla under rubrik 1b i den
fleråriga budgetramen för 2014–2020:
o

Europeiska regionala utvecklingsfonden (Eruf) stärker den ekonomiska, sociala och
territoriella sammanhållningen i EU genom att korrigera obalanser mellan regioner
med hjälp av investeringar på centrala prioriterade områden 2.

o

Sammanhållningsfonden minskar ekonomiska och sociala skillnader och
stabiliserar ekonomin i medlemsstater där bruttonationalinkomsten per invånare
är mindre än 90 % av genomsnittet i EU3.

o

Europeiska socialfonden (ESF) främjar sysselsättning och social delaktighet,
integrerar missgynnade grupper i samhället och säkerställer rättvisare
livsmöjligheter 4.

o

Fonden för europeiskt bistånd till dem som har det sämst ställt (Fead) stöder
medlemsstaternas insatser för att ge livsmedelsbistånd och grundläggande
materiellt bistånd till dem som behöver det mest i samhället 5.

3.2. De sammanlagda planerade utgifterna under denna rubrik i den fleråriga

budgetramen för 2014–2020 uppgår till 371 miljarder euro, varav 194,8 miljarder euro
hade betalats ut vid utgången av 2020 (se figur 3.1).

1

Artikel 174 i EUF-fördraget.

2

Förordning (EU) nr 1301/2013.

3

Förordning (EU) nr 1300/2013.

4

Förordning (EU) nr 1304/2013.

5

Förordning (EU) nr 223/2014.
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Figur 3.1 – Ekonomisk, social och territoriell sammanhållning:
betalningar som gjorts för åtaganden under perioden 2014–2020
i) som andel av alla rubriker i den
fleråriga budgetramen

ii) fördelat på enskilda program

Sammanhållning
194,8
25,4 %

766,9

miljarder
euro

(miljarder euro)

Europeiska regionala
utvecklingsfonden (Eruf)
101,4 (52,1 %)
Europeiska socialfonden
50,4 (25,9 %)
Sammanhållningsfonden
39,6 (20,3 %)
Övriga program
3,4 (1,7 %)

Källa: Revisionsrätten, på grundval av uppgifter från kommissionen.

3.3. Sammanhållningspolitiken genomförs av förvaltande myndigheter i

medlemsstaterna genom omkring 390 operativa program under kommissionens
överinseende och vägledning.

3.4. Sammanhållningspolitikens mål påverkas i hög grad av en rad externa faktorer.

Sammanhållningspolitikens karaktär innebär också att det förekommer
tidsfördröjningar mellan programplaneringen, urvalet av insatser, deras genomförande
och förverkligandet av resultat och även output (se även figur 3.3).

Inriktning och omfattning samt metod

3.5. För årets prestationsanalys valde vi ut ESF som stod för 25,9 % av alla

utbetalningar inom sammanhållningspolitiken 2014–2020 som hade gjorts vid
utgången av 2020 6 (se figur 3.1). Vårt syfte var att fastställa hur mycket relevant
prestationsinformation som fanns att tillgå och att med hjälp av den informationen
6

Årlig förvaltnings- och resultatrapport för 2020, COM(2021) 301 final.
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bedöma hur väl EU:s utgiftsprogram hade presterat. Vi behandlade Eruf och
Sammanhållningsfonden i prestationsrapporten för 2019, vilka stod för 72,4 % av de
totala utbetalningar som hade gjorts vid utgången av 2019.

3.6. Vi har utarbetat detta kapitel med hjälp av kommissionens

prestationsinformation, som främst bestod av den årliga förvaltnings- och
resultatrapporten för 2020, programförklaringarna till budgetförslaget för 2022 och
kommissionens viktigaste utvärderingar samt den sjunde sammanhållningsrapporten.
Figur 3.2 visar utvärderingar och andra kommissionsrapporter som vi har granskat. Vi
har kontrollerat rimligheten i kommissionens information och jämfört informationen
med våra egna resultat, men vi har inte granskat dess tillförlitlighet. Vi har också utgått
från resultaten av våra egna senaste granskningar och andra rapporter och studier. I
tillägget beskrivs vår metod mer i detalj.

3.7. I sin programförklaring till den fleråriga budgetramen för 2014–2020 lyfte

kommissionen fram fem särskilda mål (SO) för ESF (se bilaga 3.1). Vi presenterar vår
bedömning av de särskilda målen i tre avsnitt:
o

Hållbar och kvalitativ sysselsättning och arbetskraftens rörlighet (SO1 och SO5,
motsvarande tematiskt mål (TO) 8).

o

Social delaktighet, bekämpa fattigdom och diskriminering (SO2, motsvarande
TO9).

o

Utbildning, vidareutbildning, inklusive yrkesutbildning för färdigheter och livslångt
lärande (SO3, motsvarande TO10).

Vi behandlar prestationen i insatser för att tillgodose behoven hos ”unga som varken
arbetar eller studerar” (UVAS) i det första avsnittet. Att minska antalet UVAS är det
tematiska målet för sysselsättningsinitiativet för unga. Insatser som gäller behoven hos
unga i fråga om sysselsättning finansieras av både ESF och sysselsättningsinitiativet för
unga. EU inledde sysselsättningsinitiativet för unga 2013 för att ge stöd till ungdomar
som bor i regioner där ungdomsarbetslösheten är högre än 25 %. Vår bedömning
omfattar inte SO4 ”Att förbättra den institutionella kapaciteten hos myndigheter och
berörda parter”.
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Figur 3.2 – Tidpunkter för de viktigaste utvärderingarna och andra
rapporter och perioder som behandlas
Flerårig budgetram
2007–2013
2008

2010

2012

Period som omfattas

Flerårig budgetram
2014–2020
2014

2016

2018

Flerårig budgetram
2021–2027
2020

2022

2024

2026.

Offentliggörande

Efterhandsutvärdering 2007–2013
och uppdatering av uppgifterna
Konsekvensbedömning
avseende ESF+
Utvärdering av ungdomssysselsättningen
Utvärdering av sysselsättning och
arbetskraftens rörlighet (TO8)
Utvärdering av främjandet
av social delaktighet (TO9)
Utvärdering av utbildning
(TO10)
Pågående utvärderingar av de
operativa programmen
Resultatöversyn av operativa
program

Efterhandsutvärdering
2014–2020

Källa: Revisionsrätten.

Syftet med ESF och hur den är tänkt att fungera

3.8. Figur 3.3 ger en översikt över ESF:s interventionslogikmodell och anger hur de
fem särskilda målen försöker tillgodose behoven samt ESF-åtgärdernas förväntade
output och utfall.

3.9. Kommissionen och medlemsstaterna delar ansvaret för förvaltningen av ESF.

Investeringsprioriteringarna fastställs i ESF-förordningen och väljs ut av
medlemsstaterna inom operativa program som man kommer överens om med
kommissionen. Ansvaret för genomförandet ligger hos nationella och regionala
myndigheter, som väljer ut insatser som ska finansieras. I de flesta fall får verksamhet
som stöds genom operativa program nationell offentlig eller privat finansiering utöver
finansieringen från EU.

85

3.10. På samma sätt som när det gäller andra program övervakar kommissionen

hur ESF och sysselsättningsinitiativet för unga genomförs och presterar med hjälp av
en uppsättning indikatorer och ett antal specifika utvärderingar under hela den
fleråriga budgetramperioden.
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Figur 3.3 – Översikt över ESF
•
•

•
•

•

•

•

Behov
Stärka den ekonomiska och
sociala sammanhållningen
Förbättra sysselsättningsmöjligheterna

Mål
SO1: Att främja hållbar och
kvalitativ sysselsättning och
arbetskraftens rörlighet
SO2: Att främja social
delaktighet och bekämpa
fattigdom och
diskriminering
SO3 Att investera i
utbildning och i
vidareutbildning, inklusive
yrkesutbildning för
färdigheter och livslångt
lärande
SO4: Att förbättra den
institutionella kapaciteten
hos myndigheter och
berörda parter och bidra till
effektiv offentlig förvaltning
SO5: Att främja särskilt stöd
till unga som varken arbetar
eller studerar (UVAS)
(åldersgruppen 15–24 år)

Kontext och yttre faktorer
EU-kontext
• Europa 2020-strategin –
riktlinjer för
sysselsättningen
• Målen för hållbar utveckling
• Förordningen om
gemensamma
bestämmelser, med
allmänna bestämmelser
• Förordningen om ESF och
sysselsättningsinitiativet för
unga
• Den europeiska
planeringsterminen och de
landsspecifika
rekommendationerna
Medlemsstatskontext
• Ekonomisk och politisk
situation
• Regionala skillnader
• Interregionalt samarbete
• Medlemsstaternas
prioriteringar, strategier och
administrativa kapacitet
Yttre faktorer
• Finansiella och ekonomiska
förhållanden
• Globalisering
• Covid-19-pandemin

Förväntade utfall
Effekter
• Konvergens: Förbättra
villkoren för tillväxt och
sysselsättning
• Konkurrenskraft: Stärka
regionernas konkurrenskraft
och attraktionskraft samt
sysselsättningen
Resultat
För deltagarna:
• Sysselsättning
• Kvalifikationer
• Annat positivt resultat
För systemen:
• Modernisering och
förstärkning av
arbetsmarknadens
institutioner
• Reformer av
utbildningssystemen
• Mekanismer och kapacitet
för att förbättra
genomförandet av politik
och program

Processer
Förvaltningsmetod
• Delad förvaltning
Input
•
•
•

Totalt 94 miljarder euro för
perioden 2014–2020
Varav 57 miljarder euro
hade betalats fram till 2020
Medfinansieringsgraden
varierar mellan 50 % och
85 % (upp till 100 %
medfinansiering inom
investeringsinitiativet mot
effekter av coronaviruset
(CRII och CRII+)) av de totala
projektkostnaderna.

Aktörer
• Kommissionen (GD EMPL)
• Förvaltande myndigheter
• Attesterande myndigheter
• Revisionsmyndigheter
• Övervakningskommittéer
• Projektansvariga
Verksamhet
• Bidrag
• Offentlig upphandling
• Ansökningsomgångar
• Finansieringsinstrument

Förväntad output
För deltagarna:
• Deltagande i verksamhet
som är inriktad på
sysselsättning och
arbetskraftens rörlighet,
utbildning och social
delaktighet
För systemen:
• Nya produkter
• Förbättrad kapacitet

Källa: Revisionsrätten, Europeiska kommissionens årliga förvaltnings- och resultatrapport för 2020 och
efterhandsutvärdering av ESF-program 2007–2013.
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Prestationsbedömning av ESF baserad
på offentliggjord
prestationsinformation
Allmänna kommentarer om ESF:s prestationsram

3.11. Europaparlamentet7, kommissionen8 och Europeiska ekonomiska och sociala
kommittén 9 har betonat sammanhållningspolitikens mervärde för att mobilisera och
samordna nationella och regionala organisationer och uppmuntra dem att arbeta för
EU:s prioriteringar.

Prestationsramen är väl utvecklad

3.12. Prestationsramarna för de operativa programmen omfattar delmål och mål

för varje insatsområde för dessa operativa program inom ESF och
sysselsättningsinitiativet för unga 10. Enligt bestämmelserna ska operativa program
inom ESF och sysselsättningsinitiativet för unga övervakas med hjälp av följande tre
typer av indikatorer 11: a) finansiella indikatorer för anslagna utgifter, b)
outputindikatorer för de insatser som får stöd och c) i förekommande fall
resultatindikatorer avseende det särskilda målet för den berörda prioriteringen när de

7

Europaparlamentets resolution om byggstenar för EU:s sammanhållningspolitik efter 2020
av den 13 juni 2017, Europaparlamentet, 2017.

8

En modern budget för ett EU som skyddar, försvarar och sätter medborgarna i centrum –
Flerårig budgetram 2021–2027, COM(2018) 321 final.

9

Finansiering från Europeiska socialfonden (ESF) och fonden för europeiskt bistånd till dem
som har det sämst ställt (Fead) – ett effektivt inslag i det civila samhällets insatser för att ta
itu med fattigdom och social utslagning inom ramen för Europa 2020-strategin?, Europeiska
ekonomiska och sociala kommittén, 2017.

10

Guidance for Member States on performance framework, review and reserve,
kommissionen, 2018.

11

Förordning (EU) nr 1303/2013.
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är nära sammankopplade med de politiska insatser som får stöd. Användningen av
resultatindikatorer är valfri 12.

3.13. Indikatorer kan vara gemensamma för alla program inom ESF och

sysselsättningsinitiativet för unga i hela EU eller programspecifika. Det finns
32 gemensamma indikatorer för ESF (23 output- och nio resultatindikatorer) och
12 gemensamma indikatorer för sysselsättningsinitiativet för unga (nio omedelbara
resultatindikatorer och tre mer långsiktiga resultatindikatorer). För varje operativt
program inom ESF och sysselsättningsinitiativet för unga väljer medlemsstaterna ut
och rapporterar till kommissionen de relevanta gemensamma indikatorerna och
fastställer programspecifika indikatorer. Totalt sett var 28 % av resultatindikatorerna
och 32 % av outputindikatorerna som medlemsstaterna använde för ESF
gemensamma.13

3.14. Kommissionen rapporterar årligen till Europaparlamentet och rådet om

fondernas resultat (se punkt 3.6). Kommissionens årliga programförklaringar innehåller
information om 13 av de 44 gemensamma indikatorerna för ESF och
sysselsättningsinitiativet för unga. Kommissionen rapporterar också regelbundet om
framstegen i förhållande till alla gemensamma indikatorer, tillsammans med finansiella
aspekter av programmen, på sin plattform för öppna data 14, som är en allmänt
tillgänglig databas.

3.15. Dessutom utvärderar både medlemsstaterna och kommissionen

prestationerna i de operativa programmen inom ESF i olika skeden av programmens
livscykel:
o

Kommissionen gör både löpande utvärderingar och efterhandsutvärderingar som
omfattar hela EU. År 2019 genomförde den också en resultatöversyn i förhållande
till de delmål som fastställts för 2018 i syfte att fördela resultatreserven 15.

12

Artikel 5.5 i kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 215/2014.

13

The analysis of the outcome of the negotiations concerning the Partnership Agreements and
ESF Operational Programmes, for the programming period 2014–2020, Europeiska
kommissionen, 2016.

14

https://cohesiondata.ec.europa.eu/funds/esf

15

Förslag till allmän budget för Europeiska unionen budgetår 2022, programförklaringar om
driftsutgifter, COM(2021) 300.
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o

Medlemsstaterna ska lämna in förhandsutvärderingar till kommissionen för varje
operativt program samt minst en bedömning av fondernas bidrag till varje
prioritering.

Kommissionen sammanställer uppgifter om ”måluppfyllelsen” för
indikatorer med mål

3.16. Enligt kommissionen hade medlemsstaterna fastställt mål för nästan alla

programspecifika indikatorer (98 % av resultatindikatorerna och 95 % av
outputindikatorerna)16. Samtidigt var medlemsstaterna tvungna att rapportera
övervakningsdata för alla 32 gemensamma output- och resultatindikatorer för ESF på
ett enhetligt sätt i alla investeringsprioriteringar inom alla operativa program
(uppdelade per regionkategori). De kunde också ange mål för dessa gemensamma
indikatorer. När mål hade fastställts sammanställde och offentliggjorde kommissionen
uppgifter om den aggregerade ”måluppfyllelsen” för att bedöma framstegen i
programgenomförandet på både medlemsstatsnivå och EU-nivå 17. På samma gång
aggregerade den de övervakningsdata som hade rapporterats av medlemsstaterna för
gemensamma output- och resultatindikatorer, inbegripet dem för vilka inga mål hade
fastställts.

Prestationsramen är inte tillräckligt inriktad på resultat

3.17. Vi har rapporterat18 att det fanns en stabilare interventionslogik för operativa
program för 2014–2020 men att den åtföljdes av ett alltför stort antal indikatorer och
att medlemsstaterna hade svårt att fastställa resultatindikatorer. Vi har också
rapporterat 19 att prestationsramen för 2014–2020 generellt sett främst var
outputinriktad och att det inte skedde någon betydande övergång till resultatmätning.

16

ESF:s slutliga sammanfattande rapport om de årliga genomföranderapporterna för 2019,
inlämnad 2020, Europeiska kommissionen, 2021.

17

Ibidem.

18

Punkt 41 i översikt 05/2018 Förenkling av genomförandet av sammanhållningspolitiken
efter 2020 (briefingdokument).

19

Punkterna 71–76 i särskild rapport 15/2017 Förhandsvillkor och resultatreserv inom
sammanhållningspolitiken: innovativa men ännu inte ändamålsenliga instrument och
punkt 71 i särskild rapport 21/2018 Urvalet och övervakningen av Eruf- och ESF-projekt
under perioden 2014–2020 inriktas fortfarande främst på utfall.
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Detta har varit en återkommande slutsats i kommissionens utvärderingar på
sammanhållningspolitikens område 20.

3.18. Vi har rapporterat21 att de indikatorer som kommissionen använde för 2019

års resultatöversyn av de operativa programmen nästan uteslutande var kopplade till
output (64 %) eller finansiella aspekter (35 %) men mycket sällan till uppnådda resultat
(1 %). Den omfattning i vilken resultatreserven frigjordes 2019 (eller omfördelades till
andra program och prioriteringar) var därför mer en indikation på medlemsstaternas
förmåga att använda EU-medel och producera output än att leverera resultat.

3.19. På samma sätt har vi rapporterat22 att frigörandet av resultatreserven för

sammanhållningsprogrammen 2014–2020 främst avgjordes av medlemsstaternas
framsteg i genomförandet sett till hur väl de lyckades uppnå output och använda
pengarna (ungefär en tredjedel av alla indikatorer var finansiella indikatorer). Utan
betydande minskningar av delmålen för omkring 30 % av indikatorerna hade dessutom
betydligt mindre av resultatreserven (endast 56 %) kunnat frigöras23.

3.20. Enligt OECD24 får EU:s system för prestations- och resultatbaserad

budgetering högt betyg, men prestationsövervakningen verkar ha liten direkt effekt på
hur resurserna används från år till år. Kommissionens befogenhet att hålla inne
betalningar till medlemsstaterna om det finns betydande brister i
övervakningssystemens kvalitet och tillförlitlighet ses enligt OECD som en sista utväg
snarare än som ett rutinmässigt verktyg för förvaltningskontroll och
programanpassning.

20

Bilaga 3 till Impact assessment accompanying the document – Proposal for a regulation of
the European Parliament and the Council on the European Social Fund Plus (ESF+),
SWD(2018) 289 final.

21

Punkt 74 i särskild rapport 15/2017.

22

Punkt 122 i särskild rapport 24/2021 Prestationsbaserad finansiering inom
sammanhållningspolitiken: ambitiösa förändringar, men hinder för förverkligandet kvarstod
under perioden 2014–2020.

23

Punkt 120, ibidem.

24

OECD, 2017, Budgeting and performance in the European Union: A review by the OECD in
the context of EU budget focused on results, Ronnie Downes, Delphine Moretti och Scherie
Nicol, OECD Journal on Budgeting, volym 2017/1.
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Utvärderingarna täcker de flesta av ESF:s områden, men fler
metodologiska insatser krävs för att bedöma politikens effekter

3.21. Syftet med kommissionens efterhandsutvärdering av perioden 2007–201325

var att bedöma ESF:s samlade effekt. Den drog dock inga slutsatser om uppnåendet av
mål, eftersom den tillgängliga informationen inte gjorde det möjligt att aggregera
resultat i hela EU. Vi har själva rapporterat 26 flera problem med uppgiftsbegränsningar
orsakade av dålig programutformning, otillräcklig definition av indikatorer, brist på
uppgifter, avsaknad av mål etc. Utvärderingens effektivitetsanalys begränsades till en
jämförelse av kostnad per deltagare i olika typer av ESF-insatser i alla medlemsstater.
Nämnden för lagstiftningskontroll drog slutsatsen 27 att utvärderingen innehöll
allvarliga uppgiftsbegränsningar, saknade tillräcklig kontrafaktisk analys och hade
begränsad omfattning. Utvärderingen gav inte några starka och avgörande
prestationsbevis och utgjorde inte en tillräckligt tillförlitlig grund för utformningen av
framtida program.

3.22. Under 2019 genomförde kommissionen tematiska utvärderingar som skulle

användas i förhandlingarna om programmen 2021–2027. Under perioden 2014–2020
förväntades medlemsstaterna genomföra minst en effektutvärdering för varje
insatsområde i sina operativa program, och kommissionen skulle övervaka alla
utvärderingsplaner. Kommissionens GD Regional- och stadspolitik och
GD Sysselsättning, socialpolitik och inkludering har inrättat en gemensam hjälpcentral
för att bistå med utvärderingarna. Medlemsstaterna planerade 420 utvärderingar av
ESF och sysselsättningsinitiativet för unga och ytterligare 1 519 utvärderingar av
flerfondsprogram med ett inslag av ESF och sysselsättningsinitiativet för unga. I
februari 2021 hade de slutfört 745 utvärderingar av programmen för 2014–2020 28.
Merparten av de planerade utvärderingarna kommer inte att slutföras förrän efter
genomförandeperiodens slut 29, främst på grund av att programperioderna överlappar
varandra och att det kan ta flera år innan resultat, och även output, förverkligas. Dessa
utvärderingar kommer därför inte att finnas tillgängliga i tid för att kunna bilda
25

Ex-post evaluation of the 2007–2013 ESF programmes, kommissionen, SWD(2016) 452 final.

26

Punkterna 51–56 i särskild rapport 16/2018 Efterhandsöversyn av EU:s lagstiftning: ett
väletablerat men ofullständigt system.

27

Nämnden för lagstiftningskontroll, yttrande, GD Sysselsättning, socialpolitik och inkludering
– Ex-post evaluation of the ESF 2007-13, 2016.

28

Årlig förvaltnings- och resultatrapport för 2020, COM(2021) 301 final.

29

Strategisk rapport 2019 om genomförandet av de europeiska struktur- och
investeringsfonderna, COM(2019) 627 final.
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underlag till utformningen av programmen för 2021–2027, men de kan vara till hjälp
vid halvtidsöversynen 2025.

3.23. Av de 124 utvärderingar av ESF/sysselsättningsinitiativet för unga/flera

fonder som offentliggjordes 2018 30 syftade 23 % till att bedöma insatsernas utfall och
resultat. I en studie från 2020 konstaterade Europaparlamentet 31 att mer sofistikerade
metoder, såsom kontrafaktisk analys, teoribaserade metoder och kostnadsnyttoanalyser, sällan användes. I studien drogs slutsatsen att den övergripande
kvaliteten på utvärderingarna, trots framsteg, fortfarande var måttlig och att
utvärderingsresultaten med svårighet kunde bidra till den politiska cykeln på grund av
strikta krav (t.ex. i fråga om tidpunkt eller täckning), bristande kapacitet i
medlemsstaterna och en svag utvärderingskultur.

3.24. Vi har också tidigare noterat32 att varken medlemsstaterna eller

kommissionen i sina utvärderingar är skyldiga att granska programmens sparsamhet,
enligt principen 33 om att EU:s resurser ska göras tillgängliga i rätt tid och vara av den
kvantitet och kvalitet som behövs samt ställas till förfogande till lägsta möjliga kostnad.

Allmänna kommentarer om ESF:s prestation

3.25. Figur 3.4 innehåller vår översikt över de 13 gemensamma ESF-indikatorer

som kommissionen rapporterade i programförklaringen till budgetförslaget för 2022.
Våra särskilda översikter över indikatorerna presenteras i figurerna 3.5–3.7. I vår
prestationsrapport för 2019 34 diskuterade vi några vanliga invändningar när det gäller
tolkningen av dessa indikatorer. Särskilt vår bedömning av huruvida en viss indikator är

30

ESF:s slutliga sammanfattande rapport om de årliga genomföranderapporterna för 2018,
inlämnad 2019, kommissionen, 2020.

31

The Role of Evaluation in Cohesion Policy, Utredningsavdelningen för struktur- och
sammanhållningspolitik, generaldirektoratet för unionens interna politik,
Europaparlamentet, 2020.

32

Punkt 88 c i yttrande 01/2017 över förslaget till översyn av budgetförordningen (EUT C 91,
23.3.2017) och punkt 67 i yttrande 06/2018 över kommissionens förslag av den 29 maj
2018 till förordning om gemensamma bestämmelser, COM(2018) 375 final.

33

Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) 2018/1046 av den 18 juli 2018
om finansiella regler för unionens allmänna budget.

34

Punkt 1.24 i Europeiska revisionsrättens rapport om EU-budgetens prestation – situationen
vid utgången av 2019 från 2020.
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”på rätt spår” gäller sannolikheten för att den ska uppnå sitt mål. Vid denna
bedömning tas inte direkt hänsyn till huruvida, eller hur nära, en viss indikator är
kopplad till ESF:s åtgärder och mål eller huruvida det mål som fastställts för indikatorn
är tillräckligt ambitiöst. Bedömningen är således bara ett första steg i analysen av
programmets prestation. Vi har inte granskat de underliggande uppgifternas
tillförlitlighet (men vi diskuterade tillförlitligheten i prestationsrapporten för 2019 35).

Indikatorer visar att medlemsstaterna gör goda framsteg mot målen

3.26. Indikatorerna återspeglar de uppgifter som medlemsstaterna rapporterade i

slutet av 2019. Vi anser att 12 av de 13 indikatorerna är på rätt spår för att uppnå sina
mål (se tillägget om metod). I programförklaringen till budgetförslaget för 2021
minskade dock kommissionen målvärdena med mellan 12,1 % och 52,1 % för sju
indikatorer jämfört med den föregående programförklaringen. Fem av dessa är nu på
rätt spår för att uppnå sina mål enbart på grund av minskningen. En indikator är
fortfarande inte på rätt spår trots minskningen. Sammanfattningsvis skulle sju av de 13
indikatorerna inte vara på rätt spår om målvärdena inte hade ändrats. Enligt
kommissionen var revideringen nödvändig på grund av metodförändringar jämfört
med den föregående perioden.

Figur 3.4 – Översikt över alla ESF-indikatorer i programförklaringen
Output

Mål*
Totalt
SO1
2
SO2
3
SO3
2
1
SO4
SO5
5
Totalt 13

Alla
1
2
1
1
2
7

Resultat

Effekt

Alla
1
2
1
1
2
7

Alla

1
1
1

1
1
1

3
6

2
5

1
1

* Se bilaga 3.1 för en fullständig förteckning över målen.
TECKENFÖRKLARINGAR
Är indikatorn på rätt spår för att uppnå sitt mål (med beaktande av uppnådda delmål och framsteg hittills)?
Ja

Nej

Oklart: uppgifter saknas eller är inaktuella eller ofullständiga

Källa: Revisionsrätten, på grundval av programförklaringarna till budgetförslaget för 2022.

35

Punkterna 1.13–1.23, ibidem.

94

Kommissionen frigjorde 85 % av resultatreserven för ESF-program

3.27. Kommissionen rapporterade att andelen utvalda projekt hade ökat till 99 % i

slutet av 2020 36. Genomförandegraden för betalningar från ESF och antalet deltagare
under perioden 2014–2020 släpar dock fortfarande efter jämfört med motsvarande fas
under den föregående programperioden. Kommissionens uppgifter 37 gav en
utnyttjandegrad (mellanliggande betalningar i förhållande till anslagen för perioden
2014–2020) på 43 %, vilket är 13 procentenheter lägre än under perioden 2007–2013.
Ett av de främsta skälen till detta var att de slutliga stödmottagarna hade deklarerat
lägre kostnader. År 2020 38 rapporterade GD Sysselsättning, socialpolitik och
inkludering att totalt 86 % av de operativa program som det hade granskat presterade
bra eller på godtagbar nivå, men att 25 % av de operativa programmen presterade
dåligt eller inte alls både när det gällde antalet utvalda insatser och storleken på de
deklarerade stödberättigande kostnaderna.

3.28. Kommissionen rapporterade 202039 att tre fjärdedelar av ESF-programmens
prioriteringar hade uppnått sina delmål och frigjorde på grundval av det 85 % av den
ESF-relaterade resultatreserven på 5 miljarder euro för perioden 2014–2020.

3.29. Med tanke på minskningarna i fråga om delmålen och målen under åren före

resultatöversynen (se punkterna 3.19 och 3.26), och bristerna när det gäller
resultatindikatorerna (se punkt 3.18), anser vi dock inte att detta är övertygande bevis
på tillfredsställande programprestationer.

ESF+-förslaget för 2021–2027 syftar till ytterligare förenkling och
synergieffekter

3.30. De makroekonomiska effekterna av de nuvarande investeringarna inom

ramen för ESF 2014–2020, som beräknats med hjälp av gemensamma
forskningscentrets Rhomolo-modell 40, tyder på en bestående positiv effekt på den
36

COM(2021) 300.

37

Ibidem.

38

Årlig verksamhetsrapport för 2020, GD Sysselsättning, socialpolitik och inkludering, 2021.

39

Beräkningar baserade på figur 6 i de preliminära iakttagelserna i särskild rapport 24/2021
Prestationsbaserad finansiering inom sammanhållningspolitiken: ambitiösa förändringar,
men hinder för förverkligandet kvarstod under perioden 2014–2020.

40

SWD(2018) 289 final.
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sammanlagda BNP i EU-28 på 0,1 % (cirka 13 miljarder euro) 2024 och 0,15 % (cirka
25 miljarder euro) 2030.

3.31. Efterhandsutvärderingen av ESF och de fyra tematiska utvärderingarna under

perioden 2014–2020 pekade alla på behovet av att finansieringslandskapet och
genomförandet av fonden förenklas41. Under perioden 2014–2020 bidrog även andra
fonder (främst Fead, EU:s program för sysselsättning och social innovation samt EU:s
hälsoprogram) delvis till målen för ESF och sysselsättningsinitiativet för unga (se
figur 3.3). Skillnader i reglerna för användningen av dessa fonder ledde till risker för
överlappningar och begränsade synergieffekter. För att hantera dessa risker har
kommissionen för perioden 2021–2027 föreslagit att alla relevanta fonder slås
samman till ett enda ”ESF+”-program för att på så sätt effektivisera
finansieringsstrategin och stärka synergieffekterna 42.

3.32. Behovet av en integrerad finansieringsstrategi bekräftades vid en akademisk

översyn 2019 43, där det konstaterades att resultaten varierade mellan olika EU-länder
och regioner. I en annan studie 44 betonades behovet av att ytterligare förbättra
analysen av de faktorer som är avgörande för om en politik når framgång eller
misslyckas och att tydligt identifiera politikens nettoeffekt genom att jämföra faktiska
resultat med vad som skulle ha hänt stödmottagarna om en insats inte hade
genomförts.

3.33. Slutligen framhölls i en studie45 om kartläggningen av landsspecifika

rekommendationer, som ingår i den europeiska planeringsterminen, möjligheterna till
en närmare anpassning till programgenomförandet i medlemsstaterna. Till exempel är
de landsspecifika rekommendationerna ofta brett formulerade, utan mål och delmål
för genomförandet, och de operativa programmens bidrag övervakas inte
systematiskt. Icke desto mindre rapporterades också i studien att förhandsvillkor och
41

Se även SWD(2018) 289 final och COM(2021) 300.

42

SWD(2018) 289 final.

43

Darvas, Z. m.fl., 2019, How to improve European Union cohesion policy for the next decade,
Bruegel, Policy Contribution, nr 8, maj 2019.

44

Crescenzi, R., Giua M., 2017, Different approaches to the analysis of EU Cohesion Policy,
Leveraging complementarities for evidence-based policy learning, EU cohesion policy,
redigerad av Bachtler, J. m.fl., Routledge, Oxon.

45

Ciffolilli, A. m.fl., 2018, Support of ESI Funds to the implementation of the Country Specific
Recommendations and to structural reforms in Member States, offentliggjord av
GD Sysselsättning, socialpolitik och inkludering.
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administrativ kapacitetsuppbyggnad som finansierats av ESI-fonderna har bidragit till
att stimulera strukturreformer.

Sysselsättning, arbetskraftens rörlighet och UVAS

3.34. Ett av ESF:s mål är att främja hållbar sysselsättning av god kvalitet och

arbetskraftens rörlighet och därigenom bidra till Europa 2020-strategins överordnade
mål att öka sysselsättningsgraden bland befolkningen i åldrarna 20–64 år till minst
75 % senast 2020.

3.35. I figur 3.5 ges en översikt över de indikatorer som ingår i

programförklaringen för sysselsättningsmålet och för två specifika mål inom ESF och
sysselsättningsinitiativet för unga: a) att främja hållbar och kvalitativ sysselsättning och
arbetskraftens rörlighet och b) att främja särskilt stöd till UVAS.

3.36. Efter att ha bedömt uppgifterna i programförklaringen till budgetförslaget för
2022 anser vi att sex av de sju indikatorerna är på rätt spår för att nå sina mål.

3.37. När det gäller fyra indikatorer för sysselsättningsinitiativet för unga

fastställdes målen ursprungligen för 2018, men de sköts senare upp till 2020,
tillsammans med successiva förstärkningar av finansieringen och en förlängning av
programperioden. Utan denna justering hade dessa indikatorer för
sysselsättningsinitiativet för unga inte uppnått målet.

97

Figur 3.5 a – Översikt över indikatorer med koppling till sysselsättning

Sammanfattning av alla indikatorer
Output

På rätt spår?
Ja

Resultat

1

1

Effekt

TOTALT
2

1

Nej
Oklart

1

TOTALT

1

1
1

2

Uppgifter om enskilda indikatorer
Indikator

Framsteg mot målet
81 % (2019)

Deltagare som får ESF-stöd inom Output
ramen för detta tematiska mål

Delmål
84 % (2018)
2013

2023

92 % (2019)

Deltagare (arbetslösa eller inaktiva) i Resultat
arbete efter avslutad åtgärd

2013

Delmål
100 % (2018)
2023

TECKENFÖRKLA
Typ av mål
Kvantitativt

Kvalitativt

Mål saknas eller är oklart

Är indikatorn på rätt spår för att uppnå sitt mål (med beaktande av uppnådda delmål och framsteg hittills)?
Ja

Nej

Oklart: uppgifter saknas eller är inaktuella eller

Överensstämmer kommissionens bedömning av framstegen i stort med vår bedömning?
Ja

Nej

Denna översikt och vår metod förklaras mer i detalj i punkterna 15–23 i tillägget.

Källa: Revisionsrätten, på grundval av programförklaringen till budgetförslaget för 2022.
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Figur 3.5 b – Översikt över indikatorer kopplade till UVAS
Sammanfattning av alla indikatorer
Output

På rätt spår?
Ja

2

Resultat
1

Nej
Oklart

2

TOTALT

2

4

1

1

1

TOTALT

Effekt

1
3

5

Uppgifter om enskilda indikatorer
Indikator

Framsteg mot målet

Deltagare i åldern 15–24 år som får
ESF-stöd

81 % (2019)
Delmål
76 % (2018)

Output
2013

Arbetslösa deltagare som fullföljer en
insats med stöd från
sysselsättningsinitiativet för unga.

2023

80 % (2019)
Delmål
36 % (2016)

Output
2013

Arbetslösa deltagare i utbildning som
erhåller en kvalifikation eller anställning
Resultat
efter avslutad insats med stöd från
sysselsättningsinitiativet för unga
Inaktiva deltagare som inte studerar som
fullföljer en insats med stöd från Resultat
sysselsättningsinitiativet för unga
Inaktiva deltagare i utbildning som
erhåller en kvalifikation eller anställning
Resultat
efter avslutad insats med stöd från
sysselsättningsinitiativet för unga

2020

100 % (2019)
Delmål
32 % (2016)
2013

2020

68 % (2019)
Delmål
41 % (2016)
2013

2020

94 % (2019)
Delmål
41 % (2016)
2013

2020

TECKENFÖRKLARINGAR
Typ av mål
Kvantitativt

Kvalitativt

Mål saknas eller är oklart

Är indikatorn på rätt spår för att uppnå sitt mål (med beaktande av uppnådda delmål och framsteg hittills)?
Ja

Nej

Oklart: uppgifter saknas eller är inaktuella eller

Överensstämmer kommissionens bedömning av framstegen i stort med vår bedömning?
Ja

Nej

Denna översikt och vår metod förklaras mer i detalj i punkterna 15–23 i tillägget.

Källa: Revisionsrätten, på grundval av programförklaringarna till budgetförslaget för 2022.
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Genomförandet är långsammare än planerat, med betydande skillnader
mellan medlemsstaterna

3.38. För perioden 2014–2020 uppgick ESF-anslagen och de nationella anslagen till

sysselsättningsmålet till 39,8 miljarder euro, och vid utgången av 2019 hade åtaganden
ingåtts för 83 % av medlen 46. Enligt plattformen för öppna data 47 hade
medlemsstaterna i juni 2021 använt i genomsnitt 54 % av de tillgängliga medlen, från
24 % i Malta till 90 % i Cypern.

3.39. Anslagen från sysselsättningsinitiativet för unga och de nationella anslagen

uppgick till 10,4 miljarder euro vid utgången av 2019. Alla utom åtta medlemsstater
hade ingått åtaganden för alla medel 48. Enligt plattformen för öppna data 49 hade
medlemsstaterna i juni 2021 använt i genomsnitt 66 % av de tillgängliga medlen, från
2 % i Malta till 100 % i Lettland och Litauen.

3.40. I april 2020 bekräftade en studie från kommissionen50 att genomförandet av
sysselsättningsinitiativet för unga gick framåt men långsammare än planerat.
Sysselsättningsinitiativet för unga inrättades som en nödåtgärd mot
ungdomsarbetslösheten och riktar sig till enskilda personer, medan ESF också kan
bidra till strukturella åtgärder, såsom institutionell kapacitet och systemstöd (se även
punkt 3.37).

46

ESF:s slutliga sammanfattande rapport om de årliga genomföranderapporterna för 2018,
inlämnad 2019, kommissionen, 2020.

47

Plattformen för öppna data, kommissionens senaste uppdatering 6.6.2021, uppgifter
hämtade 29.6.2021.

48

ESF:s slutliga sammanfattande rapport om de årliga genomföranderapporterna för 2018,
inlämnad 2019, kommissionen, 2020.

49

Plattformen för öppna data, kommissionens senaste uppdatering 6.6.2021, uppgifter
hämtade 29.6.2021.

50

Study on the Evaluation of ESF Support to Youth Employment, slutrapport, kommissionen,
april 2020.
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3.41. Kommissionen51 och medlemsstaterna52 har rapporterat att förbättrade

socioekonomiska villkor, krav på programplanering och övervakning, den
administrativa bördan för stödmottagarna och den svaga administrativa kapaciteten
har påverkat genomförandet av insatserna inom sysselsättningsinitiativet för unga. Vi
har också rapporterat 53 att medlemsstaternas bristfälliga förvaltnings- och
övervakningsarrangemang har påverkat genomförandet av sysselsättningsinitiativet
för unga.

Sysselsättningsgraden har ökat men ligger fortfarande under Europa
2020-målet, huvudsakligen på grund av covid-19-pandemin

3.42. I en tidigare rapport54 konstaterade vi att framstegen mot Europa 2020-

målet när det gäller sysselsättning var positiva och att det sannolikt skulle uppnås fullt
ut. Detta skedde dock inte i slutändan, vilket framför allt berodde på pandemin.

Enligt Eurostat nådde sysselsättningsgraden i EU-27 i åldersgruppen 20–64 sin högsta
nivå 2019 (73,1 %) sedan EU 2020-strategin infördes 2010 55. Den minskade något till
72,4 % året därpå 56, vilket är strax under Europa 2020-målet på 75 %. Kommissionen
rapporterade 57 tydliga skillnader mellan medlemsstaterna i sysselsättningsgrad för
denna åldersgrupp, från 80,4 % i Sverige till 61,2 % i Grekland.

51

Study for the evaluation of ESF Support to Employment and Labour Mobility, slutrapport,
kommissionen, juni 2020.

52

ESF:s slutliga sammanfattande rapport om de årliga genomföranderapporterna för 2018,
inlämnad 2019, kommissionen.

53

Punkterna 139, 145 och 179 i särskild rapport 05/2017 Ungdomsarbetslösheten – har EU:s
politik gjort någon skillnad? En bedömning av ungdomsgarantin och
sysselsättningsinitiativet för unga.

54

Punkt 21 i särskild rapport 16/2020 Den europeiska planeringsterminen – De landsspecifika
rekommendationerna tar upp viktiga frågor men behöver genomföras bättre.

55

Eurostat, pressmeddelande 64/2020, kommissionen.

56

Employment and Social Developments in Europe, Quarterly Review, mars 2021,
kommissionen.

57

Årlig verksamhetsrapport för 2020, GD Jordbruk och landsbygdsutveckling, kommissionen,
2021.
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3.43. Skillnaden i sysselsättning mellan kvinnor och män har minskat det senaste

årtiondet i takt med att fler kvinnor har kommit in på arbetsmarknaden 58: skillnaden i
sysselsättningsgrad mellan kvinnor och män minskade från 13,5 % år 2010 till 11,3 % år
2021. Den högsta sysselsättningsgraden bland kvinnor fanns i Sverige (78,3 %) och den
lägsta i Italien (52,7 %) och Grekland (51,8 %) 59.

3.44. Kommissionen har rapporterat att medlemsstaterna på grund av den höga

arbetslösheten i början av perioden fokuserade på de vanligaste och mest utbredda
behoven 60. Endast små medel anslogs till andra strukturella åtgärder, såsom
jämställdhet, aktivt åldrande och modernisering av arbetsmarknadsinstitutionerna
(5 %, 2 % respektive 3 %), och genomförandet gick långsamt. I studien drogs slutsatsen
att man inte fokuserat tillräckligt på dessa investeringsprioriteringar med tanke på de
utmaningar som måste hanteras.

3.45. Vår analys av de uppgifter som rapporterats av medlemsstaterna61 visade

följande fördelning när det gäller deltagare i ESF:s sysselsättningsinsatser: arbetslösa
40 %, förvärvsarbetande 26 %, långtidsarbetslösa 22 % och inaktiva personer 12 %.
Deltagandet var alltså högst bland personer som antingen var yrkesverksamma eller
arbetslösa men som stod närmare arbetsmarknaden.

3.46. År 2020 var omkring 33 % av de arbetslösa i EU långtidsarbetslösa62. År 2016

rekommenderade rådet 63 att registrerade långtidsarbetslösa skulle erbjudas ingående
individuella bedömningar och vägledning innan de varit arbetslösa i 18 månader. År

58

Employment and Social Developments in Europe, Quarterly Review, september 2021,
kommissionen.

59

https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Employment__annual_statistics#Female_employment_rate_increases_over_time. Uppgifter hämtade
25.6.2021, kommissionen.

60

Study for the evaluation of ESF Support to Employment and Labour Mobility, slutrapport,
kommissionen, 2020.

61

Uppgifter som medlemsstaterna rapporterade i den årliga genomföranderapporten för
2019, rapporten hämtad från Launchpad i april 2021, kommissionen.

62

Employment and Social Developments in Europe, Quarterly Review, mars 2021,
kommissionen.

63

Rådets rekommendation 2016/C 67/01 om långtidsarbetslösas återinträde på
arbetsmarknaden.
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2019 rapporterade kommissionen 64 att medlemsstaterna hade vidtagit åtgärder i linje
med denna rekommendation men att det var för tidigt att bedöma den fulla effekten
av det. Trots den förbättrade sysselsättningsgraden var samtidigt andelen
långtidsarbetslösa som fick en ny anställning fortsatt låg. Vi utför för närvarande en
revision om långtidsarbetslöshet, vars resultat vi planerar att offentliggöra i slutet av
2021.

Andelen UVAS har minskat, men deltagandet i insatser inom
sysselsättningsinitiativet för unga är högre bland dem som står närmare
arbetsmarknaden

3.47. En studie från kommissionen65 från 2020 visade att andelen unga som varken

arbetar eller studerar (andelen arbetssökande och inaktiva UVAS i den unga
befolkningen) i EU minskade från 12,5 % till 10,4 % mellan 2014 och 2018. Andelen
inaktiva UVAS var dock konstant och låg på 6 %. Detta belyser svårigheten att nå och
mobilisera denna del av UVAS-gruppen. Vi har tidigare rapporterat 66 om
medlemsstater som inte har utformat lämpliga strategier med tydliga delmål och mål
för att nå alla UVAS. Utformningen av operativa program inom
sysselsättningsinitiativet för unga har dessutom försvagats av dålig information om
UVAS-gruppen, vilket kan ha fått till följd att de operativa programmen inte definierar
vilka målgrupper som har störst behov eller förklarar varför de föreslagna åtgärderna
är de lämpligaste.

3.48. År 2020 utfärdade rådet en ny rekommendation om ungdomsgarantin67, där

medlemsstaterna uppmanades att öka sina ansträngningar för att nå ut till utsatta
ungdomar i hela EU genom bättre system för spårning och tidig varning och förbättra
kvaliteten på erbjudandena.

64

Rapport från kommissionen till rådet Utvärdering av rådets rekommendation om
långtidsarbetslösas återinträde på arbetsmarknaden, COM(2019) 169 final.

65

Study on the Evaluation of ESF Support to Youth Employment, slutrapport, kommissionen,
2020.

66

Punkterna 61–72, 109 och 165 i särskild rapport 05/2017.

67

Rådets rekommendation 2020/C 372/01 om en väg till jobb – en förstärkt ungdomsgaranti
och om ersättande av rådets rekommendation av den 22 april 2013 om att inrätta en
ungdomsgaranti.
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Additionalitet och fokus på arbetskraftens rörlighet är nya utmaningar

3.49.

I två av kommissionens studier från 2020 68 konstaterades att finansieringen
från ESF och sysselsättningsinitiativet för unga uppvisade ett betydande europeiskt
mervärde. I vår rapport om ungdomsgarantin och sysselsättningsinitiativet för unga
rapporterade vi dock 69 att det fanns en risk för att resurserna från
ungdomssysselsättningsinitiativet/ESF inte skulle leda till en nettoökning av de
tillgängliga anslagen till UVAS eftersom vissa insatser som tidigare finansierats från de
nationella budgetarna nu skulle finansieras av EU. Samma studier från kommissionen
uttryckte liknande tvivel om additionalitet på grund av det alltför stora beroendet av
ESF-finansiering.

3.50. I kommissionens årsrapport för 2020 om arbetskraftens rörlighet inom EU70

konstaterades att rörligheten inom EU-27 fortsatte att öka med 3 % (ungefär samma
takt som under perioden 2014–2018). Vi har dock rapporterat 71 att planering av
åtgärder för arbetskraftens rörlighet inom ESF inte nödvändigtvis är en prioritering för
medlemsstaterna. Detta bekräftades nyligen i en studie från kommissionen 72, som
visade på låga ESF-kostnader för arbetskraftens geografiska rörlighet och få belägg på
grund av bristen på särskilda indikatorer.

Fattigdom och social delaktighet

3.51. ESF kompletterar också de nationella insatserna för att uppnå Europa 2020-

strategins överordnade mål att minska fattigdomen. Den främjar social delaktighet och
bekämpar fattigdom och diskriminering genom att fokusera på en rad grupper, bland
annat lågutbildade vuxna, långtidsarbetslösa, äldre, personer med
funktionsnedsättning, marginaliserade grupper och personer med invandrarbakgrund
eller utländsk bakgrund. För att säkerställa att tillräckliga resurser finns tillgängliga ska

68

Study for the evaluation of ESF Support to Employment and Labour Mobility, kommissionen,
2020, och Study on the Evaluation of ESF Support to Youth Employment, kommissionen,
2020.

69

Punkt 176 i särskild rapport 05/2017.

70

Annual Report on Intra-EU Labour Mobility 2020 kommissionen, 2021.

71

Punkt 42 i särskild rapport 06/2018 Fri rörlighet för arbetstagare – den grundläggande
friheten är garanterad, men bättre riktat EU-stöd skulle främja rörligheten.

72

Study for the evaluation of ESF Support to Employment and Labour Mobility, kommissionen,
2020.
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medlemsstaterna enligt ESF-förordningen avsätta minst 20 % av de totala ESF-medlen
till detta tematiska mål.

3.52. Figur 3.6 ger en översikt över de indikatorer som rapporterats inom ramen

för detta särskilda mål i kommissionens programförklaring till budgetförslaget för
2022. Efter att ha bedömt programförklaringen anser vi att alla tre indikatorerna är på
rätt spår för att nå sina mål.
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Figur 3.6 – Översikt över indikatorer kopplade till fattigdom och social
delaktighet
Sammanfattning av alla indikatorer
Output

På rätt spår?
Ja

2

Resultat
1

Effekt

TOTALT
3

1

Nej
Oklart

1

TOTALT

2

1
1

3

Uppgifter om enskilda indikatorer
Indikator
Deltagare som tillhör en
missgynnad grupp som får stöd av Output
ESF
Inaktiva deltagare som söker arbete
Resultat
efter avslutad åtgärd

Deltagare över 54 år Output

Framsteg mot målet
100 % (2019)
Delmål
100 % (2018)
2023

2013

Inget utgångsvärde

Målet under
utgångsvärdet

TECKENFÖRKLARINGAR
Typ av mål
Kvantitativt

Kvalitativt

Mål saknas eller är oklart

Är indikatorn på rätt spår för att uppnå sitt mål (med beaktande av uppnådda delmål och framsteg hittills)?
Ja

Nej

Oklart: uppgifter saknas eller är inaktuella eller

Överensstämmer kommissionens bedömning av framstegen i stort med vår bedömning?
Ja

Nej

Denna översikt och vår metod förklaras mer i detalj i punkterna 15–23 i tillägget

Källa: Revisionsrätten, på grundval av programförklaringarna till budgetförslaget för 2022.
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Det är osannolikt att Europa 2020-strategins mål för
fattigdomsminskning kommer att uppnås

3.53. ESF-anslagen och de nationella anslagen73 på detta område uppgår till

33,3 miljarder euro, motsvarande omkring 27 % av den totala ESF-budgeten, vilket är
betydligt högre än det krav på 20 % som fastställs i förordningen om gemensamma
bestämmelser.

3.54. I en rapport från 2020 konstaterade vi74 att det var osannolikt att Europa

2020-målet att lyfta 20 miljoner människor ur fattigdom skulle uppnås. Enligt de
senaste tillgängliga uppgifterna, som härrör från tiden före covid-19-krisen 75, riskerade
104 miljoner människor att drabbas av fattigdom eller social utestängning i EU-27 i den
mening som avses i Europa 2020-strategin (inklusive Storbritannien och med undantag
för Kroatien). Med tanke på risken för ekonomiska följdverkningar av pandemin räknar
kommissionen 76 med att antalet människor som riskerar att drabbas av fattigdom
kommer att öka igen snarare än att fortsätta minska, och att Europa 2020-målet inte
kommer att uppnås77.

Begränsningar i tillgängliga övervakningsuppgifter påverkar
bedömningen av politikens effekter på specifika målgrupper

3.55. Övervakningen av ESF är inriktad på de viktigaste politiska utfallen. Det är

svårt att bedöma ändamålsenligheten i ESF-finansieringen 2014–2020 för specifika
målgrupper på grund av bristen på övervakningsuppgifter, vilket har konstaterats i ett
antal av våra rapporter (se ruta 3.1) och i flera av kommissionens utvärderingar 78.
73

ESF:s slutliga sammanfattande rapport om de årliga genomföranderapporterna för 2019,
inlämnad 2020, kommissionen, 2021.

74

Punkterna 48–50 i särskild rapport 20/2020 Kampen mot barnfattigdom: kommissionens
stöd måste riktas bättre.

75

https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/product/view/ILC_PEPS01

76

ESF:s slutliga sammanfattande rapport om de årliga genomföranderapporterna för 2019,
inlämnad 2020, kommissionen, 2021.

77

Årlig verksamhetsrapport för 2020, GD Jordbruk och landsbygdsutveckling, kommissionen,
2021.

78

Study supporting the 2020 evaluation of promoting social inclusion, combatting poverty and
any discrimination by the European Social Fund (TO9), kommissionen, 2020, SWD(2016) 452
final, och ESF Performance and thematic reports: The ESF support to social innovation,
kommissionen, 2018.
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Detta beror på att de flesta åtgärderna är av bred karaktär (dvs. deltagarna kan tillhöra
olika grupper av missgynnade personer), och det finns inget rättsligt krav på att
resultaten ska redovisas utifrån deltagarnas viktigaste särdrag.
ESF/sysselsättningsinitiativet för unga inkluderar exempelvis romer och migranter i
målgruppen ”migranter, deltagare med utländsk bakgrund, minoriteter” (för
rapporteringen om output) och även i målgruppen ”missgynnade deltagare” (för
rapporteringen om resultat). De tillgängliga indikatorerna kan därför inte ge
information om åtgärdernas utfall specifikt för romer eller migranter.

Ruta 3.1
Begränsningar som revisionsrätten rapporterat om i tillgången till
övervakningsuppgifter om fattigdomsminskning
o

Kostnaderna för integration av migranter var okända eftersom specifika
uppgifter inte hade registrerats. Den rättsliga ramen för ESF 2014–2020
krävde inte att medlemsstaterna specifikt skulle övervaka utfallet (resultat
och effekter) av integrationsåtgärderna för migranter 79.

o

Strategierna för integrering av romer i flera medlemsstater angav inte
närmare hur mycket nationellt stöd och EU-stöd som fanns tillgängligt för
åtgärder till stöd för romers integrering. Vi fann det svårt att övervaka
framstegen inom projekt för integrering av romer, främst på grund av brister i
tillgången och kvaliteten på uppgifter 80.

o

Det gick inte att övervaka hur framgångsrika åtgärderna för social delaktighet
var eftersom kvantitativa uppgifter saknades, och EU-medlens bidrag till
social delaktighet för dem som har det sämst ställt kunde därför inte mätas 81.

o

Men eftersom det inte fanns någon specifik investeringsprioritering eller
relevant indikator för barnfattigdom 2014–2020 saknade kommissionen
uppgifter om i vilken utsträckning EU-medel användes för att direkt bekämpa

79

Punkt 46 i översikt 04/2018 Integrationen av migranter från länder utanför EU
(briefingdokument).

80

Punkterna 47, 51 och 133 i särskild rapport 14/2016 EU:s politiska initiativ och ekonomiska
stöd till integrering av romer: stora framsteg har gjorts under det senaste årtiondet men det
krävs ytterligare ansträngningar på fältet.

81

Punkterna 56 och 60 i särskild rapport 05/2019 Fonden för europeiskt bistånd till dem som
har det sämst ställt (Fead) ger värdefullt stöd, men hur den bidrar till att minska
fattigdomen har ännu inte fastställts.
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barnfattigdom eller vad som hade uppnåtts inom detta område 82. Enligt
ESF+-förordningen för 2021–2027 ska lämpliga resurser öronmärkas på
nationell nivå för bekämpning av barnfattigdom.

3.56. I en studie från 2019 påpekade kommissionen83 att övervakningsuppgifterna

om social delaktighet inte var jämförbara mellan medlemsstaterna. Dessutom var ESF:s
gemensamma resultatindikatorer inriktade på ”konkreta” sysselsättningsutfall, såsom
jobbsökande eller nya kvalifikationer, snarare än på ”mjuka” utfall, såsom att
övervinna nackdelar, förbättrat välbefinnande, beteendeförändringar eller större
motivation. Även om mjuka utfall är svåra att standardisera och mestadels kvalitativa,
är de också mycket viktiga för att övervaka insatser för social delaktighet. Slutligen
införde kommissionen, efter en rekommendation i efterhandsutvärderingen av ESF
2007–2013 84, fyra långsiktiga gemensamma resultatindikatorer som mäter resultaten
sex månader efter en insats (t.ex. deltagare vars arbetsmarknadssituation har
förbättrats sex månader senare).

Även om ESF:s åtgärder för social delaktighet är anpassade till den
politiska ramen är komplementaritet mellan fonderna, målinriktning och
hållbarhet fortfarande en utmaning

3.57. De ESF-finansierade åtgärderna för social delaktighet i medlemsstaterna är

anpassade både till EU:s övergripande politiska ram och till de landsspecifika
rekommendationerna 85. Kommissionen har dock bekräftat problem som vi själva har
tagit upp när det gäller synergieffekter 86 och risken för överlappning med andra EUfonder 87.

82

Punkterna 71–74 i särskild rapport 20/2020 Kampen mot barnfattigdom: kommissionens
stöd måste riktas bättre.

83

Studie (TO9), kommissionen, 2020.

84

SWD(2016) 452 final.

85

Studie (TO9), kommissionen, 2020.

86

ESF performance and thematic reports: The ESF support to social innovation, slutrapport,
kommissionen, 2018.

87

Studie (TO9), kommissionen, 2020.
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3.58. Att rikta in sig på de mest behövande är fortfarande en stor utmaning. I sin

utvärdering 2020 88 konstaterade kommissionen att det finns blandade bevis för att
ESF-stödet för social delaktighet når ut till de mest utsatta befolkningsgrupperna. Den
lyfte fram risken för att programmen främst inriktas på de mindre utsatta eftersom
deras behov är mindre komplexa. I vår rapport om europeiskt bistånd till dem som har
det sämst ställt rekommenderade vi också att kommissionen skulle fokusera på att
rikta EU:s utgifter inom ESF+ bättre 89.

3.59. Slutligen är en viktig, ny utmaning i ett antal operativa program att projekt,

projektutvecklare och slutliga stödmottagare är beroende av fortsatt EU-stöd i
framtiden, vilket väcker frågor om projektens hållbarhet 90. I en studie från
kommissionen om integrering av romer från 2018 91 konstaterades att många program
och projekt i de länder där de flesta romer lever i hög grad var beroende av EUfinansiering eftersom medfinansieringen från nationella budgetar var blygsam (cirka
20 %).

Utbildning

3.60. Investeringar i utbildning för alla är en central prioritering för EU. De totala

ESF-anslagen och nationella anslagen till utbildning uppgår till 37,8 miljarder euro.
Målen för Europa 2020-strategin var bland annat att minska andelen ungdomar som
slutar skolan i förtid till under 10 % och att öka den andel av befolkningen i åldern 30–
34 år som har avslutat en högre utbildning eller motsvarande till minst 40 % 92.

3.61. Figur 3.7 ger en översikt över de indikatorer som rapporterats inom ramen

för detta särskilda mål i programförklaringen till budgetförslaget för 2022. Den
informationen visar att båda indikatorerna är på rätt spår för att uppfylla sina mål.

88

Ibidem.

89

Rekommendation 1 i särskild rapport 05/2019.

90

ESF:s slutliga sammanfattande rapport om de årliga genomföranderapporterna för 2018,
inlämnad 2019, kommissionen, 2020.

91

Evaluation of the EU Framework for National Roma Integration Strategies up to 2020,
SWD(2018) 480 final.

92

ESF:s slutliga sammanfattande rapport om de årliga genomföranderapporterna för 2019,
inlämnad 2020, kommissionen, 2021.
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Figur 3.7 – Översikt över indikatorer kopplade till utbildning
Sammanfattning av alla indikatorer
Output

På rätt spår?
Ja

1

Resultat
1

Effekt

TOTALT
2

1

Nej
Oklart

1

TOTALT

1

1
1

2

Uppgifter om enskilda indikatorer
Framsteg mot målet

Indikator

74 % (2019)

Deltagare som får ESF-stöd inom Output
ramen för detta tematiska mål

Deltagare som erhåller en
kvalifikation efter avslutad åtgärd Resultat
inom ramen för detta tematiska mål

Delmål
88 % (2018)
2013

2023

Inget utgångsvärde

TECKENFÖRKLARINGAR
Typ av mål
Kvantitativt

Kvalitativt

Mål saknas eller är oklart

Är indikatorn på rätt spår för att uppnå sitt mål (med beaktande av uppnådda delmål och framsteg hittills)?
Ja

Nej

Oklart: uppgifter saknas eller är inaktuella eller

Överensstämmer kommissionens bedömning av framstegen i stort med vår bedömning?
Ja

Nej

Denna översikt och vår metod förklaras mer i detalj i punkterna 15–23 i tillägget

Källa: Revisionsrätten, på grundval av programförklaringarna till budgetförslaget för 2022.

Framstegen mot de överordnade målen i Europa 2020-strategin
fortskrider på det hela taget men varierar mellan medlemsstaterna

3.62. På det hela taget är EU på rätt spår för att uppnå Europa 2020-strategins

överordnade mål på detta område (se tabell 3.1), men framstegen varierar betydligt
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mellan olika länder och regioner. Det finns stora skillnader mellan könen när det gäller
båda målen, där män presterar sämre än kvinnor 93.

Tabell 3.1 – Europa 2020-strategins överordnade utbildningsmål
Överordnat EU-mål

2005

2013

2018

Kommentarer

Unga med högst
grundskoleutbildning
<10 % a)

15,7 %

11,9 %

10,6 %

Elva medlemsstater hade ännu
inte uppnått EU-målet vid
utgången av 2019

40,7 %

Nio medlemsstater hade ännu
inte uppnått EU-målet vid
utgången av 2019

Andelen personer
med högre utbildning
>40 % b)

28,0 %

37,1 %

Källa: Revisionsrätten, på grundval av Europeiska kommissionen, 2020, Study for the Evaluation of ESF
support to Education and Training, juli 2020, och sammanfattande rapport om de årliga
genomföranderapporterna för 2019 (inlämnad 2020).

a)

Indikatorn för ungdomar som slutar skolan i förtid uttrycks som andelen personer i
åldern 18–24 år som har slutfört högst grundskoleutbildning och som inte deltar i
någon ytterligare utbildning.

b)

Indikatorn för högre utbildning mäter den andel av befolkningen i åldern 30–34 år
som har avslutat en högre utbildning.

3.63. ESF står för i genomsnitt endast cirka 1 % av medlemsstaternas

utbildningsbudgetar och bidrar därför inte nämnvärt till Europa 2020-målen.
Skillnaderna mellan medlemsstaterna är dock stora, eftersom ESF-andelen i minst fyra
av dem är större än 3 %94. En revision utförd av kontaktkommittén för de högre
revisionsorganen inom Europeiska unionen har visat att det med hänsyn till andra
faktorers betydelse är svårt att mäta ESF:s bidrag till utbildningsmålen. Kommittén
rekommenderade medlemsstaterna att stärka interventionslogiken i ESF-

93

Study for the Evaluation of ESF support to Education and Training (TO10), slutrapport,
kommissionen, 2020.

94

Ibidem.
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finansieringen genom att ytterligare klargöra kopplingarna mellan åtgärder och
resultat 95.

Övervakningen har förbättrats men uppgiftsbegränsningar hämmar
fortfarande bedömningen av resultat

3.64. I kommissionens studie från 202096 drogs slutsatsen att begränsningar i

övervakningsuppgifterna hade gjort det svårt att bedöma vad som uppnåtts i
medlemsstaterna och göra jämförelser dem emellan för olika mål och deltagargrupper.

3.65. I vår särskilda rapport om EU:s utbildningsmål97 konstaterade vi förbättringar
av övervakningsramen för perioden 2014–2020, särskilt införandet av gemensamma
resultatindikatorer. Men i endast en tredjedel av de operativa program för 2014–2020
som vi granskade hade utgångsvärden och målvärden fastställts för de tre
utbildningsmål som har närmast koppling till sysselsättning – yrkesinriktad utbildning,
livslångt lärande och högre utbildning.

De operativa programmen är anpassade till EU:s utbildningsmål

3.66. Vi konstaterade i vår utbildningsrevision98 att de operativa program som vi

granskade var förenliga med EU:s utbildningsmål. Revisionen visade att de operativa
programmen överlag innehöll en tillfredsställande beskrivning av hur situationen såg
ut innan de genomfördes och tydligt identifierade vilka behov som behövde
tillgodoses. I de operativa programmen föreslogs också sätt att uppnå målen och
angavs vägledande principer för urval av insatser och, i förekommande fall,
identifiering av de huvudsakliga målgrupperna, territorierna och typerna av
stödmottagare. Den parallella revision som kontaktkommittén för de högre

95

Report on the parallel audit on Contribution of the Structural Funds to the Europe 2020
Strategy in the areas of Employment and Education, de högre revisionsorganen i Europeiska
unionens medlemsstater och Europeiska revisionsrätten, 2017.

96

Studie (TO10), kommissionen, 2020.

97

Punkterna 65, 69–73 och 80 i särskild rapport 16/2016 EU:s utbildningsmål: programmen
motsvarar målen men resultatmätningen är bristfällig.

98

Punkterna 66 och 67, ibidem.
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revisionsorganen inom EU utförde 2017 99 bekräftade också att de operativa
programmen, trots mindre brister, var tydligt anpassade till nationella behov och
rådets rekommendationer.

3.67. I en studie från kommissionen100 drogs slutsatsen att ESF-stödet till

utbildning var förenligt med andra tematiska mål inom ESF (dvs. att ömsesidigt
förstärkande komplementaritet skapades som ledde till framsteg mot de fastställda
målen). Situationen när det gällde samstämmigheten med andra EU-fonder på
utbildningsområdet var dock mer blandad: synergieffekterna var goda med Eruf, till
exempel, men mindre goda med Asyl-, migrations- och integrationsfonden och Marie
Skłodowska-Curie-åtgärderna. Det hela handlade inte så mycket om lagstiftning utan
mer om utmaningar med att kombinera olika finansieringsinstrument i praktiken.

3.68. I vår översikt om digital kompetens101 rapporterade vi att kommissionen

hade fastställt en internationellt erkänd ram för digital kompetens, stött utvecklingen
av nationella strategier och bidragit till att skapa många nationella koalitioner som
kombinerar digital kompetens med arbetstillfällen. Projekt med särskild inriktning på
digital kompetens i medlemsstaterna stod för omkring 2 % av ESF-finansieringen.

99

Report on the parallel audit on Contribution of the Structural Funds to the Europe 2020
Strategy in the areas of Employment and Education, de högre revisionsorganen i Europeiska
unionens medlemsstater och Europeiska revisionsrätten, 2017.

100

Studie (TO10), kommissionen, 2020.

101

Punkterna 57 och 60 i översikt 02/2021 EU:s åtgärder mot låg digital kompetens.
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Slutsatser
3.69. Syftet med ESF är att skapa fler och bättre arbetstillfällen och ett socialt

inkluderande samhälle till stöd för Europa 2020-strategins mål att skapa smart och
hållbar tillväxt för alla i EU. Vid bedömningen av prestationerna på detta
investeringsområde måste hänsyn tas till en lång rad externa faktorer, såsom den
övergripande ekonomiska situationen, politikens effekter och de avsevärda
tidsfördröjningarna mellan politisk planering, programplanering, urval av insatser,
genomförande och de resultat som kan uppnås genom ESF-utgifterna (punkterna 3.1–
3.10).

3.70. För perioden 2014–2020 har kommissionen inrättat en omfattande och

innovativ prestationsram för de europeiska struktur- och investeringsfonderna, där ESF
ingår. Ramen omfattar delmål och mål för varje insatsområde i operativa program
inom Eruf, Sammanhållningsfonden och ESF. Även om detta system avsevärt har ökat
tillgången till prestationsinformation, ligger fokus fortfarande på ekonomisk input och
output snarare än på resultat. Medlemsstaterna har fastställt mål för nästan alla
programspecifika indikatorer och vissa utvalda gemensamma indikatorer. På denna
grundval bedömde kommissionen framstegen i programgenomförandet genom att
sammanställa uppgifter om aggregerad ”måluppfyllelse”. Samtidigt kan kommissionen
aggregera de övervakningsdata som rapporterats av medlemsstaterna för
gemensamma output- och resultatindikatorer, inbegripet dem för vilka inga mål
fastställts. Slutligen är de prestationsuppgifter som medlemsstaterna rapporterar inte
alltid helt entydiga, och kommissionen har endast begränsade möjligheter att
kontrollera deras riktighet (punkterna 3.11–3.24).

3.71. Vi granskade den prestationsinformation som medlemsstaterna hade lämnat

fram till slutet av 2019 och konstaterade att tolv av de 13 gemensamma indikatorer för
ESF och sysselsättningsinitiativet för unga som rapporterats i kommissionens
programförklaring till budgetförslaget för 2022 var på rätt spår för att uppnå sina mål.
Resultaten varierade betydligt mellan medlemsstater och regioner. Det är viktigt att
notera att ett antal målvärden för gemensamma prestationsindikatorer för
ESF/sysselsättningsinitiativet för unga minskades 2018. Till följd av dessa justeringar
rapporterade kommissionen större framgångar med uppfyllandet av de gemensamma
prestationsindikatorerna. Utan justeringarna skulle endast sex av de 13 indikatorerna
ha varit på rätt spår (punkterna 3.25–3.33).

3.72. Under perioden 2014–2020 ökade sysselsättningsgraden i EU, men den ligger

fortfarande under Europa 2020-målet. Andelen ESF-medel som hade anslagits till
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åtgärder för att ta itu med andra strukturella frågor (t.ex. jämställdhet, aktivt åldrande
och modernisering av arbetsmarknadsinstitutioner) var relativt låg, och
genomförandet var långsammare än väntat. Vidare var deltagandet i ESF-finansierad
verksamhet högst bland personer som antingen var yrkesverksamma eller arbetslösa
men som stod närmare arbetsmarknaden. Det var svårt att nå dem som stod långt
ifrån arbetsmarknaden, såsom UVAS (punkterna 3.34–3.50).

3.73. Vid utgången av 2019 hade endast omkring hälften av medlemsstaterna

uppnått sina mål för 2020, trots att antalet personer som riskerade att drabbas av
fattigdom eller social utestängning i EU hade minskat totalt sett. Sedan dess har de
ekonomiska effekterna av covid-19-krisen sannolikt ökat den andel av befolkningen
som riskerar att drabbas av fattigdom. Det är därför osannolikt att Europa 2020strategins mål att minska fattigdomen och öka den sociala delaktigheten kommer att
uppnås (punkterna 3.51–3.59).

3.74. Framstegen mot Europa 2020-strategins överordnade utbildningsmål är på

det hela taget på rätt spår, men de varierar också mellan medlemsstaterna. Liksom när
det gäller de övriga huvudsakliga målen har andra faktorer en betydande påverkan,
vilket gör det svårt att fastställa hur mycket ESF har bidragit till utbildningsmålen
(punkterna 3.60–3.68).

3.75. På det hela taget ligger ESF i linje med och bidrar till Europa 2020-strategin

för att skapa smart och hållbar tillväxt för alla i EU. Den prestationsinformation som
medlemsstaterna och kommissionen har rapporterat visar att ett betydande antal EUmedborgare har fått del av ESF-finansiering för att förbättra sin kompetens, sin
anställbarhet och sina karriärmöjligheter. På grund av uppgiftsbegränsningar och det
faktum att många insatser fortfarande pågick vid tidpunkten för vår revision kan vi
dock ännu inte dra någon övergripande slutsats om ESF-utgifternas faktiska prestation
under perioden 2014–2020.
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Bilagor
Bilaga 3.1 — Mål för ESF (inklusive sysselsättningsinitiativet för
unga)
Särskilda mål
Förkortning
som används
i detta kapitel

Med i vårt
urval?

Särskilt mål 1 (ESF)

Att främja hållbar och
kvalitativ sysselsättning
och arbetskraftens
rörlighet

SO1

Ja

Särskilt mål 2 (ESF)

Att främja social
delaktighet och bekämpa
fattigdom och
diskriminering

SO2

Ja

Särskilt mål 3 (ESF)

Att investera i utbildning
och i vidareutbildning,
inklusive yrkesutbildning
för färdigheter och
livslångt lärande

SO3

Ja

Särskilt mål 4 (ESF)

Att förbättra den
institutionella
kapaciteten hos
myndigheter och
berörda parter och bidra
till effektiv offentlig
förvaltning

SO4

Nej

SO5

Ja

Mål

Fullständigt namn

Att främja särskilt stöd
Särskilt mål 5 (ESF och
till unga som varken
sysselsättningsinitiativet arbetar eller studerar
för unga)
(UVAS) (åldersgruppen
15–24 år)

Källa: Revisionsrätten, på grundval av programförklaringarna till budgetförslaget för 2022.
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Kapitel 4
Naturresurser
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Innehållsförteckning
Punkt

Inledning

4.1.–4.13.

Kort beskrivning av Naturresurser

4.1.–4.2.

Inriktning och omfattning samt metod

4.3.–4.5.

Syftet med EHFF och hur den är tänkt att fungera

4.6.–4.13.

Prestationsbedömning av EHFF baserad på
offentliggjord prestationsinformation

4.14.–4.44.

Allmänna kommentarer

4.14.–4.17.

Kommissionens prestationsinformation är inriktad på input, output och
ekonomiska bidrag snarare än på resultat

4.15.–4.17.

Främja fiske och vattenbruk som är konkurrenskraftigt,
miljömässigt hållbart, ekonomiskt livskraftigt och socialt
ansvarsfullt

4.18.–4.29.

Fiskets ekonomiska livskraft ökar, men uppgifterna om vattenbruk är
mindre entydiga

4.19.–4.24.

Kommissionen rapporterar om EHFF:s kostnader för miljömål, men
kopplingen mellan detta och centrala miljöindikatorer är inte tydligt
angiven

4.25.–4.29.

Främjande av genomförandet av den gemensamma
fiskeripolitiken

4.30.–4.44.

Det är osannolikt att den gemensamma fiskeripolitikens bevarandemål
kommer att uppnås

4.31.–4.40.

Vetenskaplig rådgivning och datainsamling är centrala aspekter av
fiskeriförvaltningen

4.41.–4.42.

Systemet för fiskerikontroll håller på att uppgraderas

4.43.–4.44.

Slutsatser

4.45.–4.51.

Bilagor
Bilaga 4.1 – Europeiska havs- och fiskerifondens mål
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Inledning
Kort beskrivning av Naturresurser

4.1. Rubrik 2 i den fleråriga budgetramen omfattar utgifter som är kopplade till

politik för hållbar användning av naturresurser och finansiering av den gemensamma
jordbrukspolitiken, den gemensamma fiskeripolitiken samt miljö- och klimatåtgärder.

4.2. De sammanlagda planerade utgifterna under denna rubrik för perioden 2014–

2020 uppgick till 420 miljarder euro (i löpande priser), varav 367 miljarder euro hade
betalats ut vid utgången av 2020 (se figur 4.1).

Figur 4.1 – Naturresurser: Betalningar som gjorts för åtaganden under
perioden 2014–2020
i) som andel av alla rubriker i den
fleråriga budgetramen

ii) fördelat på enskilda program
(miljarder euro)

766,9

miljarder
euro

Naturresurser
366,8 (47,8 %)

Europeiska garantifonden för
jordbruket (EGFJ)
297,3 (81,0 %)
Europeiska jordbruksfonden
för landsbygdsutveckling
(Ejflu)
63,8 (17,4 %)
Europeiska havs- och
fiskerifonden (EHFF)
2,8 (0,8 %)
Övriga program
2,9 (0,8 %)

Källa: Revisionsrätten, på grundval av uppgifter från kommissionen.
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Inriktning och omfattning samt metod

4.3. Av de fem programmen under rubrik 2 i den fleråriga budgetramen valde vi ut

Europeiska havs- och fiskerifonden (EHFF), som stod för 0,8 % av de totala betalningar
som hade gjorts vid utgången av 2020 för denna rubrik i den fleråriga budgetramen.
Vårt syfte var att fastställa hur mycket relevant prestationsinformation som finns
tillgänglig och att använda den informationen för att i möjligaste mån bedöma hur EU:s
utgiftsprogram har presterat. Vi kommenterar också utvalda aspekter av den
gemensamma fiskeripolitiken som får stöd från EHFF. I prestationsrapporten för 2019
tittade vi på EGFJ och Ejflu, som stod för 98,6 % av de totala betalningar som hade
gjorts vid utgången av 2019.

Figur 4.2 – Tidpunkter för de viktigaste utvärderingarna och perioder
som behandlas
Flerårig budgetram
2007–2013
2008

2010

2012

Offentliggörande

Flerårig budgetram
2014–2020
2014

2016

2018

Flerårig budgetram
2021–2027
2020

2022

2024

2016

Period som avses

Konsekvensbedömning av Europeiska
havs- och fiskerifonden (EHFF)
Efterhandsutvärdering av Europeiska
fiskerifonden (EFF)
Sammanfattning av
förhandsutvärderingarna
Konsekvensbedömning av Europeiska havs-,
fiskeri-och vattenbruksfonden (EHFVF)

Interimsutvärdering av den
direkta förvaltningen av EHFF
Efterhandsutvärdering av de
EHFF-åtgärder som finansierats
genom direkt förvaltning
Efterhandsutvärdering av de
EHFF-åtgärder som finansierats
genom delad förvaltning

Källa: Revisionsrätten.

4.4. Vi har utarbetat detta kapitel med hjälp av Europeiska kommissionens

prestationsinformation, som omfattade den årliga förvaltnings- och resultatrapporten
för 2020, programförklaringarna till budgetförslaget för 2022, den årliga rapporten om
genomförandet av EHFF och viktiga utvärderingar som presenteras i figur 4.2. Vi har
kontrollerat rimligheten i denna information och jämfört den med våra egna resultat,
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men vi har inte granskat dess tillförlitlighet. Vi har också utgått från resultaten av våra
egna senaste granskningar. I tillägget beskrivs den metod som använts för att utarbeta
detta kapitel.

4.5. Den lagstiftning som inrättar varje EU-utgiftsprogram innehåller ett antal mål.

EHFF har sex unionsprioriteringar kopplade till fyra mål, varav detta kapitel omfattar
två (se bilaga 4.1). De utvalda målen motsvarar 84 % av EHFF:s anslag.

Syftet med EHFF och hur den är tänkt att fungera

4.6. Figur 4.3 ger en översikt över EHFF:s mål, prioriteringar och resultatindikatorer.
Figur 4.3 – Översikt över EHFF
Unionens
prioriteringar
(artikel 6*)
UP1. Främjande av ett
miljömässigt hållbart,
resurseffektivt, innovativt,
konkurrenskraftigt och
kunskapsbaserat fiske
UP2. Främjande av ett
miljömässigt hållbart,
resurseffektivt, innovativt,
konkurrenskraftigt och
kunskapsbaserat vattenbruk

EHFF:s mål
(artikel 5*)

Resultatindikatorer i
programförklaringen
Arbetsproduktivitet (uttryckt i bruttoförädlingsvärde per
anställd) i EU:s fiskerisektor

a) främja fiske och
vattenbruk som är
konkurrenskraftigt,
miljömässigt hållbart,
ekonomiskt livskraftigt samt
socialt ansvarsfullt

Lönsamhet för EU:s fiskeflotta per flottsegment
Fiskets bränsleeffektivitet
Utkastvolymer av kommersiellt nyttjade arter
Värdet av vattenbruksproduktionen i EU
Relativt värde eller relativ volym av produkter som saluförs
av producentorganisationer

UP5. Främjande av saluföring och
beredning

Antal uppenbara överträdelser av den gemensamma
fiskeripolitikens regler som begåtts av aktörer inom ramen
för planer för gemensamt utnyttjande dividerat med
antalet genomförda inspektioner
UP3. Främjande av
genomförandet av den
gemensamma fiskeripolitiken

b) främja genomförandet av
den gemensamma
fiskeripolitiken,
(datainsamling och kontroll)

Antal medlemsstater med ett ändamålsenligt
kontrollsystem
Andel av bestånden eller antal bestånd som fiskas på MSYnivåer
Grad av adekvat respons på uppgiftsförfrågningar inom
datainsamlingsramen
Sysselsättning som skapats inom fiskeri- och
vattenbrukssektorerna med stöd från EHFF

UP4. Ökning av sysselsättningen
och den territoriella
sammanhållningen

c) främja balanserad och
inkluderande territoriell
utveckling i fiske- och
vattenbruksområden

Bibehållen sysselsättning inom fiskeri- och
vattenbrukssektorerna med stöd från EHFF
Antal lokala strategier som valts ut av lokala aktionsgrupper
för fiske
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Unionens
prioriteringar
(artikel 6*)

UP6. Främjande av den
integrerade havspolitikens
genomförande

EHFF:s mål
(artikel 5*)

d) främja utveckling och
genomförande av unionens
integrerade havspolitik på
ett sätt som kompletterar
sammanhållningspolitiken
och den gemensamma
fiskeripolitiken

Resultatindikatorer i
programförklaringen
Initiativet om kunskap i havsfrågor 2020:
Användningsgraden för det europeiska nätverket för marin
observation och datainsamling (Emodnet) mätt i antalet
användare som laddar ner data
Övervakning till sjöss: Procentandel tillgängliga
sektorsövergripande och/eller gränsöverskridande data, i
procent av den totala informationslucka som identifierats i
konsekvensbedömningen av den gemensamma miljön för
informationsutbyte (CISE)
Procentandel av havsvattnets ytarea som bevaras genom
geografiska skyddsåtgärder inom ramen för artikel 13.4 i
ramdirektivet om en marin strategi

* Förordning (EU) nr 508/2014.
Källa: GD Havsfrågor och fiske.

4.7. EHFF stöder den gemensamma fiskeripolitiken, vars primära mål är att

säkerställa att fiske- och vattenbrukssektorerna är miljömässigt hållbara på lång sikt
och förvaltas på ett sätt som är förenligt med målen om att uppnå ekonomisk, social
och sysselsättningsmässig nytta samt att bidra till att trygga livsmedelsförsörjningen 1.

4.8. Vi valde ut EHFF:s särskilda mål 1 och 4 som återges i kommissionens

programförklaring och årliga förvaltnings- och resultatrapport (se bilaga 4.1) för vår
analys av prestationsinformation.

4.9. Målet ”Främja fiske och vattenbruk” (SO1) stöder ett konkurrenskraftigt och

mer hållbart fiske. EHFF kan till exempel täcka kostnaderna för fiskeredskap med
förbättrad selektivitet när det gäller fiskstorlek för att minska oönskade fångster eller
kompensera för definitivt upphörande med fiskeverksamhet. Vad beträffar vattenbruk
kan EHFF användas för att stärka företags konkurrenskraft.

4.10. Målet ”Främja genomförandet av den gemensamma fiskeripolitiken” (SO4)

fokuserar på att förvalta politiken för bevarande av fiskeresurserna genom förbättrad
vetenskaplig kunskap och fiskerikontroll. Ett av de förvaltningsverktyg som EU förfogar
över inom den gemensamma fiskeripolitiken för att uppnå hållbara fiskenivåer är att
fastställa totala tillåtna fångstmängder (TAC) för kommersiella fiskbestånd. Rådet
fastställer på grundval av kommissionens förslag varje år totala tillåtna fångstmängder
som sedan delas mellan medlemsstaterna.

1

Artikel 2.1 i förordning (EU) nr 1380/2013.
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4.11. Enligt förordningen om den gemensamma fiskeripolitiken2 ska

kommissionens förslag om TAC ta hänsyn till vetenskapliga utlåtanden från rådgivande
organ, såsom Ices (Internationella havsforskningsrådet) och STECF (vetenskapliga,
tekniska och ekonomiska kommittén för fiskerinäringen). EHFF stöder åtgärder som
syftar till att förbättra insamlingen och tillhandahållandet av vetenskapliga data.

4.12. Medlemsstaterna kan också använda EHFF för att stärka systemet för

fiskerikontroll i syfte att förbättra efterlevnaden av den gemensamma fiskeripolitikens
bestämmelser.

4.13. EHFF har en total budget på 6,4 miljarder euro för perioden 2014–2020.

Genom generaldirektoratet för havsfrågor och fiske delar kommissionen ansvaret för
förvaltningen av EHFF med medlemsstaterna. Medlemsstaterna och Europeiska
kommissionen delar förvaltningen av 90 % av fonden, medan Europeiska
kommissionen förvaltar resterande 10 % direkt.

2

Artikel 6.2 i förordning (EU) nr 1380/2013.
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Prestationsbedömning av EHFF baserad
på offentliggjord
prestationsinformation
Allmänna kommentarer

4.14. Figur 4.4 innehåller vår översikt över alla EHFF-indikatorer i

programförklaringen och vår bedömning av om de är på rätt spår. För nio av de 21
indikatorerna hade vi inte tillräckligt med uppgifter för att kunna dra några slutsatser.
Våra särskilda översikter över indikatorerna för de två utvalda målen presenteras i
figurerna 4.5 och 4.7. I vår prestationsrapport för 2019 3 diskuterade vi några vanliga
invändningar när det gäller tolkningen av dessa indikatorer. Särskilt bedömningen av
huruvida en indikator är ”på rätt spår” gäller sannolikheten för att den ska uppnå det
mål som kommissionen fastställt. Vid denna bedömning tas inte hänsyn till huruvida,
eller hur nära, en viss indikator är kopplad till EHFF eller huruvida det mål som
fastställts för indikatorn är meningsfullt. Avgörandet om en indikator är ”på rätt spår”
utgör därför bara en del av den övergripande bedömningen av prestationen. Vi har
inte granskat de underliggande uppgifternas tillförlitlighet (men vi diskuterade
tillförlitligheten i vår prestationsrapport för 2019 4).

Figur 4.4 – Översikt över alla EHFF-indikatorer i programförklaringen
Output

Mål*
Totalt
SO1
8
SO2
4
SO3
3
SO4
6
Totalt 21

Resultat

Alla

Alla

1
1
2

1
4
2
2
9

1
1
2

Effekt
Alla

3

3

2
2

1
1
2
4

7

2

3
10

2

5

3
3

5

* Se bilaga 4.1 för en fullständig förteckning över målen.
TECKENFÖRKLARINGAR
Är indikatorn på rätt spår för att uppnå sitt mål (med beaktande av uppnådda delmål och framsteg hittills)?
Ja

Nej

Oklart: uppgifter saknas eller är inaktuella eller

Källa: Revisionsrätten, på grundval av programförklaringarna till budgetförslaget för 2022.

3

Punkt 1.24 i 2019 års rapport om EU-budgetens prestation.

4

Punkterna 1.13–1.23, ibidem.
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Kommissionens prestationsinformation är inriktad på input, output och
ekonomiska bidrag snarare än på resultat

4.15. Den viktigaste slutsatsen i 2011 års konsekvensbedömning inför reformen av
den gemensamma fiskeripolitiken var att politiken inte hade säkerställt ett hållbart
utnyttjande av levande resurser 5. Kommissionen identifierade ett antal centrala
problem, bland annat bristande miljömässig hållbarhet, dålig ekonomisk livskraft och
social osäkerhet i samband med nya utmaningar, såsom klimatförändringar och
föroreningar.

4.16. Den beskrivande information om EHFF:s prestation som presenteras i

kommissionens programförklaring och årliga förvaltnings- och resultatrapport är
inriktad på antalet stödmottagare och insatser som fått stöd från EHFF (output) och på
medel som avsatts för vissa projekt (input). Fokus på resultat saknas. Kommissionen
har inte presenterat någon interventionslogik som fastställer EHFF:s bidrag till
uppnåendet av politiska mål. Detta gör det svårt att fastställa orsakssambandet mellan
EHFF-stödet och ett visst resultat och att bedöma EHFF:s effekt på politikens
övergripande prestation.

4.17. Kommissionen har utformat en kompletterande uppsättning EHFF-specifika

indikatorer 6 för att övervaka kostnaderna i medlemsstaterna. Informationen för dessa
indikatorer bygger på de finansiella uppgifterna i medlemsstaternas årliga
genomföranderapporter och i den årliga Infosys-rapporten (som innehåller
kompletterande uppgifter om insatser som medlemsstaterna valt ut för finansiering)7.
Indikatorerna och uppgifterna, som sammanfattas i den årliga rapporten om
genomförandet av EHFF 8, är inriktade på EHFF:s ekonomiska bidrag till den
gemensamma fiskeripolitikens mål och inte på resultat.

5

SEC(2011) 891 final och SEC(2011) 1416 final.

6

Kommissionens delegerade förordning (EU) nr 1014/2014.

7

Artiklarna 114 och 97.1 a i förordning (EU) nr 508/2014.

8

EMFF Implementation Report, Europeiska kommissionen, 2021.
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Främja fiske och vattenbruk som är konkurrenskraftigt,
miljömässigt hållbart, ekonomiskt livskraftigt och socialt
ansvarsfullt

4.18. Figur 4.5 innehåller en översikt över de indikatorer i programförklaringen
som är kopplade till detta mål.
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Figur 4.5 – Översikt över indikatorer kopplade till främjande av ett
konkurrenskraftigt, miljömässigt hållbart, ekonomiskt livskraftigt och
socialt ansvarsfullt fiske och vattenbruk
Sammanfattning av alla indikatorer
Output

På rätt spår?
Ja

Resultat

Effekt

1

TOTALT

2

2

5

6

Nej
Oklart

1

TOTALT

1
1

1
7

8

Uppgifter om utvalda enskilda indikatorer
Indikator

Framsteg mot målet
100 % (2018)

Lönsamhet för EU:s fiskeflotta:
Genomsnitt

Effekt

Utkastvolymer av kommersiellt
utnyttjade arter

Effekt

Värdet av vattenbruksproduktionen
i EU

Delmål
0 % (2018)
2012

2023

Mål: minska

82 % (2018)

Effekt
2013

Delmål
100 % (2020)
2023

TECKENFÖRKLARINGAR
Typ av mål
Kvantitativt

Kvalitativt

Mål saknas eller är oklart

Är indikatorn på rätt spår för att uppnå sitt mål (med beaktande av uppnådda delmål och framsteg hittills)?
Ja

Nej

Oklart: uppgifter saknas eller är inaktuella eller

Överensstämmer kommissionens bedömning av framstegen i stort med vår bedömning?
Ja

Nej

Denna översikt och vår metod förklaras mer i detalj i punkterna 15–23 i tillägget.

Källa: Revisionsrätten, på grundval av programförklaringarna till budgetförslaget för 2022.
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Fiskets ekonomiska livskraft ökar, men uppgifterna om vattenbruk är
mindre entydiga

4.19. EU står för omkring 3 % av världens fiskeri- och vattenbruksproduktion och är

världens sjätte största producent 9. Omkring 80 % av denna produktion kommer från
fiske och 20 % från vattenbruk 10.

4.20. Kommissionens uppgifter visar att sektorn för marina levande resurser (där

fiske och vattenbruk utgör en stor del) är en viktig men liten del av EU:s blå ekonomi.
År 2018 11 genererade denna sektor, inklusive bearbetning och distribution, 11 % av det
bruttoförädlingsvärde som den blå ekonomin i EU har.

4.21. Den indikator som användes i programförklaringen för 2022 visar att

lönsamheten för EU:s fiskeflotta har förbättrats de senaste åren (se figurerna 4.5 och
4.6) 12. Kommissionen rapporterar också de positiva ekonomiska resultaten för flottor
som inriktar sig på bestånd som utnyttjas på ett hållbart sätt, med förbättrad
lönsamhet och förbättrade löner, och det omvända förhållandet för flottor som
inriktar sig på överfiskade bestånd 13.

9

The EU blue economy report 2021, Europeiska kommissionen, 2021.

10

Fakta och siffror om den gemensamma fiskeripolitiken, Eurostat, 2019.

11

The EU blue economy report 2021, Europeiska kommissionen, 2021.

12

COM(2021) 279 final.

13

Ibidem, se även SWD(2020) 112 final.
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Figur 4.6 – Trender i fråga om inkomster och vinster
Indikatorn visar att lönsamheten för EU:s fiskeflotta har förbättrats
Procentsats
30 %
Bruttovinstmarginal

25 %

21 %

20 %
16 %
15 %

10 %

10 %
5%

Nettovinstmarginal
2%

0%
2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Källa: Uppgifter från GD Havsfrågor och fiske som togs emot den 16 juli 2021; inklusive Förenade
kungariket, men exklusive Grekland och Kroatien.

4.22. Globalt sett har vattenbruksproduktionen fyrdubblats sedan 199014. Inom EU

stagnerade produktionen mellan 2008 och 2018 15. I den årliga förvaltnings- och
resultatrapporten för 2020 16 rapporterade kommissionen att det årliga
produktionsmålet för 2023 på 4,89 miljarder euro hade uppnåtts 2016.
Programförklaringen för 2022 visar dock att värdet av vattenbruksproduktionen
återigen hade sjunkit under målet 2017 och 2018.

4.23. EHFF:s direktstöd till fiskeri- och vattenbrukssektorerna uppgår till

3,6 miljarder euro (64 % av det totala EHFF-stödet) för hela perioden 2014–2020 17. De
övervakningsindikatorer för EHFF som ingår i programförklaringen beskriver de
allmänna trenderna, till exempel lönsamheten för EU:s fiskeflotta, eller värdet av
vattenbruksproduktionen, och är värdefulla när det gäller att ge en övergripande bild
av situationen inom fiskeri- och vattenbrukssektorerna. Dessa indikatorer är beroende

14

The EU Aquaculture Sector-Economic report 2020, STECF, 2021.

15

Agriculture, forestry and fishery statistics, Eurostat, 2020.

16

Punkt 1.4.2 i kommissionens årliga förvaltnings- och resultatrapport, volym II.

17

Revisionsrättens beräkningar, på grundval av uppgifter från kommissionen.
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av allmänna makroekonomiska variabler, till exempel bränslepriser, som har en mer
direkt effekt på tillståndet i de båda sektorerna.

4.24. Särskilda indikatorer som visar hur EHFF:s stöd har presterat på operativ nivå

finns tillgängliga som en del av den övervakningsram som beskrivs i punkt 4.17. Dessa
indikatorer gör det till exempel möjligt att observera förändringar i nettovinsterna för
de stödmottagare som får EHFF-stöd (redan 2020 överskred de uppnådda resultaten
målet för 2023). De gör det också möjligt att se antalet vattenbruksföretag som
tillhandahåller miljötjänster (fram till 2020 hade EHFF gett stöd till 1 600 sådana
anläggningar, vilket motsvarade 19,5 % av målet för 2023) och antalet nystartade
företag (486 fram till 2020, vilket motsvarade 10,8 % av målet för 2023) 18.

Kommissionen rapporterar om EHFF:s kostnader för miljömål, men
kopplingen mellan detta och centrala miljöindikatorer är inte tydligt
angiven

4.25. EHFF ska främja miljömässigt hållbart fiske och vattenbruk. Fisket utgör den

största belastningen på den marina miljön 19. Den gemensamma fiskeripolitiken ska
säkerställa att fiskeverksamhetens negativa inverkan på de marina ekosystemen
minimeras och att fiskeriförvaltningen följer en ekosystemansats20. Vi rapporterade
nyligen att en ram för att skydda den marina miljön visserligen har införts men att
EU:s, och medlemsstaternas, åtgärder inte har återställt en god miljöstatus i alla hav21.
Problem som bottentrålars negativa inverkan på den marina miljön och bifångster av
skyddade arter kvarstår 22.

18

Uppgifter från Europeiska kommissionen.

19

Marine environmental pressures, EEA, 2018, Ecosystem Effects of Fishing in the
Mediterranean: An Analysis of the Major Threats of Fishing Gear and Practices to
Biodiversity and Marine Habits, FAO, 2004, Marine messages II, EEA, 2019, Global
assessment report on biodiversity and ecosystem services, IPBES, 2019, och The economics
of Biodiversity: The Dasgupta Review, 2021.

20

Artikel 2.3 i förordning (EU) nr 1380/2013.

21

Punkt V i särskild rapport 26/2020.

22

Assessment of the existing EU policy tools in the field of Sustainable Development Goal
(SDG) 14 and other ocean-related Agenda 2030 targets, Europeiska kommissionen, 2021,
och Bycatch of protected and potentially vulnerable marine vertebrates – review of national
reports under Council Regulation (EC) No. 812/2004 and other information, ICES, 2019.
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4.26. Vid utgången av 2020 hade kommissionen bokfört 20,1 miljoner euro i

åtaganden från EHFF för finansiering av 1 364 insatser för åtgärder som syftade till att
begränsa fiskets inverkan på havsmiljön och anpassa fisket till skydd av arter 23.

4.27. Kommissionen anser att utkast är en faktor bakom den gemensamma

fiskeripolitikens brist på miljömässig hållbarhet 24. År 2011 uppskattade GD Havsfrågor
och fiske att omkring 23 % av de totala fångsterna kastades överbord varje år i EU:s
vatten. För att sätta stopp för denna praxis och uppmuntra fiskare att fiska mer
selektivt för att undvika oönskade fångster råder utkastförbud (med vissa undantag)
enligt den nuvarande gemensamma fiskeripolitiken. Den bestämmelse som förbjuder
utkast, landningsskyldigheten 25, infördes 2015. Den har tillämpats fullt ut sedan 2019.
EHFF-finansiering kan bidra till genomförandet av landningsskyldigheten, till exempel
genom att hjälpa fiskare att köpa mer selektiva fiskeredskap.

4.28. Ett särskilt mål för EHFF-förordningen26 är att minska fiskets påverkan på

havsmiljön, bland annat genom att oönskade fångster så långt möjligt undviks och
minskas. I nyligen offentliggjorda publikationer konstateras att bruket att kasta
oönskade fångster överbord fortsätter 27. Europeiska fiskerikontrollbyrån (EFCA) har i
flera av sina rapporter 28 identifierat en omfattande bristande efterlevnad av
landningsskyldigheten inom vissa flottsegment i Nordsjön och de nordvästliga vattnen.
Både programförklaringen för EHFF och den årliga rapporten om genomförandet av
EHFF 29 innehåller en indikator om utkastvolym. Kommissionen presenterar dock inga
uppgifter om denna indikator i programförklaringen. I den årliga rapporten om
genomförandet av EHFF presenterar kommissionen vissa uppgifter som den anser är
otillförlitliga.

23

EMFF Implementation Report, Europeiska kommissionen, 2021.

24

SEC(2011) 891 final.

25

Artikel 15 i förordning (EU) nr 1380/2013.

26

Artikel 6.1 a i förordning (EU) 508/2014.

27

SWD(2021) 122 final, Europaparlamentets betänkande om säkerställande av målen för
landningsskyldigheten enligt artikel 15 i förordningen om den gemensamma fiskeripolitiken
och Europaparlamentets studie EU fisheries policy – latest developments and future
challenges.

28

Compliance Evaluation, rapporter, EFCA, 2019.

29

EMFF Implementation Report, Europeiska kommissionen, 2021.
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4.29. EU har ingått ett internationellt åtagande att inrätta marina skyddsområden

för att bevara det marina livet. Detta kan innebära att olika åtgärder används, bland
annat fiskebegränsningar. År 2018 rapporterade EEA att EU hade uppfyllt Aichimålet
om att utse minst 10 % av sina vatten till marina skyddsområden senast 2020 30. Den
relevanta indikatorn i kommissionens programförklaring för EHFF bekräftar detta. I vår
särskilda rapport om skyddet av den marina miljön konstaterade vi att marina
skyddsområden endast skyddade den marina biologiska mångfalden i liten
utsträckning 31.

Främjande av genomförandet av den gemensamma
fiskeripolitiken

4.30. Figur 4.7 innehåller en översikt över de indikatorer i programförklaringen
som är kopplade till detta mål.

30

EU reaches the Aichi target of protecting ten percent of Europe’s seas, EEA, 2018.

31

Punkterna 31–39 i särskild rapport 26/2020.
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Figur 4.7 – Översikt över indikatorer med koppling till målet att främja
genomförandet av den gemensamma fiskeripolitiken

Sammanfattning av alla indikatorer
Output

På rätt spår?
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1

Resultat

Effekt

1

1
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2

Oklart

1
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1
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3
1

2

3
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Uppgifter om utvalda enskilda indikatorer
Indikator

Framsteg mot målet
0 % (2019)

Medlemsstater med handlingsplaner
för att förbättra kontrollsystemen

Resultat

Andel av bestånden eller antal
bestånd som fiskas på MSY-nivåer:
Ices-område

Effekt

Narrativa data

Andel av bestånden eller antal
bestånd som fiskas på MSY-nivåer:
Medelhavet

Effekt

Narrativa data

Andel av bestånden eller antal
bestånd som fiskas på MSY-nivåer:
Svarta havet

Effekt

Narrativa data

Adekvat respons på
uppgiftsförfrågningar

Delmål
17 % (2017)
2013

2020

0 % (2019)
Delmål
50 % (2017)

Resultat
2010

2020

TECKENFÖRKLARINGAR
Typ av mål
Kvantitativt

Kvalitativt

Mål saknas eller är oklart

Är indikatorn på rätt spår för att uppnå sitt mål (med beaktande av uppnådda delmål och framsteg hittills)?
Ja

Nej

Oklart: uppgifter saknas eller är inaktuella eller

Överensstämmer kommissionens bedömning av framstegen i stort med vår bedömning?
Ja

Nej

Denna översikt och vår metod förklaras mer i detalj i punkterna 15–23 i tillägget.

Källa: Revisionsrätten, på grundval av programförklaringarna till budgetförslaget för 2022.
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Det är osannolikt att den gemensamma fiskeripolitikens bevarandemål
kommer att uppnås

4.31. Enligt artikel 3 i EUF-fördraget har EU exklusiv befogenhet när det gäller

bevarandet av havets biologiska resurser. År 2011 rapporterade kommissionen 32 att
78,5 % av de gemenskapsbestånd för vilka det fanns vetenskapliga uppgifter fiskades
på ett ohållbart sätt. Att göra fisket hållbart, och att återställa och bevara
fiskbestånden, är det viktigaste målet för den gemensamma fiskeripolitiken. Vid
utgången av 2020 hade medlemsstaterna valt ut nästan 6 180 insatser med en total
EHFF-finansiering på 695 miljoner euro och använt 374 miljoner euro för detta
ändamål 33.

4.32. I strävan att uppnå

bevarandemålet rapporterar
kommissionen om framstegen mot att
nå den maximala hållbara avkastning
(MSY) som åstadkoms vid eller under
den hållbara utnyttjandegraden (FMSY).
Dessa säkra fiskenivåer baserade på
vetenskapliga utlåtanden skulle uppnås
senast 2015 där så var möjligt och
senast 2020 för alla fiskbestånd 34. Den
©Getty Images/Monty Rakusen.
indikator som kommissionen använder i
programförklaringen för EHFF är ”andel av bestånden eller antal bestånd som fiskas på
MSY-nivåer”, och den rapporteras separat för Nordostatlanten (Ices), Medelhavet och
Svarta havet. Utgångsvärdet på 59 %, som kommissionen felaktigt använde för alla
hav, gäller i själva verket endast för Nordostatlanten.

4.33. I programförklaringen för EHFF till budgetförslaget för 2022 presenteras inte

de faktiska kvantitativa resultaten när det gäller att uppnå den gemensamma
fiskeripolitikens bevarandemål, trots att denna information finns tillgänglig. I det
beskrivande avsnittet hänvisar kommissionen till den höga andelen förväntade
landningar från fiskekvoter som fastställts i enlighet med FMSY utan att också
framhålla den stora andel fiskbestånd där fiske på säkra nivåer ännu inte har uppnåtts.

32

SEC(2011) 891 final och SEC(2011) 1416 final.

33

EMFF Implementation Report, Europeiska kommissionen, 2021.

34

Artikel 2.2 i förordning (EU) nr 1380/2013.
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Vi konstaterade att detta fokus på landningar i stället för på fiskbestånd ger en alltför
positiv bild av utsikterna att uppnå målet om fiske på MSY-nivåer.

4.34. Kommissionen rapporterar också i programförklaringen för EHFF att

fisketrycket i Nordostatlanten har stabiliserats på en hållbar nivå, medan det i
Medelhavet och Svarta havet är mer än dubbelt så högt som FMSY-målet.

4.35. Generellt anser kommissionen i programförklaringen för EHFF till

budgetförslaget för 2022 att den har gjort måttliga framsteg när det gäller att uppnå
bevarandemålet. De senaste officiella bedömningarna tyder på att EU sannolikt inte
hade uppnått det till 2020 35. Aktuella vetenskapliga uppgifter 36 visar att andelen
överexploaterade bestånd i Nordostatlanten har minskat betydligt det senaste
årtiondet, men att den ligger nära 40 %. Dessutom var 83 % av de bedömda
fiskbestånden i Medelhavet och Svarta havet överfiskade (beräkning baserad på
ofullständiga uppgifter).

4.36. Vi undersökte nyligen faktorer som bidrog till dessa otillfredsställande

bevaranderesultat i vår särskilda rapport om skyddet av den marina miljön 37. Vi
konstaterade att EU:s åtgärder hade lett till mätbara framsteg i Atlanten, där
fiskeriförvaltningen är kopplad till begränsningar av tillåtna fångstmängder, men att
överfisket i Medelhavet fortfarande var stort, och det fanns inga betydelsefulla tecken
på framsteg.

4.37. Kommissionen anser38 att fiskeflottans överkapacitet är den främsta orsaken
till överfisket. I alltför många flottsegment är fiskekapaciteten större än
fiskemöjligheterna. Målet att minska fiskekapaciteten är därför en annan viktig del av
EU:s hållbara fiskeriförvaltning. Vid utgången av 2020 hade medlemsstaterna valt ut
24 958 insatser med en total EHFF-finansiering på 260 miljoner euro och använt
199 miljoner euro för åtgärder till stöd för en anpassning av fiskeflottans kapacitet till
fiskemöjligheterna 39.

35

Status of marine fish and shellfish stocks in European seas, EEA, 2021.

36

Monitoring the performance of the Common Fisheries Policy, STECF, 2021.

37

Punkt 84 i särskild rapport 26/2020.

38

SEC(2011) 891 final.

39

EMFF Implementation Report, Europeiska kommissionen, 2021.
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4.38. Färska uppgifter40 visar att EU-flottans kapacitet långsamt minskar (se

figur 4.8). När det gäller ett betydande antal flottsegment i merparten av
medlemsstaterna visar dock indikatorn för hållbart nyttjande att fiskekapaciteten ännu
inte är anpassad till fiskemöjligheterna (det gällde 145 av 182 flottsegment som
bedömdes 2018) 41.

Figur 4.8 – Översikt över EU-fiskeflottans kapacitet
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Källa: Revisionsrätten, på grundval av uppgifter från Europeiska kommissionens register över unionens
fiskeflotta, december 2020.

40

Registret över unionens fiskeflotta, uppgifter från december 2020.

41

SWD(2021) 122 final och COM(2021) 279 final.
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4.39. Ett fiskefartygs kapacitet mäts utifrån dess volym (bruttodräktighet) och

maskinstyrka (kW). I vår rapport från 2017 om EU:s fiskerikontroll konstaterade vi att
vissa medlemsstater inte korrekt kontrollerade sin flottkapacitet med avseende på
dessa två kriterier 42.

4.40. Enligt EHFF-förordningen får stöd från EHFF inte leda till en ökning av EU-

flottans fiskekapacitet 43. Problemet med skadliga fiskesubventioner uppmärksammas i
målen för hållbar utveckling (mål 14.6), enligt vilka sådana metoder skulle ha upphört
senast 2020. Detta är föremål för intensiva WTO-förhandlingar.

Vetenskaplig rådgivning och datainsamling är centrala aspekter av
fiskeriförvaltningen

4.41. Viktiga beslut inom ramen för den gemensamma fiskeripolitiken om

exempelvis fångstkvoter ska beakta vetenskapliga utlåtanden. Tillgång till
vetenskapliga uppgifter är därför av grundläggande betydelse. EHFF stöder
medlemsstaternas insamling och hantering av uppgifter. Vid utgången av 2020 hade de
avsatt 482 miljoner euro och använt 379 miljoner euro för detta ändamål 44.

4.42. Vi noterade i vår särskilda rapport om skyddet av den marina miljön45 att Ices

2017 inte kunde avge vetenskapliga utlåtanden för mer än hälften av bestånden på
grund av uppgiftsbegränsningar. År 2019 var detta fallet i 62 % (för 159 av 256 bestånd
fanns endast begränsade uppgifter 46). I Medelhavet och Svarta havet bedömdes
47 fiskbestånd 2016, men uppgifter fanns endast tillgängliga för 21 bestånd 2018 47.

Systemet för fiskerikontroll håller på att uppgraderas

4.43. Den gemensamma fiskeripolitikens framgång är starkt kopplad till

ändamålsenligheten i systemet för fiskerikontroll. Vi rapporterade problem med

42

Särskild rapport 08/2017.

43

Artikel 5 i förordning (EU) 508/2014.

44

EMFF Implementation Report, Europeiska kommissionen, 2021.

45

Särskild rapport 26/2020.

46

Monitoring the performance of the Common Fisheries Policy, STECF, 2021.

47

SWD(2020) 112 final.
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kontrollsystemet 2017 48. Kommissionen lade 2018 fram ett förslag till ändring av
fiskerikontrollförordningen 49. Lagstiftningsförslaget har inte antagits av
medlagstiftarna, och bristerna i kontrollsystemet kvarstår 50.

4.44. EHFF tillhandahåller finansiering för att förbättra ändamålsenligheten i de

nationella kontrollsystemen, som är nödvändiga för att se till att reglerna följs. De
EHFF-åtgärder som bidrar till denna process är de hittills största sett till anslagen
(440 miljoner euro fram till 2020 51). Det finns dock inga indikatorer som ger
information om EHFF:s bidrag till uppnåendet av målet om ett ändamålsenligt
kontrollsystem.

48

Särskild rapport 08/2017.

49

COM(2018) 368 final.

50

Rapport om genomförandet av kontrollförordningen, Europeiska kommissionen, 2021.

51

EMFF Implementation Report, Europeiska kommissionen, 2021.
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Slutsatser
4.45. Den gemensamma fiskeripolitiken ska hantera utmaningar som ohållbart

fiske, försämringen av den marina miljön och omställningen av EU:s fiskeri- och
vattenbrukssektorer. EHFF ska stödja dessa mål för den gemensamma fiskeripolitiken.
Den prestationsinformation som tas fram eller inhämtas av kommissionen bör
återspegla de resultat som uppnåtts genom EHFF-insatser, belysa otillräckliga framsteg
och leda till korrigerande åtgärder.

4.46. Vi konstaterade att merparten av kommissionens prestationsinformation är

inriktad på fondens ekonomiska bidrag till den gemensamma fiskeripolitikens mål och
inte på resultat.

4.47. Programförklaringen och den årliga förvaltnings- och resultatrapporten

består till största delen av allmänna indikatorer på makronivå. Dessa bidrar till att ge
en övergripande bild av fiskeri- och vattenbrukssektorernas tillstånd. Det finns dock
ingen tydlig koppling mellan EHFF:s bidrag och de redovisade resultaten (se
punkt 4.16). Denna koppling är nödvändig för att bedöma EHFF:s ändamålsenlighet när
det gäller att uppnå målen för den gemensamma fiskeripolitiken och för att motivera
budgetäskanden. Specifika EHFF-indikatorer och EHFF-uppgifter, som tagits fram
utanför ramen för programförklaringen och den årliga förvaltnings- och
resultatrapporten och som sammanfattas i den årliga rapporten om genomförandet av
EHFF, ger en fullständigare bild av EHFF:s genomförande, men också de uppgifterna
och indikatorerna är inriktade på kostnaderna och inte på resultaten (se punkt 4.17).

4.48. Vi konstaterade att kommissionen inte lämnar mycket

prestationsinformation om EHFF:s resultat vad beträffar stödet till den gemensamma
fiskeripolitikens miljömål i vare sig programförklaringen för EHFF eller den årliga
förvaltnings- och resultatrapporten. Den gemensamma fiskeripolitikens mål att nå
önskad bevarandestatus för alla fiskbestånd senast 2020 har sannolikt inte uppnåtts.
Den nyckelindikator som ska övervaka framstegen på detta område (fiske på MSYnivåer) innehåller inte tillräckligt med information för att visa vilka framsteg som gjorts
mot målet (se punkterna 4.32–4.36). Vi noterade också att fiskeverksamhetens
negativa effekter på det marina ekosystemet kvarstår, att den skadliga praxisen att
kasta oönskade fångster överbord fortsätter och att den information som finns
tillgänglig för att mäta ändamålsenligheten i skyddet av marina områden har
betydande brister (se punkterna 4.25–4.29).
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4.49. Den tillgängliga informationen visar att EU:s fiskeflotta totalt sett är lönsam
och att hållbart fiske gynnar fiskarna. Framstegen när det gäller att öka EU:s
vattenbruksproduktion är inte lika stora, eftersom de har avstannat på senare tid (se
punkterna 4.20–4.24).

4.50. EHFF finansierar insamling och hantering av uppgifter för tillhandahållande

av nödvändig vetenskaplig rådgivning. Men på grund av uppgiftsbegränsningar saknas
vetenskaplig rådgivning för många fiskbestånd, särskilt i Medelhavet och Svarta havet
(se punkterna 4.41–4.42).

4.51. Slutligen är systemet för fiskerikontroll en avgörande faktor för

genomförandet av den gemensamma fiskeripolitikens mål. Kommissionen har vidtagit
korrigerande åtgärder, vilket kan leda till förbättringar av nationella kontrollsystem,
men problem kvarstår (se punkt 4.43).
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Bilagor
Bilaga 4.1 – Europeiska havs- och fiskerifondens mål
Särskilda mål
Mål

Fullständigt namn

Kortform (och
förkortning)

Med i vårt
urval

Särskilt
mål 1

Främja fiske och vattenbruk som är
konkurrenskraftigt, miljömässigt
hållbart, ekonomiskt livskraftigt och
socialt ansvarsfullt

Främja fiske
och
vattenbruk
(SO1)

Ja

Särskilt
mål 2

Främja utveckling och genomförande
av unionens integrerade havspolitik på
ett sätt som kompletterar
sammanhållningspolitiken och den
gemensamma fiskeripolitiken

Främja den
integrerade
havspolitiken
(SO2)

Nej

Särskilt
mål 3

Främja balanserad och inkluderande
territoriell utveckling i fiske- och
vattenbruksområden

Främja
territoriell
utveckling
(SO3)

Nej

Särskilt
mål 4

Främja genomförandet av den
gemensamma fiskeripolitiken

Främja den
gemensamma
fiskeripolitiken
(SO4)

Ja

Källa: Revisionsrätten, på grundval av programförklaringarna till budgetförslaget för 2022.
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Kapitel 5
Säkerhet och medborgarskap
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Innehållsförteckning
Punkt

Inledning

5.1.–5.9.

Kort beskrivning av Säkerhet och medborgarskap

5.1.–5.2.

Inriktning och omfattning samt metod

5.3.–5.5.

Syftet med ISF – Gränser och viseringar och hur det är tänkt
att fungera

5.6.–5.9.

Prestationsbedömning av
ISF – Gränser och viseringar

5.10.–5.31.

Allmänna kommentarer

5.10.–5.17.

Markanta skillnader i genomförandet av nationella program

5.11.

Det finns vissa luckor i prestationsinformationen för ISF – Gränser och
viseringar

5.12.–5.14.

Prestationsindikatorer som offentliggörs i den årliga förvaltnings- och
resultatrapporten ger en optimistisk bild av ISF – Gränser och
viseringars prestation

5.15.–5.16.

Indikatorn för det allmänna målet för ISF – Gränser och viseringar är på
rätt spår men påverkas av flera yttre faktorer

5.17.

Stödja en gemensam viseringspolitik

5.18.–5.21.

ISF – Gränser och viseringar har bidragit till en effektiv handläggning av
viseringsansökningar men räcker inte för att främja en konsekvent
tillämpning av regelverket med hjälp av utbildning

5.20.–5.21.

Stödja en integrerad gränsförvaltning

5.22.–5.31.

ISF – Gränser och viseringar presterar bättre när det gäller
uppgradering av it-system och utrustning än när det gäller utbildning
av gränskontrolltjänstemän som ska använda dem

5.23.–5.26.

ISF – Gränser och viseringar har gjort det möjligt att utveckla de
nödvändiga systemen för integrerad gränsförvaltning

5.27.–5.30.

För att ISF – Gränser och viseringar ska bidra till en ändamålsenlig
gränsförvaltning måste den information som medlemsstaterna för in i
it-systemen vara tillförlitlig, relevant och aktuell

Slutsatser

5.31.
5.32.–5.36.
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Bilagor
Bilaga 5.1 – Mål för ISF – Gränser och viseringar
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Inledning
Kort beskrivning av Säkerhet och medborgarskap

5.1. Rubrik 3 i den fleråriga budgetramen gäller utgifter kopplade till

politikområden vars mål är att stärka EU-medborgarskapet genom att skapa ett
område med frihet, rättvisa och säkerhet utan inre gränser. Rubriken omfattar medel
för
o

asyl och migration,

o

intern säkerhet, inbegripet harmoniserad gränsförvaltning, framtagande av en
gemensam viseringspolitik, samarbete mellan brottsbekämpande organ och stärkt
kapacitet att hantera säkerhetsrelaterade risker och kriser,

o

migration och säkerhet samt rättsligt samarbete,

o

människors hälsa, djurhälsa och växtskydd,

o

kultur och den audiovisuella sektorn,

o

rättvisa, konsumenträttigheter, jämlikhet och medborgarskap.

5.2. De sammanlagda planerade utgifterna under denna rubrik i den fleråriga

budgetramen för 2014–2020 uppgick till 22,4 miljarder euro, varav 17,5 miljarder euro
hade betalats ut i slutet av 2020 (se figur 5.1). Det viktigaste utgiftsområdet rör två
sammanhängande politikområden, nämligen migration och säkerhet.
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Figur 5.1 – Säkerhet och medborgarskap: betalningar som gjorts för
åtaganden under perioden 2014–2020
i) som andel av alla rubriker i den
fleråriga budgetramen

ii) fördelat på enskilda program
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Källa: Revisionsrätten, på grundval av uppgifter från kommissionen.

Inriktning och omfattning samt metod

5.3. Av de elva programmen inom Säkerhet och medborgarskap valde vi ut

instrumentet för ekonomiskt stöd för förvaltningen av de yttre gränserna och den
gemensamma viseringspolitiken (nedan kallat ISF – Gränser och viseringar), vilket stod
för 8,1 % av de totala utbetalningarna under denna rubrik i den fleråriga budgetramen
fram till slutet av 2020. Vårt syfte var att fastställa hur mycket relevant
prestationsinformation som fanns att tillgå och att med hjälp av den informationen
bedöma hur väl EU:s utgiftsprogram hade presterat. Detta bygger vidare på vår
rapport om EU-budgetens prestation för 2019 där vi tog upp Asyl-, migrations- och
integrationsfonden (Amif), som stod för 23,9 % av de totala utbetalningar som hade
gjorts fram till slutet av 2019.

5.4. Vi har utarbetat detta kapitel med hjälp av Europeiska kommissionens

prestationsinformation, som omfattade den årliga förvaltnings- och resultatrapporten
för 2020, programförklaringarna till budgetförslaget för 2022 samt andra väsentliga
utvärderingar och rapporter som presenteras i figur 5.2. Vi har kontrollerat rimligheten
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i kommissionens information och jämfört informationen med våra egna resultat, men
vi har inte granskat dess tillförlitlighet. Vi har också utgått från resultaten av våra egna
senaste granskningar och översikter. I tillägget finns en mer detaljerad beskrivning av
den metod som använts för att utarbeta detta kapitel.

Figur 5.2 – Tidpunkt för de viktigaste utvärderingarna och andra
rapporter samt perioder som omfattas
Flerårig budgetram
2007–2013
2008

2010

2012

Flerårig budgetram
2014–2020
2014

2016

2018

Period som avses

Flerårig budgetram
2021–2027
2020

2022

2024

2026

Offentliggörande

Interimsutvärdering av ISF
2014–2017
Konsekvensbedömning av förordningen om Fonden för integrerad
gränsförvaltning – gränser och viseringar, tullkontrollutrustning
Efterhandsutvärdering av Fonden för yttre gränser 2007–2013
Efterhandsutvärdering av ISF
2014–2020
Rapport om funktionssättet för utvärderings- och
övervakningsmekanismen för Schengenregelverket
Utvärdering av Schengens informationssystem (SIS II)
Rapport om användningen av SIS*
Konsekvensbedömning av uppgraderingen av VIS
Kontroll av ändamålsenligheten hos VIS*
Utvärdering av Eurosur*
FRA* om Eurosur* och grundläggande rättigheter

* SIS: Schengens informationssystem, VIS: Informationssystemet för viseringar, FRA: Europeiska
unionens byrå för grundläggande rättigheter, Eurosur: europeiskt gränsövervakningssystem.
Källa: Revisionsrätten.

5.5. Den lagstiftning som fastställer vart och ett av EU:s utgiftsprogram innehåller
ett antal mål som klassificeras som antingen allmänna (vanligtvis bredare och mer
strategiska) eller särskilda (vanligtvis snävare och mer operativa). Detta kapitel
omfattar det allmänna målet och de två särskilda målen för ISF – Gränser och
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viseringar. I lagstiftningen för ISF – Gränser och viseringar fastställs också de operativa
målen för finansiering1 (se bilaga 5.1).

Syftet med ISF – Gränser och viseringar och hur det är tänkt att
fungera

5.6. ISF – Gränser och viseringar ger stöd (2,4 miljarder euro2 i åtaganden för

perioden 2014–2020) till harmoniserade gränsförvaltningsåtgärder som möjliggör en
enhetlig och hög nivå på gränskontroller samt till utveckling av en gemensam
viseringspolitik 3, i enlighet med unionens åtagande om de grundläggande friheterna
och de mänskliga rättigheterna. I figur 5.3 ges en schematisk översikt över ISF –
Gränser och viseringar och dess bakgrund som visar vilka behov programmet ska
tillgodose, dess mål och dess förväntade output och utfall.

1

Artikel 3 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 515/2014 om inrättande av ett
instrument för ekonomiskt stöd för yttre gränser och visering.

2

Endast delad förvaltning, exklusive katastrofbistånd (414 miljoner euro) och
unionsåtgärder.

3

Artikel 3 i förordning (EU) nr 515/2014.
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Figur 5.3 – Översikt över ISF – Gränser och viseringar
•

Behov
Skapa ett område med
frihet, rättvisa och
säkerhet utan inre
gränser

•

Fri rörlighet inom
unionens territorium för
EU-medborgare och
resande med legitima
syften (kortare vistelser)

•

Enhetlig och hög nivå på
kontrollen av de yttre
gränserna

Mål
•

Allmänt mål 1: Bidra till
en hög säkerhetsnivå i
unionen

ISF – Gränser och viseringar:
•

Särskilt mål 1: gemensam
viseringspolitik

•

Särskilt mål 2: integrerad
gränsförvaltning

(Se även bilaga 5.1)

Input
•
•

2014–2020: 2,4 miljarder
euro*
Utbetalat: 50 %

•

Personal från
kommissionen, Frontex,
eu-LISA och deltagande
länders konsulat och
gränsförvaltningstjänster

•

It-system för
gränsförvaltning

Kontext och yttre faktorer
EU-kontext
• EUF-fördraget om frihet,
rättvisa och säkerhet
• Strategin för EU:s
säkerhetsunion
• Schengenregelverket och
kodexen om
Schengengränserna
Medlemsstatskontext
• Olika kapacitet att
hantera viseringar och
säkerhetshot och tillämpa
höga standarder för
gemensam gränskontroll
• Tillfälliga
gränsstängningar
Yttre faktorer
• Migrationstryck,
geopolitisk situation
• Instrumentet ISF – Polis
• Säkerhetshot från EUmedborgare och
människor av andra
nationaliteter
• Covid-19

Förväntade utfall
Effekter
• Smidig gränspassage
• Fri rörlighet inom unionen
för EU-medborgare och
resande med legitima syften
• Ökad kapacitet att hantera
påfrestningar vid de yttre
gränserna
• Minskad olaglig invandring
• Stöd till migranter i enlighet
med skyldigheterna i fråga
om mänskliga rättigheter
Resultat
• Korrekta, enhetliga och
effektiva gränskontroller
• Enhetlig behandling av
legitima
tredjelandsmedborgare
(kortare vistelser)
• Förbättrad kommunikation
och stärkt konsulärt
samarbete mellan länder
• Renovering och
uppgradering av konsulära
lokaler och
gränsförvaltningsstationer

Processer
Förvaltningsmetod
81 % inom ramen för delad
förvaltning med
medlemsstater och
Schengenassocierade länder
Aktörer
Kommissionen, Frontex, euLISA, medlemsstaternas och
de associerade ländernas
myndigheter, inklusive
konsulär personal,
gränsbevakningstjänstemän
och tulltjänstemän
Verksamhet
Utbildning, inköp av och
utbyte till ny, uppdaterad
utrustning, renovering av
lokaler, investeringar i
uppdatering, utvidgning och
underhåll av itsystem/driftskompatibilitet

* Exklusive unionsåtgärder

Källa: Revisionsrätten, på grundval av förordning (EU) nr 515/2014.

•

•

•

•

Förväntad output
Utbildningskurser i
viseringslagstiftning,
Schengenregelverket samt
kodexen om
Schengengränserna
Infrastruktur, byggnader
och inköp av utrustning
för konsulära lokaler och
gränsförvaltningsstationer
Driftskompatibla itsystem för integrerad
gränsförvaltning med
tillförlitliga, relevanta och
aktuella uppgifter
Utrustning och
kontrollcentraler för
gränsövervakning, även
för gemensamma insatser
med Eurosur och Frontex
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5.7. Merparten (81 %) av finansieringen från ISF – Gränser och viseringar förvaltas

genom de nationella programmen i de deltagande EU-medlemsstaterna (alla utom
Irland) och de fyra Schengenassocierade länderna (Island, Liechtenstein, Schweiz och
Norge) tillsammans med kommissionens generaldirektorat för migration och inrikes
frågor (GD Migration och inrikes frågor). GD Migration och inrikes frågor förvaltar
också de resterande EU-åtgärderna och katastrofbiståndet direkt eller indirekt.
Figur 5.4 ger en översikt över de faktiska utgifter som länderna har rapporterat för sina
nationella program för perioden 2014–2020.

Figur 5.4 – Översikt över de nationella programmens utgifter
Utgifter för nationella program som medlemsstaterna har rapporterat (2014–2020): 1 233 miljoner euro
% av betalningarna per utgiftstyp

Nationella mål för ISF – Gränser och viseringar

SO1: – Driftsstöd för en gemensam viseringspolitik: förbättra medlemsstaternas kapacitet att
tillämpa en gemensam viseringspolitik för att underlätta lagligt resande (Schengenviseringar),
säkerställa likabehandling av tredjelandsmedborgare och bekämpa olaglig invandring
SO1 – NO1 – Nationell kapacitet: utveckling av nationella delar i VIS och andra it-verktyg för
utfärdande av viseringar, renovering av viseringsavdelningar, öppnande av nya
viseringsavdelningar i tredjeländer
SO1 – NO2 – Unionens regelverk: utbildning i den gemensamma viseringspolitiken,
genomförande av särskilda rekommendationer från utvärderingsmekanismen för Schengen
SO1 – NO3 – Ökat konsulärt samarbete: inrättande av gemensamma centrum för
viseringsansökningar, överenskommelser om representation, utveckling och uppgradering av
konsulat och utrustning samt stöd till specialisttjänster i tredjeländer, såsom sambandsmän
för invandringsfrågor
Särskild åtgärd 1 – Konsulärt samarbete: inom ramen för särskilda åtgärder
SO2 – NO1 – Eurosur: införande av medlemsstaternas delar i Eurosur (inklusive byggnader,
utrustning och IKT för nationella samordningscentraler, nationell situationsutveckling och
informationsutbyte), investeringar i gränskontrollutrustning och övervakningssystem,
inbegripet utrustning som ska delas med Frontex för gemensamma gränsinsatser
SO2 – NO2 – Informationsutbyte: kommunikationssystem, utbildningskurser, expertmöten
och seminarier mellan olika organ för att förbättra samarbetet
SO2 – NO3 – Gemensam unionsstandard: inrättande av säkra, driftskompatibla itgränsförvaltningssystem såsom SIS, VIS, Etias och Eurosur, utveckling och uppgradering av
gränskontrollinfrastruktur (t.ex. automatiska in- och utresekontrollspärrar)
SO2 – NO4 – Unionens regelverk: gränsrelaterad utbildning (kodexen om
Schengengränserna), genomförande av särskilda rekommendationer från
utvärderingsmekanismen för Schengen
SO2 – NO5 – Framtida utmaningar: gränsanalysverksamhet som leds av byråer och organ
SO2 – NO6 – Nationell kapacitet: investeringar för utveckling och underhåll av infrastruktur
vid gränsövergångsställen
SO2 – SA2 – Frontex utrustning: medlemsstaternas särskilda åtgärder för inköp av utrustning
som ställs till Frontex förfogande för gemensamma insatser
SO2 – Tekniskt bistånd för gränsförvaltning: tillhandahållande av tekniskt bistånd till
medlemsstater
SO2 – Driftsstöd för gränsförvaltning: underhållskostnader för fast och rörlig
gränskontrollutrustning
STS – Den särskilda transiteringsordningen: särskilt arrangemang för en transiteringsordning
mellan Litauen och Ryssland

SO1
Stödja en
gemensam
viseringspolitik

8%

2,5 %

STS
SO2
Den särskilda
Integrerad
transiteringsordn
gränsförvaltning
ingen

82 %

10 %

4,6 %
0,2 %

0,7 %
0,3 %
8%

2%
2%

1%
1%
30 %
11 %
2%
25 %
10 %

Källa: Revisionsrätten, på grundval av medlemsstaternas årliga genomföranderapporter för 2020.
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5.8. Genomförandet av politiken och utgifterna för ISF – Gränser och viseringar

kräver noggrann samordning och ett nära samarbete mellan kommissionen, EU:s
byråer och organ (särskilt Frontex) och de nationella myndigheter som ansvarar för
tullfrågor (när de utför gränsrelaterade uppgifter), viseringar, invandring och
gränsförvaltning. Framför allt måste Frontex rådfrågas när det gäller nationella
program, utgifter för integrerad gränsförvaltning och inköp av fordon och utrustning
för gemensamma insatser 4.

5.9. Gränskontroller och genomförandet av ISF-åtgärder kan påverkas av händelser

som ligger utanför de nationella regeringarnas kontroll, såsom effekterna av covid-19pandemin, säkerhetsproblem kopplade till terroristhot och oförutsedda
migrantrörelser från länder utanför EU.

4

Artikel 9.2 f i och punkt 2 i bilaga II till Europaparlamentets och rådets förordning (EU)
nr 514/2014.
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Prestationsbedömning av
ISF – Gränser och viseringar
Allmänna kommentarer

5.10. I figur 5.5 ges en översikt över alla indikatorer som ingår i

programförklaringen för ISF – Gränser och viseringar. Figur 5.6 visar indikatorn för det
allmänna målet för ISF – Gränser och viseringar, och i figur 5.8 och figur 5.9 ges en mer
detaljerad översikt över indikatorerna för de två särskilda målen för ISF – Gränser och
viseringar. I vår rapport om EU-budgetens prestation för 2019 5 diskuterade vi några
vanliga invändningar vad gäller tolkningen av dessa indikatorer. I synnerhet avser vår
bedömning av huruvida en viss indikator är ”på rätt spår” sannolikheten för att
indikatorn ska uppnå sitt mål. Vid denna bedömning tas inte hänsyn till huruvida, eller
hur nära, en viss indikator är kopplad till åtgärderna och målen för ISF – Gränser och
viseringar eller huruvida det mål som fastställts för indikatorn är tillräckligt ambitiöst.
Det är således bara ett första steg i analysen av programmets prestation. Vi har inte
heller granskat de underliggande uppgifternas tillförlitlighet (men vi diskuterade den i
vår prestationsrapport för 2019 6).

Figur 5.5 – Översikt över alla indikatorer i programförklaringen för ISF –
Gränser och viseringar
Output

Mål*
Totalt
GO.1
1
5
SO.1
SO.2
6
Totalt 12

Resultat

Alla

Effekt

Alla

3
4
7

1
2
3

2
1
3

1
1

2
1
3

Alla

2
2

1
1

1

1

1
2

1

1
1

* Se bilaga 5.1 för en fullständig förteckning över målen.
TECKENFÖRKLARINGAR
Är indikatorn på rätt spår för att uppnå sitt mål (med beaktande av uppnådda delmål och framsteg hittills)?
Ja

Nej

Oklart: uppgifter saknas eller är inaktuella eller ofullständiga

Källa: Revisionsrätten, på grundval av programförklaringarna till budgetförslaget för 2022.

5

Punkt 1.24 i 2019 års rapport om EU-budgetens prestation.

6

Punkterna 1.13–1.23, ibid.
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Markanta skillnader i genomförandet av nationella program

5.11. Den finansiella information som offentliggörs i den årliga förvaltnings- och

resultatrapporten och programförklaringarna bekräftar stora skillnader i anslags- och
utnyttjandegraden för medlemsstaternas nationella program, vilket följande visar:
o

Baserat på tilldelningskriterierna i förordningen har 43 % (1 miljard euro) av
instrumentets finansiering med delad förvaltning (2,4 miljarder euro) tilldelats
fyra medlemsstater (Grekland, Italien, Spanien och Litauen).

o

Fram till slutet av 2020 hade endast 55 % av anslagen för de nationella
programmen betalats ut 7. Utgifterna per land var ojämna och varierade mellan
18 % och 79 % av ländernas anslag. Medlemsstaterna rapporterade följande
problem som försenade utnyttjandet av medlen 8:
o

Förseningar i upphandlingsförfaranden på grund av faktorer såsom ett
begränsat antal sökande, komplicerade kravspecifikationer och tekniska
minimistandarder, vilket bland annat ledde till att nya tekniska
specifikationer behövde utformas och upphandlingar avbrytas.

o

Stel lagstiftning som gjorde det svårt att omfördela nationella anslag i syfte
att öka finansieringen av projekt som rörde it-system, vilket ledde till lägre
utnyttjandegrad.

o

Passivitet hos vissa medlemsstater när det gäller samordning för att inrätta
konsulat i länder utanför EU (t.ex. inrättande av ett gemensamt
Schengenkontor i tredjeländer).

o

Andra faktorer som ligger utanför genomförandemyndigheternas kontroll,
till exempel covid-19, ömsesidigt beroende av andra parter, försenade
projekt, ett ökat antal överklaganden i offentliga upphandlingsförfaranden
samt politiska och administrativa hinder i länder utanför EU.

Det finns vissa luckor i prestationsinformationen för ISF – Gränser och
viseringar

5.12. Åtgärder på EU-nivå (nedan kallade unionsåtgärder) och katastrofbistånd,

som utgör 19 % av anslagen från ISF – Gränser och viseringar, omfattas inte av

7

Programförklaringarna till budgetförslaget för 2022, s. 1006.

8

Medlemsstaternas årliga genomföranderapporter för 2020.
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prestationsramen. Eftersom det inte finns något rättsligt krav har kommissionen ännu
inte tagit fram någon ram för prestationsövervakning när det gäller dessa åtgärder.
Därför finns det endast begränsad aggregerad prestationsinformation för dessa
utgifter på totalt 553 miljoner euro.

5.13. Den årliga förvaltnings- och resultatrapporten och programförklaringarna ger
inte mycket information om sparsamhet och effektivitet vid genomförandet av fonden
eller om kostnadseffektiviteten i ISF – Gränser och viseringars åtgärder.

5.14. Mer än hälften (sju av tolv) av de indikatorer för ISF – Gränser och viseringar

som offentliggörs i den årliga förvaltnings- och resultatrapporten och
programförklaringarna är outputindikatorer och mäter således programmets operativa
genomförande, vilket är nära kopplat till budgetutnyttjandegraden. Bortsett från
informationen i 2018 års interimsutvärdering av ISF (se figur 5.2), som gjordes vid en
tidpunkt då genomförandetakten var långsam, har ingen rapportering gjorts om
uppfyllelsen av operativa mål (se bilaga 5.1). Det sker en oundviklig tidsfördröjning
från det att medel utbetalas inom ett flerårigt program till dess att man kan se utfallet.
I slutet av 2020 hade 45 % av ISF – Gränser och viseringars anslag ännu inte betalats ut
av medlemsstaterna, vilket innebar att många resultat sannolikt skulle förverkligas
efter 2020. Medlemsstaterna ska lämna in en efterhandsutvärdering till kommissionen
före utgången av 2023.

Prestationsindikatorer som offentliggörs i den årliga förvaltnings- och
resultatrapporten ger en optimistisk bild av ISF – Gränser och viseringars
prestation

5.15. De kritiska prestationsindikatorer som man valt att offentliggöra i den årliga

förvaltnings- och resultatrapporten för 2020 visar att ISF – Gränser och viseringar har
gjort betydande framsteg mot sina mål, med en måluppfyllelsegrad över 100 % (se
punkt 5.16 om hur exceptionell output från ett begränsat antal länder kan ändra den
sammanlagda prestationen för de särskilda målen 2.2 och 1.4). Tillsammans med
beskrivningen av verksamheter som finansieras av ISF – Gränser och viseringar ger
dessa indikatorer en optimistisk bild av framstegen. De mindre upplyftande
indikatorerna för utbildning och kapacitetsuppbyggnad av medlemsstaternas konsulat
och gränsbevakningstjänstemän redovisas inte.
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5.16. De offentliggjorda prestationsindikatorerna sammanställer de resultat som
medlemsstaterna har rapporterat, vilket innebär att en exceptionell prestation i ett
begränsat antal länder ger en positiv helhetsbild, som följande exempel visar:
o

Den rapporterade utvecklingen av 2 680 konsulat inom ramen för särskilt mål 1.4
(mål för 2020: 923) beror främst på att fyra länder (Tyskland, Spanien, Grekland
och Italien) rapporterade över 500 konsulat vardera. Om man undantar dessa
länder sänks det övergripande målet till 641 konsulat, och procentsiffran för de
hittills gjorda framstegen minskar från 290 % till 85 %.

o

Frankrike rapporterade exceptionella resultat inom ramen för särskilt mål 2.2 när
det gällde uppgradering eller utveckling av gränskontrollinfrastruktur (14 735
enheter jämfört med målet på 4 000) och bidrog därför i hög grad till att det
sammanlagda målet på 19 902 enheter överträffades, då 33 516 enheter
uppgraderades eller utvecklades. Om man bortser från Frankrike skulle
sammanlagt 18 781 enheter ha uppgraderats eller utvecklats jämfört med ett mål
på 15 902.

o

Om man undantar de tre länder (Frankrike, Slovenien och Norge) som
rapporterade en exceptionell utveckling av det konsulära samarbetet inom ramen
för särskilt mål 1.1 minskar procentsiffran för de hittills gjorda framstegen från
294 % (430 jämfört med målet på 146) till 121 %.

o

Av de 759 specialisttjänster för konsulatanställda i tredjeländer som
rapporterades inom ramen för särskilt mål 1.3 (mål: 395) rapporterades 679 av
endast fyra länder (Österrike, Tyskland, Grekland och Nederländerna). Om man
undantar dessa fyra länder minskar procentsiffran för de hittills gjorda framstegen
från 192 % till 28 %.
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Indikatorn för det allmänna målet för ISF – Gränser och viseringar är på
rätt spår men påverkas av flera yttre faktorer
Figur 5.6 – Översikt över den indikator som är kopplad till det allmänna
målet
Sammanfattning av alla indikatorer
Output

På rätt spår?
Ja

Resultat

Effekt

1

TOTALT
1

1

Nej
Oklart

1

1
1

TOTALT

1

Uppgifter om en enskild utvald indikator
Indikator
Irreguljära migranter som grips vid
EU:s yttre gränser

Framsteg mot målet
100 % (2020)

Effekt

Inget delmål
2012

2022

TECKENFÖRKLARINGAR
Typ av mål
Kvantitativt

Kvalitativt

Mål saknas eller är oklart

Är indikatorn på rätt spår för att uppnå sitt mål (med beaktande av uppnådda delmål och framsteg hittills)?
Ja

Nej

Oklart: uppgifter saknas eller är inaktuella eller

Överensstämmer kommissionens bedömning av framstegen i stort med vår bedömning?
Ja

Nej

Denna översikt och vår metod förklaras mer i detalj i punkterna 15–23 i tillägget.

Källa: Revisionsrätten, på grundval av programförklaringarna till budgetförslaget för 2022.

5.17. Det allmänna målet för ISF – Gränser och viseringar är ”att bidra till att

säkerställa en hög säkerhetsnivå i unionen”. Migrationskrisen ledde till enorma
påfrestningar vid EU:s yttre gränser och triggade vissa medlemsstater att återinföra
kontroller vid de inre gränserna och intensifiera andra motåtgärder. ISF – Gränser och
viseringar hjälpte medlemsstaterna med detta arbete genom att öka finansieringen.
Detta mål påverkas dock även av flera yttre faktorer och det är svårt att isolera och
bedöma programmets ändamålsenlighet när det gäller att uppnå målet. Detsamma
gäller den allmänna effektindikator som fastställts för att bedöma det allmänna målet
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(se figur 5.6). ISF – Gränser och viseringars utgifter och verksamhet kan bidra till
gripandet av irreguljära migranter vid EU:s yttre gränser, men antalet migranter beror
på mycket osäkra och föränderliga yttre faktorer som ligger utanför EU:s kontroll.

Stödja en gemensam viseringspolitik

5.18. ISF – Gränser och viseringar syftar till att främja utvecklingen av en

gemensam politik som tillåter resande utan kontroller inom Schengenområdet för
både EU-medborgare och tredjelandsmedborgare som har visum (figur 5.7). En
översikt över de indikatorer i programförklaringen som är kopplade till särskilt mål 1:
”Stödja en gemensam viseringspolitik” ges i figur 5.8.

Figur 5.7 – Karta över Schengenområdet
EU-länder som ingår i Schengenområdet
Schengenländer som inte är medlemmar i EU
EU-länder som inte ingår i Schengenområdet*

*

Förenade kungariket deltog i dessa program fram till dess att det upphörde att vara
medlem i EU den 31 januari 2020.

Källa: Revisionsrätten, på grundval av uppgifter från Europaparlamentet — studie PE 658.699 – The
State of Play of Schengen Governance, november 2020, s. 16.
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Figur 5.8 – Översikt över indikatorer kopplade till en gemensam
viseringspolitik
Sammanfattning av alla indikatorer
Output

På rätt spår?
Ja

1

Nej

2

Oklart*

Resultat
1

Effekt

3

2

2

1

TOTALT

3

TOTALT

1
2

5

Uppgifter om enskilda indikatorer
Framsteg mot målet

Indikator
Antal aktiviteter för konsulärt samarbete Resultat
som utvecklats med stöd av ISF
Antal anställda som utbildats i den
gemensamma viseringspolitiken Output
med hjälp av finansiering från ISF
Antal utbildningskurser om den
gemensamma viseringspolitiken Output
som finansierats av ISF
Antal specialisttjänster i tredjeländer Output
som fått stöd från ISF
Andelen och antalet konsulat som
utvecklats eller uppgraderats med Resultat
hjälp av ISF

100 % (2020)
Delmål
50 % (2017)
2013

2022

38 % (2020)
Delmål
50 % (2017)
2013

2022

7 % (2020)
Delmål
50 % (2017)
2013

2022

100 % (2020)
Delmål
50 % (2017)
2013

2022

100 % (2020)
Delmål
50 % (2017)
2013

2022

TECKENFÖRKLARINGAR
Typ av mål
Kvantitativt

Kvalitativt

Mål saknas eller är oklart

Är indikatorn på rätt spår för att uppnå sitt mål (med beaktande av uppnådda delmål och framsteg hittills)?
Ja

Nej

Oklart: uppgifter saknas eller är inaktuella eller

Överensstämmer kommissionens bedömning av framstegen i stort med vår bedömning?
Ja

Nej

Denna översikt och vår metod förklaras mer i detalj i punkterna 15–23 i tillägget.

Källa: Revisionsrätten, på grundval av programförklaringarna till budgetförslaget för 2022.
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5.19. Den gemensamma viseringspolitiken omfattar endast viseringar för kortare

vistelser. Viseringar och uppehållstillstånd för längre tid faller fortfarande inom
medlemsstaternas behörighet, och de är inte skyldiga att dela denna information med
andra länder (se punkt 5.31). Till exempel använder Schengenländerna fortfarande
över 200 olika typer av nationella viseringar och uppehållstillstånd som gör det möjligt
för tredjelandsmedborgare att resa in i och förflytta sig inom Schengenområdet. I vår
särskilda rapport om EU:s gränsinformationssystem konstaterade vi att nästan
2,7 miljoner sådana tillstånd utfärdades enbart under 2017 9. ISF – Gränser och
viseringar kan därför endast bidra till en konsekvent och effektiv handläggning av vissa
av de tillstånd som används för inresa i EU.

ISF – Gränser och viseringar har bidragit till en effektiv handläggning av
viseringsansökningar men räcker inte för att främja en konsekvent
tillämpning av regelverket med hjälp av utbildning

5.20. Genom att finansiera uppgraderingen av 2 680 konsulat (290 % av målet för

2020) har ISF – Gränser och viseringar bidragit till att skapa säkrare och effektivare
handläggningscentrum för viseringsansökningar. Medlemsstaterna var i början ovilliga
att inleda gemensamma konsulära aktiviteter och inrätta gemensamma
ansökningscentrum, trots finansiella incitament från ISF – Gränser och viseringar 10.
Visserligen har 430 gemensamma konsulära aktiviteter utvecklats (295 % av målet för
2020), men det beror främst på den exceptionella prestationen i tre medlemsstater (se
punkt 5.16). Dessutom har ISF – Gränser och viseringar varit avgörande för
utvecklingen av den gemensamma viseringspolitikens it-system 11 (se även avsnittet om
särskilt mål 2 nedan).

5.21. Hittills har 4 322 anställda (38 % av målet för 2020) utbildats i den

gemensamma viseringspolitiken, och 12 386 utbildningstimmar (7 % av målet för 2020)
har genomförts. Genomförandegraden för utbildning varierade stort mellan länderna,
men genomsnittet var endast tre utbildningstimmar, jämfört med 16 timmar såsom
planerats. En låg genomförandegrad ökar risken för att viseringsansökningar för
9

Punkterna 59–62 och 73 i särskild rapport 20/2019 EU:s informationssystem till stöd för
gränskontroll – ett kraftfullt verktyg, men mer fokus på aktuella och fullständiga uppgifter
behövs.

10

Avsnitt 5.1.1 punkt 5 i SWD(2018) 340 final: Interim Evaluation of the Internal Security Fund
– Borders and Visa 2014–2017.

11

Avsnitt 5.1.1 punkt 1 i SWD(2018) 340 final: Interim Evaluation of the Internal Security Fund
– Borders and Visa 2014–2017.
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Schengenområdet inte behandlas på ett harmoniserat sätt (särskilt när det gäller att
fastställa giltigheten för viseringar och styrkande handlingar), vilket medför att
tredjelandsmedborgare behandlas olika 12.

Stödja en integrerad gränsförvaltning

5.22. I figur 5.9 ges en översikt över de indikatorer i programförklaringen som är
kopplade till särskilt mål 2: ”Stödja en integrerad gränsförvaltning”.

12

COM(2020) 779 final: Rapport från kommissionen till rådet och Europaparlamentet om
funktionssättet för utvärderings- och övervakningsmekanismen för Schengenregelverket,
s. 9.
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Figur 5.9 – Översikt över indikatorer kopplade till integrerad
gränsförvaltning
Sammanfattning av alla indikatorer
Output

På rätt spår?
Ja

2

Nej

1

Oklart

1

TOTALT

Resultat

TOTALT
2

1
1

3

1

1

4

Effekt

1

1
1

1

6

Uppgifter om enskilda indikatorer
Indikator
Antal anställda som utbildats i
gränsförvaltning med hjälp av ISF

Framsteg mot målet
86 % (2020)
Delmål
50 % (2017)

Output
2013
2022
39 % (2020)

Antal kurser om gränsförvaltning
som hållits med hjälp av ISF
Antal infrastrukturer och medel för
gränskontroll som utvecklats eller
uppgraderats med hjälp av ISF
Antal gränspassager vid de yttre
gränserna genom automatiska inoch utresekontrollspärrar som fått
stöd från ISF
Antal nationella infrastrukturer för
gränsövervakning som
inrättats/vidareutvecklas inom ramen
för Eurosur
Antal tillbud som medlemsstaterna
anmält till den europeiska
situationsanalysen

Delmål
50 % (2017)

Output
2013
2022
100 % (2020)

Delmål
53 % (2017)

Output
2013
2022
30 % (2020)

Resultat

Output

Effekt

Inget delmål
2013
2022
100 % (2020)
Delmål
100 % (2017)
ej angivet
2022
60 % (2020)
Delmål
50 % (2017)
2013
2022

TECKENFÖRKLARINGAR
Typ av mål
Kvantitativt

Kvalitativt

Mål saknas eller är oklart

Är indikatorn på rätt spår för att uppnå sitt mål (med beaktande av uppnådda delmål och framsteg hittills)?
Ja

Nej

Oklart: uppgifter saknas eller är inaktuella eller

Överensstämmer kommissionens bedömning av framstegen i stort med vår bedömning?
Ja

Nej

Denna översikt och vår metod förklaras mer i detalj i punkterna 15–23 i tillägget.

Källa: Revisionsrätten, på grundval av programförklaringarna till budgetförslaget för 2022.
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ISF – Gränser och viseringar presterar bättre när det gäller uppgradering
av it-system och utrustning än när det gäller utbildning av
gränskontrolltjänstemän som ska använda dem

5.23. Uppgraderingen av it-system, utrustning och infrastruktur för viseringar och

gränskontroller har ett verkligt europeiskt mervärde. Uppgraderingar gör
gränskontrollerna effektivare och mer ändamålsenliga och förbättrar därmed
upplevelsen för dem som reser med legitima syften. Eftersom det krävs lämplig
utbildning av gränskontrolltjänstemän för att dra nytta av uppgraderingarna 13 kan
bristfällig utbildning innebära att uppgraderingarna inte kan utnyttjas till sin fulla
potential. Kommissionens egen utvärdering av SIS II 14 visade att systemet inte
användes till sin fulla kapacitet trots en enastående operativ och teknisk utveckling.

5.24. I slutet av 2020 hade 33 516 infrastruktur- och utrustningsartiklar för

gränskontroll utvecklats eller uppgraderats med stöd från ISF – Gränser och viseringar,
det vill säga långt över målet på 19 902 för 2020. Vid samma tidpunkt hade 29 903
anställda (86 % av målet för 2020) fått i genomsnitt drygt fyra timmars utbildning om
gränsförvaltningsaspekter, även om utbildningsnivåerna varierade avsevärt mellan
länderna. Några medlemsstater rapporterade antalet utbildningstimmar,
utbildningsdagar och utbildningskurser inom samma indikator och de aggregerade
värdena är därför inte jämförbara.

5.25. Automatiska in- och utresekontrollspärrar, även kallade elektroniska spärrar,

ökar effektiviteten vid gränspassager (vanligtvis på flygplatser) eftersom ett stort antal
passagerare kan kontrolleras utan mänsklig inblandning. Det frigör tid för
gränskontrolltjänstemännen, som kan utföra mer ingående kontroller där så krävs.
Även om siffrorna för passager genom elektroniska spärrar har förbättrats för varje år
från 2 % av målet 2015 till 30 % 2020 är det osannolikt att målet kommer att nås till
2022.

5.26. En tydlig aspekt av fondens europeiska mervärde är att länderna kan

använda finansieringen från ISF – Gränser och viseringar till att köpa
gränsövervakningsutrustning som även kan användas av Frontex vid gemensamma

13

Punkt 23 i särskild rapport 20/2019.

14

Punkterna 4.3.3–4.3.5 och 4.3.7–4.3.9 i COM(2016) 880 final: Rapport från kommissionen
till Europaparlamentet och rådet om utvärderingen av andra generationen av Schengens
informationssystem (SIS II).
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insatser. I programförklaringen för 2020 rapporteras åtaganden på 337 miljoner euro
och redovisade betalningar fram till 2020 på 141 miljoner euro under denna rubrik.

ISF – Gränser och viseringar har gjort det möjligt att utveckla de
nödvändiga systemen för integrerad gränsförvaltning

5.27. ISF – Gränser och viseringar har gett mycket relevant stöd till utveckling,

underhåll, utbyggnad och driftskompatibilitet när det gäller fyra 15 befintliga it-system
för gränsförvaltning – Eurosur, SIS II, VIS och Eurodac – samt in- och utresesystemet
och Etias, vilka fortfarande håller på att utvecklas (se figur 5.10). Ett
interoperabilitetspaket som kopplar samman dessa system antogs i maj 2019, men
projektet förväntas inte slutföras före utgången av 2023.

15

Dessutom finns passagerarregistret (PNR), ett it-system som finansieras av ISF – Polis och är
sammankopplat med programvara som används inom ramen för ISF – Gränser och
viseringar.
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Figur 5.10 – EU:s informationssystem för gränsförvaltning
Före gränsen
-

Övervakning av yttre gränser
Ram för informationsutbyte,
situationsbilder och
övervakningsverktyg
Förvaltas av Frontex

-

Eurosur
PNR*

-

Flygpassageraruppgifter
Offentliga och privata
användare (flygbolag)
Decentraliserat system,
förvaltas av enskilda länder

Vid gränsen
Befintliga system

Framtida system

Möjliggör registrering av asylsökande
och irreguljära migranter:
- Databas för fingeravtryck
- Används för in-/utresa och
Eurodac
straffrättsliga förfaranden
- Förvaltas av eu-Lisa
Gör det möjligt att göra sökningar på
personer vid gränsen:
- Information om saknade och
efterlysta personer
- Främsta systemet för
Schengenområdet
- Används för in-/utresa och
straffrättsliga förfaranden
- Förvaltas av eu-Lisa
Möjliggör kontroller av
viseringsinnehavare:
- Stöder förfarandet för
viseringsansökningar
- Används för att kontrollera
Schengenviseringar
- Förvaltas av eu-Lisa

In- och utrese
systemet

Etias

Tredjelandsmedborgares
resor in i och ut ur
Schengenområdet för
kortare vistelser

Tredjelandsmedborgare
som är undantagna från
viseringskrav och
kommer för kortare
vistelser

SIS

VIS

Tredjelandsmedborgare
som är bosatta i EU, som
kommer för en längre
Uppdatering vistelse eller som ofta
passerar de yttre
av VIS
gränserna

* PNR finansieras uteslutande av ISF – Polis, vilket inte tas upp i det här kapitlet.
Källa: Revisionsrätten.

5.28. Dessa system är avgörande för att man vid gränskontroller ska kunna

identifiera personer som utgör ett säkerhetshot, samtidigt som resande med legitima
syften kan passera smidigt. Sökningar i databaserna blir allt vanligare. Under 2019
gjordes till exempel 6,7 miljarder sökningar i SIS II, vilket var en ökning från 4 miljarder
2016 16. Antalet irreguljära gränspassager minskade från 149 000 under 2018 till
16

Programförklaringarna till budgetförslaget för 2020, s. 344, och EU-lisa SIS II – 2019
Statistics, s. 6.
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142 000 under 2019 och sedan till 125 000 under 2020, men antalet
tredjelandsmedborgare som nekats inresa vid de yttre gränspassagerna har ökat
stadigt, från 297 860 under 2015 till 689 065 under 2019 17, vilket tyder på att
gränsförvaltningssystemen bidrar till att gränskontrollerna genomförs på ett
ändamålsenligt sätt.

5.29. Vid tidpunkten för vår revision 2019 av EU:s informationssystem för

gränskontroll 18 noterade vi att de länder som omfattades av revisionen avsatte mellan
3 % och 29 % av sina ISF-anslag till de fem granskade systemen.

5.30. Viktiga finansiella och andra resurser har öronmärkts till it-system för

gränsförvaltning. It-systemen har finansierats från en rad olika källor: nationella
budgetar, nationella program inom ramen för ISF – Gränser och viseringar och ISF –
Polis, särskilda poster i EU-budgeten samt vissa av EU:s byråer och organ. Det finns
dock ingen heltäckande översikt över hur mycket it-systemen hittills har kostat för EU:s
budget, eftersom den information som finns tillgänglig är utspridd i ett antal dokument
som omfattar olika perioder.

För att ISF – Gränser och viseringar ska bidra till en ändamålsenlig
gränsförvaltning måste den information som medlemsstaterna för in i itsystemen vara tillförlitlig, relevant och aktuell

5.31. För att viserings- och gränskontroller ska vara effektiva och ändamålsenliga

är det viktigt att de it-system som används för gränskontroller fungerar korrekt och
använder tillförlitlig, relevant och aktuell information. Följande problem kan medföra
att ISF – Gränser och viseringars bidrag till en ändamålsenlig gränsförvaltning får
begränsad effekt:
o

SIS II är det största och mest använda säkerhets- och gränsförvaltningssystemet. I
SIS II kan nationella myndigheter föra in och söka på registreringar om enskilda
personer och föremål. Systemet gör gränskontrollerna mer ändamålsenliga (se
punkt 5.28), men problem med uppgiftskvaliteten 19 äventyrar kontrollernas
effektivitet och ändamålsenlighet 20. Vidare skulle gränskontrolltjänstemännen

17

Källa: Eurostat.

18

Punkt 46 i särskild rapport 20/2019.

19

Punkterna 68–72, ibid.

20

Punkt 4.3.6 i COM(2016) 880 final.
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kunna använda SIS II mer systematiskt 21: vid en undersökning från 2019 fann vi
att personalen ibland på grund av tidsbrist tvingades fatta beslut om att bevilja en
person inresa eller utresa utan att söka i databasen.
o

VIS sammankopplar konsulat i länder utanför EU med alla yttre gränsstationer i
Schengenländerna och gör det således möjligt för länderna att utbyta
viseringsuppgifter. Gränskontrolltjänstemännen kan kontrollera att den person
som uppvisar en visering är den faktiska innehavaren, att viseringen är äkta och
att viseringsinnehavaren uppfyller viseringskraven. Systemet registrerar dock
endast Schengenviseringar för kortare vistelser (se punkt 5.19) och det finns inget
samlat register över alla viseringar som utfärdats och kontrollerats22.

o

Programförklaringen för Eurosur för 2020 visar att alla nationella och regionala
samordningscentraler som krävs enligt systemreglerna var på plats i december
2014. Vid kommissionens utvärdering fyra år senare konstaterades dock att flera
medlemsstater fortfarande inte helt uppfyllde kraven, och vi konstaterade att
länderna inte hade genomfört alla krav på ett heltäckande och konsekvent sätt 23.
Eurosurs ändamålsenlighet begränsas av att länder inte rapporterar alla
incidenter (antal och typ av information), inte uppdaterar informationen
omgående och/eller inte delar all information. Det är därför sannolikt att
indikatorn för antalet incidenter som länderna rapporterar underskattas.
Kommissionen har vidtagit åtgärder för att komma till rätta med dessa problem
genom att fastställa bindande regler gällande medlemsstaternas
rapporteringsskyldighet 24.

21

Punkterna 49–54 och 91 i särskild rapport 20/2019.

22

Punkt 91, ibid.

23

Punkt 29 i och bilaga III till särskild rapport 08/2021 Frontex stöd till förvaltningen av de
yttre gränserna: hittills inte tillräckligt ändamålsenligt.

24

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2021/581 av den 9 april 2021 om
situationsbilder för det europeiska gränsövervakningssystemet (Eurosur), EUT L 124,
12.4.2021, s. 3.
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Slutsatser
5.32. ISF – Gränser och viseringar har tillhandahållit betydande stöd (hittills

1,4 miljarder euro) för att hjälpa medlemsstaterna att hantera kostnaderna för och
utmaningarna med att inrätta och upprätthålla en integrerad ram för gränsförvaltning
och en gemensam viseringspolitik i en tid då migrationskrisen har medfört enorma
påfrestningar vid EU:s yttre gränser. Det är oklart i vilken utsträckning programmet har
uppnått sitt allmänna mål att bidra till en hög säkerhetsnivå i EU, eftersom den
indikator som mäter framstegen mot detta mål påverkas av flera yttre faktorer (se
punkt 5.17).

5.33. Fram till slutet av 2020 hade 55 % av anslagen för de nationella programmen

betalats ut. Skillnaderna i medlemsstaternas utnyttjandegrad för finansieringen från
ISF Gränser och viseringar var markanta och varierade mellan 18 % och 79 %. Många
resultat kommer därför sannolikt att förverkligas efter 2020. Unionsåtgärder och
katastrofbistånd, som utgör 19 % av anslagen från ISF – Gränser och viseringar,
omfattas inte av prestationsramen (se punkterna 5.11 och 5.12).

5.34. Totalt sett är sex av de tolv indikatorer för ISF – Gränser och viseringar som

offentliggjordes i den årliga förvaltnings- och resultatrapporten och i
programförklaringarna på rätt spår mot att nå sina mål för 2020. Mer än hälften (sju)
av dem är outputindikatorer och mäter således programmets operativa
genomförande. I sin årliga förvaltnings- och resultatrapport presenterar kommissionen
de indikatorer som visar på stora framsteg mot målen för ISF – Gränser och viseringar,
men inte de mindre upplyftande indikatorerna för utbildning och
kapacitetsuppbyggnad av konsulat och gränsbevakningstjänstemän. Vidare utgör de
offentliggjorda prestationsindikatorerna en sammanställning av medlemsstaternas
rapporterade resultat, vilket innebär att exceptionella resultat som uppnåtts i ett
begränsat antal länder ger en positiv helhetsbild och en optimistisk bild av de framsteg
som gjorts hittills (se punkterna 5.10 och 5.14–5.16).

5.35. När det gäller det särskilda målet att stödja en gemensam viseringspolitik har
ISF – Gränser och viseringar bidragit till att uppgradera mer än 2 620 konsulat och
därigenom skapat säkrare och effektivare handläggningscentrum för
viseringsansökningar. Det har också främjat konsulärt samarbete mellan
medlemsstaterna med bland annat inrättandet av gemensamma ansökningscentrum.
Med ett genomsnitt på endast tre timmars utbildning om visering har programmet
dock inte bidragit tillräckligt till en konsekvent tillämpning av regelverket med hjälp av
utbildning (se punkterna 5.20 och 5.21).

168

5.36. När det gäller stöd till integrerad gränsförvaltning ger programmet mervärde

genom att möjliggöra för länder att uppgradera och utveckla infrastruktur för
gränsövervakning med bland annat viktiga it-system som används för gränskontroller.
För att gränsförvaltningen ska vara ändamålsenlig måste dock informationen i dessa
system vara tillförlitlig, relevant och aktuell. Dokumentationen visar att uppgifternas
kvalitet har varit ett återkommande problem och att systemen skulle kunna användas
mer regelbundet som en självklar rutin. Lämplig utbildning av gränskontrolltjänstemän
är också avgörande för att säkerställa att ny utveckling och nya verktyg som finansieras
genom programmet utnyttjas till sin fulla potential. Utbildningsmålen har dock inte
uppnåtts och de aggregerade siffror som medlemsstaterna har rapporterat är inte
jämförbara (se punkterna 5.23–5.31).
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Bilagor
Bilaga 5.1 – Mål för ISF – Gränser och viseringar
Allmänt mål
Mål

Målets fullständiga lydelse

Bidra till att säkerställa en hög
säkerhetsnivå i unionen och samtidigt
underlätta lagligt resande, genom en
enhetlig och hög nivå på kontrollen av de
Allmänt
yttre gränserna och en ändamålsenlig
mål 1
handläggning av Schengenvisum, i
överensstämmelse med unionens åtagande
avseende de grundläggande friheterna och
de mänskliga rättigheterna.

Kortform (och
förkortning)

Med i vårt
urval?

Säkerställa en
hög
säkerhetsnivå i
unionen (GO1)

Ja

Särskilda mål
Med i
vårt
urval?

Mål

Målets fullständiga lydelse

Kortform (och
förkortning)

Särskilt
mål 1

Stödja en gemensam viseringspolitik för att
underlätta lagligt resande, tillförsäkra en
hög servicekvalitet åt dem som ansöker om
visum, säkerställa likabehandling av
tredjelandsmedborgare och bekämpa
olaglig invandring.

Stödja en
gemensam
viseringspolitik
(SO1)

Särskilt
mål 2

Stödja en integrerad gränsförvaltning […]
för att säkerställa dels en enhetlig och hög
kontroll- och skyddsnivå vid de yttre
gränserna […] dels en smidig passage av de
yttre gränserna i enlighet med
Schengenregelverket, samtidigt som
tillgång till internationellt skydd garanteras
dem som behöver detta, i enlighet med de
skyldigheter som medlemsstaterna åtagit
sig avseende de mänskliga rättigheterna,
bland annat principen om ”nonrefoulement”.

Stödja en
integrerad
Ja
gränsförvaltning
(SO2)

Ja
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Operativa mål för ISF – Gränser och viseringar
Mål

Målets fullständiga lydelse

Kortform (och
förkortning)

Med i vårt
urval?

a)

Främja utvecklingen, genomförandet och
verkställandet av strategier i syfte att
säkerställa att det inte förekommer någon
kontroll av personer, oavsett
medborgarskap, när dessa passerar de inre
gränserna, samt utföra kontroll av personer
och en effektiv övervakning vid passage av
de yttre gränserna.

Ja

b)

Gradvis införa ett integrerat
förvaltningssystem för de yttre gränserna,
på grundval av solidaritet och
ansvarstagande, i synnerhet genom
i) en förstärkning av kontrollerna och
övervakningssystemen vid de yttre
gränserna och förstärkt samverkan vid de
yttre gränserna, inklusive sjögränserna,
mellan gränskontrolltjänstemännen, tullen,
migrations- och asylmyndigheterna samt de
brottsbekämpande myndigheterna i
medlemsstaterna,
ii) åtgärder inom territoriet som rör
förvaltningen av de yttre gränserna och
nödvändiga kompletterande åtgärder för
dokumentsäkerhet, identitetshantering och
driftskompatibilitet för förvärvad teknisk
utrustning,
iii) alla åtgärder som i övrigt bidrar till att
förebygga och bekämpa
gränsöverskridande brottslighet vid de yttre
gränserna med anknytning till personers
rörlighet, inbegripet människohandel och
människosmuggling.

Ja
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Operativa mål för ISF – Gränser och viseringar
Mål

Målets fullständiga lydelse

Kortform (och
förkortning)

Med i vårt
urval?

c)

Främja utvecklingen och genomförandet av
den gemensamma politiken för visum och
andra uppehållstillstånd för kortare tid
samt av olika former av konsulärt
samarbete, i syfte att säkerställa bättre
konsulär täckning och harmoniserad praxis
för utfärdande av visum.

Ja

d)

Bygga och ombesörja driften av it-system,
dessas kommunikationsinfrastruktur samt
utrustning som stöder den gemensamma
viseringspolitiken, gränskontrollerna och
gränsövervakningen vid de yttre gränserna
och som fullt ut följer lagstiftningen om
skydd av personuppgifter.

Ja

e)

Stärka situationsmedvetenheten vid de
yttre gränserna och medlemsstaternas
reaktionsförmåga.

Ja

f)

Säkerställa en effektiv och enhetlig
tillämpning av unionens regelverk om
gränser och visering, däribland ett
ändamålsenligt funktionssätt för Schengens
utvärderings- och övervakningsmekanism.

Ja

g)

Stärka åtgärder från medlemsstaterna för
att bidra till att förbättra samarbetet
mellan medlemsstater med verksamhet i
tredjeländer med avseende på inflödet av
tredjelandsmedborgare till
medlemsstaternas territorium, inbegripet
förebyggande och bekämpning av olaglig
invandring, liksom samarbetet med
tredjeländer i detta avseende, i full
överensstämmelse med målen och
principerna för unionens yttre åtgärder och
humanitära politik.

Ja

Källa: Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 515/2014.
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Kapitel 6
Europa i världen

173

Innehållsförteckning
Punkt

Inledning

6.1.–6.10.

Kort beskrivning av Europa i världen

6.1.–6.2.

Inriktning och omfattning samt metod

6.3.–6.6.

Syftet med IPA II och hur det är avsett att fungera

6.7.–6.10.

Prestationsbedömning av IPA II utifrån offentliggjord
prestationsinformation

6.11.–6.49.

Allmänna kommentarer

6.11.–6.30.

De flesta indikatorerna är antingen inte på rätt spår eller så är
framstegen oklara

6.12.–6.16.

Sektorsstrategin var ett strategiskt val för att förbättra prestationen i
IPA II, men den kunde inte tillämpas konsekvent

6.17.–6.20.

Indirekt förvaltning med mottagarländerna hade ibland en negativ
inverkan på den operativa effektiviteten

6.21.–6.23.

IPA II har bidragit på ett flexibelt sätt till att mildra kriser

6.24.–6.25.
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6.26.–6.30.

Politiska reformer

6.31.–6.39.

Genomförandet av politiska reformer går i allmänhet långsamt

6.32.–6.36.

EU:s stöd har varit mer ändamålsenligt när det gäller att främja
grundläggande reformer än att se till att de genomförs

6.37.–6.39.

Ekonomisk, social och territoriell utveckling

6.40.–6.43.

IPA II har bidragit till sektorerna för jordbruksbaserade livsmedel och
landsbygdsutveckling, men i mindre utsträckning än väntat

6.41.–6.43.

Anpassning till EU:s regelverk och förvaltning av EU-medel

6.44.–6.49.

IPA II-stödmottagarna har gjort vissa framsteg när det gäller
anpassning till regelverket, men endast begränsad information finns
om deras beredskap att förvalta EU-medel

6.45.–6.49.

Slutsatser

6.50.–6.55.

Bilagor
Bilaga 6.1 – Mål för IPA II
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Inledning
Kort beskrivning av Europa i världen

6.1. Rubrik 4 i den fleråriga budgetramen för 2014–2020, Europa i världen,

omfattar utgifter för alla yttre åtgärder som finansieras av EU:s allmänna budget och
som syftar till att
—

främja EU:s värden utomlands, såsom demokrati, rättsstatsprincipen och respekt
för mänskliga rättigheter och grundläggande friheter,

—

hantera stora globala utmaningar, såsom klimatförändringarna och förlusten av
biologisk mångfald,

—

öka effekten av EU:s utvecklingssamarbete, för att hjälpa till att utrota fattigdom,
stödja hållbar utveckling och främja välstånd,

—

främja stabilitet och säkerhet i utvidgningsländer och grannländer,

—

öka den europeiska solidariteten efter naturkatastrofer och katastrofer orsakade
av människan,

—

förbättra krishantering och konfliktlösning, bevara freden, stärka den
internationella säkerheten och främja internationellt samarbete,

—

främja EU-intressen och gemensamma intressen utomlands.

6.2. De sammanlagda planerade utgifterna under denna rubrik i den fleråriga

budgetramen för 2014–2020 uppgick till 66,3 miljarder euro, varav 44,2 miljarder euro
hade betalats ut i slutet av 2020 (se figur 6.1).
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Figur 6.1 – Europa i världen: Betalningar som gjorts för åtaganden under
perioden 2014–2020
i) som andel av alla rubriker i den
fleråriga budgetramen

ii) fördelat på enskilda program
(miljarder euro)
Finansieringsinstrumentet för
utvecklingssamarbete
10,9 (24,7 %)




Humanitärt bistånd
10,3 (23,3 %)

766,9

miljarder
euro



Europa i världen
44,2 (5,8 %)

Europeiska
grannskapsinstrumentet
9,8 (22,2 %)
Instrumentet för stöd inför
anslutningen (IPA II)
5,6 (12,6 %)
Övriga program
7,6 (17,2 %)

Källa: Revisionsrätten, på grundval av uppgifter från Europeiska kommissionen.

Inriktning och omfattning samt metod

6.3. Vi valde ut ett av de 15 programmen under rubriken Europa i världen:

instrumentet för stöd inför anslutningen II (IPA II), som stod för 12,6 % (5,6 miljarder
euro) av de totala utbetalningar som gjordes under denna rubrik i den fleråriga
budgetramen fram till slutet av 2020. Vårt syfte var att fastställa hur mycket relevant
prestationsinformation som fanns att tillgå och att med hjälp av den informationen
bedöma hur väl EU:s utgiftsprogram hade presterat. Detta bygger vidare på vår
rapport om EU-budgetens prestation för 2019 där vi tog upp finansieringsinstrumentet
för utvecklingssamarbete och det europeiska grannskapsinstrumentet, vilka stod för
44,8 % av de totala utbetalningar som gjorts i slutet av 2019.

6.4. Vi har utarbetat detta kapitel med hjälp av Europeiska kommissionens

prestationsinformation, bland annat den årliga förvaltnings- och resultatrapporten för
2020, programförklaringarna till budgetförslaget för 2022 och den årliga
verksamhetsrapporten för 2020 från generaldirektoratet för grannskapspolitik och
utvidgningsförhandlingar (GD Grannskapspolitik och utvidgningsförhandlingar), samt
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andra viktiga utvärderingar och rapporter som presenteras i figur 6.2. Vår granskning
omfattade även den årliga rapporten om genomförandet av EU:s instrument för
finansiering av yttre åtgärder. Den redogör för hur EU har uppfyllt sina globala
åtaganden, baserat på bland annat indikatorerna i ramverket för resultatet av EU:s
internationella utvecklings- och samarbetsåtgärder och indikatorerna i
prestationsramen för IPA. Vi har kontrollerat kommissionens information vad gäller
rimlighet och jämfört den med våra egna resultat, men vi har inte granskat dess
tillförlitlighet. Termen ”resultat” motsvarar i detta kapitel och i denna rapport i sin
helhet ”effekt på kort och medellång sikt (outcome)” i ordlistan för offentligt
utvecklingsbistånd 1.

6.5. Vi har också utgått från resultaten av våra egna senaste granskningar och

översikter. I tillägget finns en mer detaljerad beskrivning av den metod som använts
för att utarbeta detta kapitel.

1

OECD, DAC Glossary of Key Terms in Evaluation and Results Based Management.
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Figur 6.2 – Tidpunkt för de viktigaste utvärderingarna och andra
rapporter samt perioder som omfattas
Flerårig budgetram
2014–2020

Flerårig budgetram
2007–2013
2008

2010

2012

Period som omfattas

2014

2016

2018

Flerårig budgetram
2021–2027
2020

2022

2024

2026

Offentliggörande

Halvtidsöversyn av IPA II
Arbetsdokument –
halvtidsöversyn av IPA II
Arbetsdokument – utgiftsöversyn
Övervakning av IPA II
Ekonomisk styrning
Små och medelstora företags konkurrenskraft
Arbetsdokument – små och medelstora
företags konkurrenskraft + ekonomisk
styrning
Partnersamverkan
Rättsstatsprincipen
(i grannskaps- och utvidgningsländer)
Sektorsstrategi
Det civila samhället
Jämställdhet
Lokala myndigheter
EU:s samarbete med Serbien
Arbetsdokument – konsekvensbedömning av IPA III

Källa: Revisionsrätten.

6.6. Vart och ett av EU:s utgiftsprogram har ett antal allmänna eller särskilda mål

som definieras i inrättandelagstiftningen 2. IPA II har fem mål (ett allmänt och fyra
särskilda), och detta kapitel omfattar fyra av dem (se bilaga 6.1).

2

Förordning (EU) nr 231/2014 om inrättande av ett instrument för stöd inför anslutningen
(IPA II).
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Syftet med IPA II och hur det är avsett att fungera

6.7. Anslutningsprocessen bygger på uppfyllandet av de tre kategorierna av

Köpenhamnskriterierna: de politiska kriterierna, de ekonomiska kriterierna och den
administrativa och institutionella kapaciteten att genomföra EU:s regelverk på ett
ändamålsenligt sätt 3. Vissa delar av kriterierna, nämligen rättsstatsprincipen,
grundläggande rättigheter, stärkande av demokratiska institutioner, reformer av den
offentliga förvaltningen och ekonomisk styrning, prioriteras högre enligt strategin ”det
grundläggande först”. IPA II är den främsta källan till EU-finansiering för fem
kandidatländer (Albanien, Montenegro, Nordmakedonien, Serbien och Turkiet) och två
potentiella kandidatländer (Bosnien och Hercegovina och Kosovo* 4), nedan kallade
IPA II-stödmottagare. IPA II förvaltas av GD Grannskapspolitik och
utvidgningsförhandlingar och GD Jordbruk och landsbygdsutveckling och stöder
genomförandet av EU:s utvidgningspolitik. I figur 6.3 ges en schematisk översikt över
IPA II och dess bakgrund som visar vilka behov IPA II ska tillgodose, vilka mål det ska
uppnå och vilken output och vilka utfall det förväntas generera.

3

Ordförandeskapets slutsatser, Europeiska rådet i Köpenhamn, 21–22 juni 1993.

4

* Denna beteckning påverkar inte ståndpunkter om Kosovos status och är i
överensstämmelse med FN:s säkerhetsråds resolution 1244/1999 och med Internationella
domstolens utlåtande om Kosovos självständighetsförklaring.
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Figur 6.3 – Översikt över IPA II
Behov
• Fred, demokrati och stabilitet
i Europa
• Förbereda
utvidgningsländerna
för EU-medlemskap

Mål
• Allmänt mål 1: stödja
reformer som krävs för
anpassning till EU:s
bestämmelser och
värderingar, med ett EUmedlemskap som mål
• Särskilt mål 1: politiska
reformer
• Särskilt mål 2: ekonomisk,
social och territoriell
utveckling
• Särskilt mål 3: anpassning till
EU:s regelverk och förvaltning
av EU-medel
• Särskilt mål 4: regional
integration
(se även bilaga 6.1)

Input
• 2014–2020: 12,9 miljarder
euro
• För 2014–2020: åtaganden
har gjorts för 99 %, och 44 %
har utbetalats
• Personal från kommissionen,
Europeiska utrikestjänsten
och EU:s delegationer

Kontext och yttre faktorer
EU-kontext
• Strategi för utvidgningen
• Andra av EU:s utgiftsprogram
– instrumentet som bidrar till
stabilitet och fred, EIDMR
• Relevanta politiska
EU-instrument som inte
medför utgifter:
politisk dialog
Yttre faktorer
• Politisk instabilitet
• Grad av politisk vilja,
institutionellt motstånd
mot reformer
• Andra aktörers prioriteringar
och åtgärder
• Covid-19-pandemin och
andra kriser (migration,
översvämningar osv.)

Processer
Förvaltningsmetod
Mestadels direkt och indirekt
Aktörer
EU-delegationer, flera
av kommissionens
generaldirektorat,
Europeiska utrikestjänsten,
Frontex, Europaparlamentet,
medlemsstaters myndigheter,
utvidgningsländers myndigheter
och civilsamhället
Verksamhet
• Utarbetande av flerårig
planering – strategidokument, landprogram
• Genomförande av åtgärder
med hjälp av olika
genomförandemetoder
• Övervakning av och
rapportering om utveckling

Förväntade utfall
Effekter
• Utvidgningsländerna ska
respektera EU:s värderingar
och anpassa sig till EU:s
bestämmelser, standarder,
politik och praxis
• Utvidgningsländerna ska
förberedas enligt politiska
och ekonomiska
anslutningskriterier
• Utvidgningsländerna ska
förberedas på att genomföra
EU:s regelverk
Resultat
• Genomförande av politiska
reformer
• Ekonomisk, social och
territoriell utveckling
• Genomförande och
verkställande av EU:s
regelverk
• Stärkt regional integrering
och regionalt samarbete

Förväntad output
• Projekt genomförs på
området politiska reformer
• Projekt genomförs på
området för ekonomiska,
sociala och territoriella
utvecklingsreformer
• Rättsakter antas/ändras i
enlighet med EU:s regelverk
• Program för
gränsöverskridande
samarbete finns på plats
• En viss procentandel av
medlen ska ha använts

Källa: Revisionsrätten, på grundval av förordning (EU) nr 231/2014 om inrättande av IPA II,
kommissionens programförklaringar, den årliga förvaltnings- och resultatrapporten och utvärderingen
av IPA II (SWD(2017) 463 final).

6.8. IPA inrättades första gången för programperioden 2007–2013 och ska hjälpa

stödmottagarna (se kartan i figur 6.4) på deras väg mot EU. Det ersatte en rad
program och finansieringsinstrument som fanns för detta ändamål före 2007. IPA II
omfattar perioden 2014–2020.
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Figur 6.4 – IPA II-stödmottagare
Kandidatländer som
förhandlar om
medlemskap

Kandidatländer utan
pågående anslutningsförhandlingar

Potentiella
kandidatländer

Serbien

Kosovo

kandidatland
sedan 2012

stabiliserings- och
associeringsavtalet
med Kosovo trädde i
kraft i april 2016

Albanien

Nordmakedonien

Turkiet

kandidatland
sedan 2014

kandidatland
sedan 2005

kandidatland
sedan 1999

Bosnien och
Hercegovina
ansökte om EUmedlemskap i
februari 2016

Montenegro
kandidatland
sedan 2010

Källa: Revisionsrätten, baserat på uppgifter från kommissionen.

6.9. IPA II hjälper stödmottagarna att anta och genomföra de reformer som krävs

för att de ska anpassa sig till EU:s standarder, politik och regelverk. Det förbereder
dem för anslutningsförhandlingarna med EU, som är indelade i 35 förhandlingskapitel
och täcker regelverkets olika områden. I enlighet med den reviderade
utvidgningsmetoden, som godkändes av rådet i mars 2020, kommer
förhandlingskapitlen nu att ordnas i sex tematiska ”kluster” 5.

5

COM(2020) 57 final.
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6.10. I slutet av 2020 hade 97 % av IPA II-budgeten för 2014–2020 kontrakterats,

främst genom direkt förvaltning eller indirekt förvaltning. Delad förvaltning, som
innebär att genomförandeuppgifterna delegeras till EU:s medlemsstater, används
endast för gränsöverskridande samarbetsprogram med EU-länder (upp till 4 % av
IPA II-budgeten).
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Prestationsbedömning av IPA II utifrån
offentliggjord prestationsinformation
Allmänna kommentarer

6.11. I figur 6.5 ges en översikt över alla indikatorer för IPA II som ingår i

programförklaringen. I figur 6.6, figur 6.7 och figur 6.8 ges en överblick över
indikatorer per särskilt mål. I vår rapport om EU-budgetens prestation för 2019 6
diskuterade vi några vanliga invändningar vad gäller tolkningen av dessa indikatorer.
I synnerhet avser vår bedömning av huruvida en viss indikator är ”på rätt spår”
sannolikheten för att indikatorn ska uppnå sitt mål. Denna specifika bedömning tar
inte hänsyn till huruvida, och hur nära, en viss indikator är kopplad till åtgärderna och
målen för IPA II eller huruvida det mål som fastställts för indikatorn är tillräckligt
ambitiöst. Det är därmed bara ett första steg i analysen av instrumentets prestation.
Vi har inte granskat de underliggande uppgifternas tillförlitlighet (men vi diskuterade
den i vår rapport om EU-budgetens prestation för 2019 7).

6

Punkt 1.24 i 2019 års rapport om EU-budgetens prestation.

7

Punkterna 1.13–1.23 i 2019 års rapport om EU-budgetens prestation.
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Figur 6.5 – Översikt över alla indikatorer för IPA II i programförklaringen
Resultat

Output

Mål*
Totalt
SO1
3
SO2
11
SO3
3
SO4
2
Totalt 19

Alla

4
2
2
8

Alla

1
1
2

2
2

Effekt
Alla

3
1

3
7
1

3

3
4

4

11

3

7

1
1

* Se bilaga 6.1 för en fullständig förteckning över målen.
TECKENFÖRKLA
Är indikatorn på rätt spår för att uppnå sitt mål (med beaktande av uppnådda delmål och framsteg hittills)?
Ja

Nej

Oklart: uppgifter saknas eller är inaktuella eller ofullständiga

Källa: Revisionsrätten, på grundval av programförklaringarna till budgetförslaget för 2022.

De flesta indikatorerna är antingen inte på rätt spår eller så är
framstegen oklara

6.12. Det finns förvisso ett allmänt mål för IPA II (se bilaga 6.1), men

programförklaringen innehåller inga indikatorer för detta mål. Av de 19 indikatorer
som anges i programförklaringen och som gäller de särskilda målen för IPA II avser de
flesta (elva) särskilt mål 2, som står för 40 % av åtagandena från IPA II-budgeten. Totalt
sett är 58 % (elva) av indikatorerna för IPA II effektindikatorer och 42 % (åtta)
outputindikatorer.

6.13. Baserat på uppgifterna i programförklaringen anser vi att en fjärdedel (fem)

av indikatorerna är på rätt spår medan hälften (nio) inte är det. För resterande
fjärdedel (fem) innehåller programförklaringen inte tillräckligt med information för att
man tydligt ska kunna bedöma deras framsteg8. Detta beror antingen på att det inte
har rapporterats några resultat för delmålen (tre) eller på att det helt enkelt inte finns
några delmål (två).

6.14. Indikatorerna (17) för de tre särskilda mål som valts ut (särskilda mål 1–3)

och som står för två tredjedelar av IPA II-budgeten är effektindikatorer (elva) och
outputindikatorer (sex). I programförklaringen anges en källa för varje indikator: för
vissa finns det en tydlig hänvisning till rapporter eller webbplatser där informationen
offentliggörs (sju), men för de flesta hänvisas endast till de institutioner som

8

Detta gäller indikatorerna 5 (gällande västra Balkan) och 6 för särskilt mål 2 samt
indikatorerna 1 och 2 (varav den senare gäller västra Balkan) för särskilt mål 3.
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tillhandahåller uppgifterna (tio). Därför framgår det inte alltid tydligt hur man har
kommit fram till de siffror som presenteras 9. Till exempel framgår inte tydligt hur den
genomsnittliga exporten/importen för västra Balkan beräknas.

6.15. I år införde kommissionen för första gången sin egen framstegsbedömning i

programförklaringen. Vi anser att det är en förbättring jämfört med tidigare
programförklaringar. Kommissionens analys skiljer sig dock ibland från vår bedömning.
Kommissionen anser till exempel att alla tre indikatorerna inom särskilt mål 1 visar
måttliga framsteg, medan de kvantitativa uppgifter som rapporterats för alla tre
indikatorerna inte visar på några framsteg alls (se även punkterna 6.33–6.35).

6.16. Sex av de 19 indikatorerna i programförklaringen presenteras i den årliga

förvaltnings- och resultatrapporten som kritiska prestationsindikatorer. Vi anser dock
inte att urvalet i den årliga förvaltnings- och resultatrapporten är representativt för
IPA II:s prestation. Fyra av indikatorerna är effektindikatorer och ger en indikation på
IPA II:s sammanhang snarare än dess prestation. De två andra är outputindikatorer
men avser gränsöverskridande samarbetsprogram som inte är representativa för
utgifterna inom IPA II (se punkt 6.10). Dessutom visar alla utvalda indikatorer på
framsteg, och de två som har uppnått sina mål är båda effektindikatorer. Vidare hör
ingen av de kritiska prestationsindikatorerna till särskilt mål 1 om politiska reformer,
trots att detta är en central aspekt för utvidgning (se punkt 6.7).

Sektorsstrategin var ett strategiskt val för att förbättra prestationen i
IPA II, men den kunde inte tillämpas konsekvent

6.17.

IPA är det enda instrument som är inriktat på förberedelserna inför EUmedlemskap, vilket är en långsiktig process. ”Sektorsstrategin” innebär att man
fastställer en enhetlig uppsättning åtgärder för att genomdriva reformer inom ett visst
område eller en viss ”sektor”, såsom rättsstatsprincipen, domstolsväsendet eller den
offentliga förvaltningen, och anpassar den till EU:s standarder. Häri ingår att analysera
förhållandena inom den specifika sektorn och identifiera vilka åtgärder som krävs, i
vilken ordning de ska genomföras samt vilka aktörer och verktyg som behövs för att
genomföra dem. När det gäller IPA II gjorde kommissionen ett strategiskt val att
tillämpa sektorsstrategin för att säkerställa en mer långsiktig, konsekvent och hållbar

9

Detta gäller indikatorerna 2, 3 och 4 (gällande västra Balkan) för särskilt mål 2 samt
indikator 2 (gällande både västra Balkan och Turkiet) för särskilt mål 3.
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strategi, möjliggöra ökat egenansvar, underlätta samarbetet mellan givare, undvika
dubbelarbete och öka effektiviteten och ändamålsenligheten 10.

6.18. Under de första åren fanns ett antal hinder för sektorsstrategin hos vissa
IPA II-stödmottagare, framför allt i form av
o

brist på nationella sektorsstrategier och bedömningsramar för att övervaka
prestation 11,

o

svagt politiskt engagemang, byråkratiskt motstånd och bristfällig administrativ
kapacitet 12.

6.19. När det gäller programplaneringen för IPA II ledde sektorsstrategin dessutom

till ökad dialog mellan EU och IPA II-stödmottagarna och till intern samstämmighet 13
inom IPA II i de sektorer som 14
o

ingick i strategin ”det grundläggande först” (t.ex. domstolsväsendet) och därmed
garanterade ett kontinuerligt biståndsflöde,

o

fick sektorsuppdelat budgetstöd eller ingick i fleråriga program 15 som på lämpligt
sätt var kopplade till särskilda faciliteter/verktyg för kapacitetsuppbyggnad 16.

6.20. Genom att genomföra sektorsstrategin, framför allt med hjälp av budgetstöd,

har man förbättrat IPA II:s strategiska fokus och ökat dess fokus på reformer. Enligt
halvtidsöversynen var dock genomförandet av sektorsstrategin ojämnt fördelat mellan
olika sektorer och IPA II-stödmottagare 17.

10

Reviderat vägledande strategidokument för Turkiet (2014–2020), s. 5.

11

External Evaluation of the Instrument for Pre-accession Assistance (IPA II)
(2014 – mid 2017), s. iii–iv och 38–39, reviderat vägledande strategidokument
för Bosnien och Hercegovina (2014–2020), s. 10, och reviderat vägledande
strategidokument för Kosovo* (2014–2020), s. 12.

12

Evaluation of Sector Approach under IPA II, s. 44.

13

Ibid., s. 45.

14

Ibid., s. viii.

15

Ibid., s. viii.

16

Ibid., s. 30 och SWD(2017) 463 final, s. 11.

17

SWD(2017) 463 final, s. 3.
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Indirekt förvaltning med mottagarländerna hade ibland en negativ
inverkan på den operativa effektiviteten

6.21. Såsom anges i punkt 6.10 genomförs IPA II-budgeten främst genom direkt

och indirekt förvaltning. Vid direkt förvaltning genomför kommissionen budgeten
direkt fram till dess att IPA II-stödmottagarnas berörda myndigheter har ackrediterats
för detta. Vid indirekt förvaltning anförtror kommissionen uppgifter som ingår i
budgetgenomförandet till
o

länder som tar emot IPA II-stöd eller deras utsedda enheter (så kallad indirekt
förvaltning med mottagarlandet),

o

EU-organ eller medlemsstatsorgan,

o

internationella organisationer.

6.22. Indirekt förvaltning med mottagarlandet används i första hand för att

förbereda mottagarländernas myndigheter för förvaltningen av struktur- och
sammanhållningsfonder i framtiden. I halvtidsöversynen av IPA II, där man bedömde
de första åren av instrumentets genomförande, drog man slutsatsen att indirekt
förvaltning med mottagarlandet visserligen hade stärkt stödmottagarnas roll som
programansvariga men att det hade varit mindre effektivt än direkt förvaltning18. På
grund av allvarliga effektivitetsproblem som berodde på systembrister och bristfällig
administrativ kapacitet hade kommissionen återinfört direkt förvaltning inom vissa
sektorer. I Turkiet, där finansieringen från IPA I och II till största delen har skett genom
indirekt förvaltning med mottagarlandet, hade ständiga förseningar lett till
eftersläpningar i utgifterna på över 600 miljoner euro. I Albanien hade
upphandlingsförfaranden för IPA II inom ramen för indirekt förvaltning med
mottagarlandet avbrutits, vilket hade medfört förseningar i anbudsförfaranden 19.
Sådan ineffektivitet påverkar projektens relevans och ändamålsenlighet 20.

6.23. Serbien och Montenegro har också kvalificerat sig för indirekt förvaltning
med mottagarlandet, men inte Kosovo eller Bosnien och Hercegovina 21.
18

External Evaluation of the Instrument for Pre-accession Assistance (IPA II) (2014 – mid
2017), s. iii, 36 och 39.

19

SWD(2018) 151 final, s. 83.

20

External Evaluation of the Instrument for Pre-accession Assistance (IPA II) (2014 – mid
2017), s. ii–iv och 36.

21

Ibid., s. 13.
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IPA II-stödmottagarna är dock inte alltid intresserade av indirekt förvaltning med
mottagarlandet. Inom ”rättsstatssektorn” föredrog till exempel de serbiska
myndigheterna direkt förvaltning, främst på grund av att de hade upplevt en
diskrepans mellan EU:s stränga krav för indirekt förvaltning med mottagarlandet och
de ansvariga organens bristfälliga administrativa kapacitet 22, vilken hade förvärrats
ytterligare av hög personalomsättning23.

IPA II har bidragit på ett flexibelt sätt till att mildra kriser

6.24. IPA II bidrar till att mildra kriser som riskerar att påverka dess allmänna och

särskilda mål, det vill säga IPA II-stödmottagarnas ekonomiska och sociala utveckling.
Efter översvämningarna i västra Balkan 2014 omfördelade till exempel
GD Grannskapspolitik och utvidgningsförhandlingar IPA II-medel (127 miljoner euro) till
en särskild åtgärd för återhämtning efter översvämningar och hantering av
översvämningsrisker 24.

6.25. Som en reaktion på covid-19-pandemin omfördelades nästan 900 miljoner

euro i IPA II-medel till stöd för västra Balkan 25. Beloppet ingick i de 3,3 miljarder euro
som regionen mottog också genom andra EU-instrument som makroekonomiskt stöd
och genom förmånliga lån från Europeiska investeringsbanken.

Det finns vissa luckor i prestationsinformationen för IPA II

6.26. GD Grannskapspolitik och utvidgningsförhandlingar offentliggör detaljerade

årliga rapporter om läget och framstegen för varje kandidatland och potentiella
kandidatland när det gäller de olika förhandlingskapitlen och uppfyllandet av de
politiska och ekonomiska kriterierna (se punkt 6.7). Dessa rapporter, som görs på
uppdrag av Europeiska unionens råd (nedan kallat rådet), fyller sitt syfte att
tillhandahålla information om utvidgningsprocessen men skulle kunna bli ännu mer

22

IPA II Monitoring, Reporting and Performance Framework, s. 14, och Thematic Evaluation of
EU Support for Rule of Law in Neighbourhood Countries and Candidates and Potential
Candidates of Enlargement (2010–2017), s. 29–30.

23

Strategisk utvärdering på landsnivå av Europeiska unionens samarbete med Serbien under
perioden 2012–2018, s. 61 och 62.

24

C(2014) 9797 final.

25

Årlig verksamhetsrapport för 2020 från GD Grannskapspolitik och utvidgningsförhandlingar,
s. 17.
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informativa om de angav i vilken utsträckning framstegen (eller bristen på framsteg)
beror på IPA II och hur mycket de beror på andra aktörer eller faktorer.

6.27. Det fanns brister i övervakningen av enskilda projekt, vilket konstaterats vid

flera externa utvärderingar och flera av våra granskningar. I några fall var
övervakningen inriktad på input, verksamhet och processer snarare än på resultat och
effekter 26. Vissa av de indikatorer som analyserades i våra rapporter saknade
utgångsvärden eller var vagt definierade 27.

6.28. Kommissionen anlitar externa uppdragstagare för att utvärdera program och

ge en extern bedömning av programmens ändamålsenlighet, effektivitet, relevans,
samstämmighet och europeiska mervärde. Ett viktigt resultat av dessa utvärderingar är
ett arbetsdokument från kommissionens avdelningar som redogör för resultaten. För
sju av de elva utvärderingar som vi granskade fanns det dock inga sådana
arbetsdokument, vilket innebar att GD Grannskapspolitik och
utvidgningsförhandlingars bedömning av de externa utvärderarnas slutsatser inte hade
offentliggjorts. Dessutom noterade vi att utvärderingarnas slutsatser på området
ekonomisk styrning och små och medelstora företags konkurrenskraft godkändes i det
motsvarande arbetsdokumentet, samtidigt som betydande brister i
utvärderingsprocessen förbisågs. Vi rapporterade liknande brister för andra
fokusområden i vår rapport om EU-budgetens prestation för 2019.

6.29. I programförklaringen för IPA II presenteras effektindikatorer och

outputindikatorer men inga resultatindikatorer som kopplar samman dem.
Resultatindikatorer är nödvändiga för att förstå hur programmet har bidragit till
utvecklingen mot sina mål. Andra kommissionsrapporter, såsom de årliga
verksamhetsrapporterna eller den årliga rapporten om genomförandet av EU:s
instrument för finansiering av yttre åtgärder, innehåller ytterligare indikatorer,
däribland resultatindikatorer, som skulle kunna ge en fullständigare bild. Indikatorerna
anger visserligen värden för GD Grannskapspolitik och utvidgningsförhandlingar som
helhet eller för alla instrument för yttre åtgärder tillsammans, men informationen för
vissa av dem kan delas upp efter instrument. Det innebär att kommissionen skulle
26

Evaluation of EU support to local authorities in enlargement and neighbourhood regions
(2010–2018), s. 6, Evaluation of the EU’s external action support to gender equality and
women’s and girls’ empowerment (2010–2018), s. 14 och Thematic Evaluation of EU
Support for Rule of Law in Neighbourhood Countries and Candidates and Potential
Candidates of Enlargement (2010–2017), s. ix och 32.

27

Punkterna VIII och 39 i särskild rapport 07/2018 och punkterna IX och 54 i särskild rapport
27/2018.
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kunna använda dem för att specifikt bedöma och rapportera om prestationen i IPA II.
Som en del av programplaneringen för IPA III (efterföljaren för perioden 2021–2027)
håller GD Grannskapspolitik och utvidgningsförhandlingar på att ta fram en matris för
att gruppera alla befintliga programindikatorer.

6.30. Det sker en oundviklig tidsfördröjning från det att medel utbetalas inom ett

flerårigt program till dess att man kan se utfallet. Den 31 december 2020 hade 56 % av
IPA II:s totala anslagna medel för den fleråriga budgetramen 2014–2020 ännu inte
betalats ut, vilket innebar att många resultat sannolikt inte skulle förverkligas förrän
efter 2020. Liksom för alla instrument för yttre åtgärder är kommissionen skyldig att
upprätta en slutlig utvärderingsrapport om perioden 2014–2020 som en del av
interimsöversynen av nästa finansieringsperiod, som kommer att genomföras senast
den 31 december 2024.
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Politiska reformer

6.31. I figur 6.6 ges en översikt över de indikatorer i programförklaringen som är
kopplade till särskilt mål 1: ”Politiska reformer”.

Figur 6.6 – Översikt över indikatorer kopplade till ”politiska reformer”
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Uppgifter om enskilda indikatorer
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Utvidgningsländerna ska vara redo
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Effekt

Viktade poäng baserat på åtta
externa källor: västra Balkan
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Delmål
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TECKENFÖRKLA
Typ av mål
Kvantitativt

Kvalitativt

Mål saknas eller är oklart

Är indikatorn på rätt spår för att uppnå sitt mål (med beaktande av uppnådda delmål och framsteg hittills)?
Ja

Nej

Oklart: uppgifter saknas eller är inaktuella eller
ofullständiga

Överensstämmer kommissionens bedömning av framstegen i stort med vår bedömning?
Ja

Nej

Denna översikt och vår metod förklaras mer i detalj i punkterna 15–23 i tillägget.

Källa: Revisionsrätten, på grundval av programförklaringarna till budgetförslaget för 2022.
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Genomförandet av politiska reformer går i allmänhet långsamt

6.32. Politiska kriterier är en av de tre kategorierna av Köpenhamnskriterierna (se
punkt 6.7). De är inriktade på rättsstatsprincipen, grundläggande rättigheter och
stärkande av demokratiska institutioner och offentlig förvaltning.

6.33. Trots att vissa stödmottagare har gjort framsteg med att uppfylla de politiska

kriterierna 28 har alla indikatorer i programförklaringen 29 som avser IPA IIstödmottagarnas beredskap för EU-medlemskap när det gäller politiska reformer
försämrats i förhållande till sina utgångsvärden, och ingen av dem är på rätt spår mot
att nå sitt mål. Men eftersom alla indikatorer för de politiska reformerna är
effektindikatorer beror framstegen inte bara på IPA II-stödet, utan även på andra
faktorer i sammanhanget, såsom den politiska viljan hos den berörda IPA IIstödmottagaren, vilket kommissionen konstaterar i sitt meddelande från 2020 om EU:s
utvidgningspolitik30.

6.34. Den första indikatorn för särskilt mål 1 gäller antalet fall där IPA II-

stödmottagare befinner sig i ett tidigt skede av förberedelserna när det gäller att
uppfylla de politiska anslutningskriterierna. Delmålet för 2018 var att antalet skulle
minska, men i stället ökade det, främst på grund av att utvecklingen i Turkiet gick åt fel
håll när det gäller domstolsväsendets funktion, reformen av den offentliga
förvaltningen och yttrandefriheten. Denna tillbakagång innebar att även om vissa
IPA II-stödmottagare hade gjort framsteg uppnåddes inte målet att de flesta av dem
skulle vara måttligt förberedda senast 2020.

6.35. De två andra indikatorerna bygger på åtta externa källor som mäter främst
uppfattningen om korruption, pressfrihet, myndigheters ändamålsenlighet,
rättsstatsprincipen, lagstiftningens kvalitet samt medbestämmande och
ansvarsskyldighet. De uppvisade en generell tillbakagång fram till 2019, och trots
förbättringar under 2020 ligger de, framför allt när det gäller Turkiet, fortfarande
under utgångsvärdena och är uppenbarligen inte på rätt spår mot att nå sina mål.

6.36. Dessutom har en av de indikatorer som ursprungligen fastställdes för särskilt
mål 1 och som skulle övervaka det civila samhällets deltagande i reformprocesser
tagits bort, trots att det i utvärderingen av IPA II angavs att denna indikator ”skulle
28

Årliga rapporter för 2020.

29

COM(2021) 300 final, s. 1 164–1 165.

30

COM(2020) 660 final.
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kunna ge mycket användbar information om civilsamhällesorganisationers deltagande i
IPA II”.

EU:s stöd har varit mer ändamålsenligt när det gäller att främja
grundläggande reformer än att se till att de genomförs

6.37. IPA-stödet har hjälpt stödmottagarna att integrera frågor som rör mänskliga
rättigheter och demokrati i den nationella politiken. EU har bidragit till
lagstiftningsreformer och konstitutionella reformer genom ekonomiskt stöd, tekniskt
bistånd och politisk dialog 31.

6.38. EU:s stöd och politiska dialog har fått många IPA II-stödmottagare att ansluta

sig till internationella konventioner om mänskliga rättigheter 32. Turkiet stod värd för
Istanbulkonventionen 2011, vilken resulterade i ett fördrag som skulle främja
inrättandet av en enhetlig europeisk rättslig ram för att skydda kvinnor mot alla former
av våld och för att förebygga, lagföra och avskaffa sådant våld. Sedan dess har alla
utom en av IPA II-stödmottagarna ratificerat fördraget. Kosovo har på grund av sin
särskilda ställning ännu inte formellt anslutit sig till konventionen, men har åtagit sig
att tillämpa bestämmelserna i den genom författningsändringar. Det bör påpekas att
Turkiet senare officiellt lämnade Istanbulkonventionen i juli 2021.

6.39. Enligt den tematiska utvärderingen av rättsstatsprincipen krävs det dock

omfattande sekundärlagstiftning och bestämmelser för att kunna genomföra
lagstiftningsreformer som exempelvis författningsändringar 33. I utvärderingen påpekas
att även om EU har bidragit med tekniskt bistånd till utarbetandet av lagar för
reformer av rättsväsendet eller till kapacitetsuppbyggnaden av institutioner som
parlament låter resultaten ofta vänta på sig. I utvärderingen dras slutsatsen att EU:s
stöd i allmänhet är mer ändamålsenligt när det gäller att främja grundläggande
reformer än att genomföra dem i praktiken. Dessutom konstaterar berörda parter i EU
att samtidigt som stödet till lagstiftningsreformer har varit betydande har stödet till
parlamentariska institutioner för att stödja genomförandet av reformer varit relativt
litet 34.

31

Thematic Evaluation of EU Support for Rule of Law in Neighbourhood Countries and
Candidates and Potential Candidates of Enlargement (2010–2017), s. 40.

32

Ibid., s. 59.

33

Ibid., s. 38.

34

Ibid., s. 38.

193

Ekonomisk, social och territoriell utveckling

6.40. I figur 6.7 ges en översikt över de indikatorer i programförklaringen som är
kopplade till särskilt mål 2: ”Ekonomisk, social och territoriell utveckling”.
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Figur 6.7 – Översikt över indikatorer kopplade till ”ekonomisk, social och
territoriell utveckling”
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Denna översikt och vår metod förklaras mer i detalj i punkterna 15–23 i tillägget.

Källa: Revisionsrätten, på grundval av programförklaringarna till budgetförslaget för 2022.
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IPA II har bidragit till sektorerna för jordbruksbaserade livsmedel och
landsbygdsutveckling, men i mindre utsträckning än väntat

6.41. Av de elva indikatorerna för ”ekonomisk, social och territoriell utveckling”

har alla utom en gjort framsteg jämfört med sina respektive utgångsvärden, men
mindre än hälften (fyra) av dem är på rätt spår mot att nå sina mål. Dessa indikatorer
ger främst information om det ekonomiska sammanhang i vilket IPA II bedriver
verksamhet och om hur IPA II bidrar till sektorerna för jordbruksbaserade livsmedel
och landsbygdsutveckling. Det finns inga indikatorer som specifikt mäter hur IPA II
bidrar till social och territoriell utveckling.

6.42. De flesta (sju) av de elva indikatorerna rapporterar om IPA II:s effekter. Tre är
på rätt spår mot att nå sina mål. Resten av dem är dock inte på rätt spår på grund av
det försämrade ekonomiska läget. Den första indikatorn övervakar beredskapen när
det gäller ekonomiska kriterier, som också hör till de ”grundläggande” områdena (se
punkt 6.7). Den har legat på en stabil nivå, eftersom Bosnien och Hercegovina och
Kosovo fortfarande befinner sig i ett tidigt skede av förberedelserna när det gäller en
fungerande marknadsekonomi och konkurrenskraft.

6.43. Resten av indikatorerna (fyra) övervakar IPA II:s output. De rör områdena

jordbruksbaserade livsmedel och landsbygdsutveckling, som båda är viktiga för IPA IIstödmottagarnas utveckling, särskilt i västra Balkan. Alla dessa indikatorer har visat på
framsteg, men endast en har hittills nått sitt mål.

Anpassning till EU:s regelverk och förvaltning av EU-medel

6.44. I figur 6.8 ges en översikt över de indikatorer i programförklaringen som är
kopplade till särskilt mål 3: ”Anpassning till EU:s regelverk och förvaltning av
EU-medel”.
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Figur 6.8 – Översikt över indikatorer kopplade till ”anpassning till EU:s
regelverk och förvaltning av EU-medel”
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Denna översikt och vår metod förklaras mer i detalj i punkterna 15–23 i tillägget.

Källa: Revisionsrätten, på grundval av programförklaringarna till budgetförslaget för 2022.
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IPA II-stödmottagarna har gjort vissa framsteg när det gäller anpassning
till regelverket, men endast begränsad information finns om deras
beredskap att förvalta EU-medel

6.45. En av de tre indikatorerna för detta särskilda mål har nått sitt mål. För de

andra två går det inte att avgöra om de är på rätt spår mot att nå sina mål eftersom
det saknas utgångsvärden och/eller målvärden.

6.46. Den första indikatorn gäller IPA II-stödmottagarnas beredskap för anpassning

till regelverket och avser antalet kapitel där de befinner sig i ett tidigt skede av
förberedelserna. Programförklaringen innehåller vare sig något delmål eller mål för
denna indikator. Utgångsvärdet för 2015 var 50 kapitel, och även om antalet hade
minskat med nästan hälften fram till 2017 har det sedan dess ökat till 30 (2019). Detta
beror främst på Bosnien och Hercegovina och Kosovo, som fortfarande befinner sig i
ett tidigt skede av förberedelserna när det gäller 14 respektive 7 kapitel.

6.47. Figur 6.9 visar kommissionens bedömning av hur förberedda IPA II-

stödmottagarna är inom alla olika förhandlingskapitel, även om endast Montenegro,
Serbien och Turkiet har inlett officiella anslutningsförhandlingar. Deras
förberedelsenivå beror inte bara på IPA II-stödet, utan också på ett antal yttre faktorer,
särskilt stödmottagarnas egna politiska vilja. Förhandlingar om ett kapitel kan också
avbrytas av rådet eller ensidigt blockeras av en medlemsstat.
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Figur 6.9 – Förberedelsenivå inom de olika kapitlen i EU:s regelverk 2020
Montenegro
Kosovo
Bosnien och Hercegovina

Kapitel i EU:s regelverk:

Turkiet*
Serbien
Nordmakedonien

Albanien

1: Fri rörlighet för varor
2: Fri rörlighet för arbetstagare
3: Etableringsfrihet och frihet att tillhandahålla tjänster
4: Fri rörlighet för kapital
5: Offentlig upphandling
6: Bolagsrätt
7: Immaterialrätt
8: Konkurrenspolitik
9: Finansiella tjänster
10: Informationssamhälle och medier
11: Jordbruk och landsbygdsutveckling
12: Livsmedelssäkerhet, veterinära frågor och växtskydd
13: Fiske
14: Transportpolitik
15: Energi
16: Beskattning
17: Ekonomisk och monetär politik
18: Statistik
19: Socialpolitik och sysselsättning
20: Företagspolitik och industripolitik
21: Transeuropeiska nät
22: Regionalpolitik och samordning av strukturinstrument
23: Domstolsväsende och grundläggande rättigheter
24: Rättvisa, frihet och säkerhet
25: Vetenskap och forskning
26: Utbildning och kultur
27: Miljö
28: Konsumentskydd och hälsoskydd
29: Tullunionen
30: Yttre förbindelser
31: Utrikes-, säkerhets- och försvarspolitik
32: Finansiell kontroll
33: Finansiella bestämmelser och budgetbestämmelser
34: Institutioner
35: Övriga frågor
Bedömning av förberedelsenivå:
Ej bedömd
Tidigt skede
Tidigt skede/viss nivå
Viss nivå

Viss nivå/måttlig
Måttlig
Måttlig/god
God
Långt framskriden

* Såsom anges i rådets slutsatser om utvidgningen
och stabiliserings- och associeringsprocessen från juni
2018 kan inga kapitel komma i fråga för öppnande
eller avslutande i nuläget.

Källa: Revisionsrätten, på grundval av 2020 års rapporter från kommissionens utvidgningspaket.
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6.48. De två andra indikatorerna gäller antalet ekonomiska enheter som tillnärmat
sig EU:s standarder inom sektorn för jordbruksbaserade livsmedel i västra Balkan
respektive i Turkiet. Målåret för dessa är 2023. Baserat på 2020 års resultat har
indikatorn för Turkiet redan nått sitt mål. Eftersom man inte har fastställt något
referensår för bedömning av framstegen är det oklart om indikatorn för västra Balkan
kan nå sitt motsvarande mål.

6.49. Särskilt mål 3 handlar också om att förbereda IPA II-stödmottagarna för

förvaltningen av Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling, de europeiska
struktur- och investeringsfonderna och Sammanhållningsfonden. Det finns dock inga
indikatorer i programförklaringen eller i den årliga förvaltnings- och resultatrapporten
som mäter ländernas beredskap att förvalta dessa medel.
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Slutsatser
6.50. Under perioden 2014–2020 gjordes utbetalningar på 5,6 miljarder euro för

att hjälpa IPA II-stödmottagare på deras väg mot EU. De indikatorer som
kommissionen rapporterat i programförklaringen visar på en blygsam prestation för
IPA II, och vi bedömer att en fjärdedel av indikatorerna (fem) är på rätt spår mot att nå
sina mål, medan hälften av dem (nio) inte är det. För resterande fjärdedel (fem) saknas
tillräcklig information för att man tydligt ska kunna bedöma deras framsteg. I enlighet
med den rättsliga grunden för IPA II mäter dock de flesta indikatorer (elva) effekten,
och de kan därför påverkas av yttre faktorer som inte har något samband med
programmets prestation. I den årliga förvaltnings- och resultatrapporten presenteras
ett urval av dessa indikatorer, som vi inte anser vara helt representativa för IPA II:s
verksamhet eller prestation (se punkterna 6.11–6.16).

6.51. Kommissionen gjorde ett strategiskt val att tillämpa sektorsstrategin för att

genomföra IPA II. Det gjorde att den kunde fastställa en mer enhetlig uppsättning
åtgärder för att främja reformer och öka dialogen mellan EU och IPA IIstödmottagarna. Strategin tillämpades dock inte konsekvent av alla IPA IIstödmottagare på grund av brist på nationella sektorsstrategier, svagt politiskt
engagemang, byråkratiskt motstånd och i vissa fall bristfällig administrativ kapacitet.
Därför har fördelarna med sektorsstrategin ännu inte förverkligats fullt ut (se
punkterna 6.17–6.20).

6.52. Genom betydande finansiella omfördelningar till särskilda åtgärder och nya

projekt har IPA II bidragit på ett snabbt och flexibelt sätt till att mildra de negativa
effekterna av oförutsedda kriser. Användningen av indirekt förvaltning med
mottagarlandet har dock i vissa fall orsakat förseningar och eftersläpningar i utgifterna,
vilket gjorde programmets utgifter mindre effektiva än de skulle ha varit med direkt
förvaltning. Dessutom fanns vissa informationsluckor som gjorde det svårt att få snabb
tillgång till relevant information om IPA II:s prestation (se punkterna 6.21–6.30).

6.53. Även om vissa IPA II-stödmottagare har gjort framsteg har alla indikatorer i
programförklaringen som gäller politiska reformer försämrats i förhållande till sina
utgångsvärden, och ingen av dem är på rätt spår mot att nå sitt mål. De långsamma
framstegen beror i vissa fall främst på otillräcklig politisk vilja, men det finns också
belägg för att EU:s stöd har varit mer ändamålsenligt när det gäller att främja dessa
reformer än att se till att de genomförs (se punkterna 6.31–6.39).
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6.54. IPA II har bidragit till att modernisera sektorerna för jordbruksbaserade

livsmedel och landsbygdsutveckling. De allmänna framstegen i IPA II-stödmottagarnas
ekonomiska, sociala och territoriella utveckling går dock långsammare än väntat. Sju av
de elva indikatorer som mäter framstegen på detta område är antingen inte på rätt
spår mot att nå sina mål, eller så är det oklart om de kommer att nå dem (se
punkterna 6.40–6.43).

6.55. Slutligen har IPA II ytterligare som mål att hjälpa IPA II-stödmottagarna att

anpassa sig till EU:s regelverk. Överlag har de ökat sin anpassningsgrad. Men eftersom
den senaste programförklaringen inte innehåller något mål för den indikator som
mäter framstegen på detta område är det svårt att bedöma om anpassningstakten är
tillräcklig. Detsamma gäller målet att förbereda stödmottagarna för förvaltningen
av EU-medel, som inte är kopplat till några motsvarande indikatorer (se
punkterna 6.44–6.49).
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Bilagor
Bilaga 6.1 – Mål för IPA II
Allmänt mål
Mål

Allmänt
mål 1

Fullständigt namn

Kortform (och
förkortning)

Instrumentet för stöd inför
anslutningen (nedan kallat
IPA II) ska stödja de
kandidatländer och potentiella
kandidatländer som förtecknas
i bilaga I vid antagandet och
genomförandet av de politiska,
institutionella, rättsliga,
administrativa, sociala och
ekonomiska reformer som
krävs av dessa stödmottagare
för att de ska uppfylla unionens
värderingar och successivt
anpassa sig till unionens
bestämmelser, standarder,
politik och praxis, med ett
medlemskap i unionen som
mål. Genom sådant stöd ska
IPA II bidra till stabiliteten,
säkerheten och välståndet hos
stödmottagarna.

Medlemskap i
unionen (GO1)

Med i vårt urval

Ja

Särskilda mål
Mål

Fullständigt namn

Kortform (och
förkortning)

Med i vårt urval

Särskilt
mål 1

Stöd till politiska reformer

Politiska
reformer (SO1)

Ja

Särskilt
mål 2

Stöd till ekonomisk, social och
territoriell utveckling i syfte att
uppnå smart och hållbar tillväxt
för alla

Ekonomisk,
social och
territoriell
utveckling
(SO2)

Ja
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Särskilda mål
Fullständigt namn

Kortform (och
förkortning)

Särskilt
mål 3

Förstärkning av förmågan hos
de stödmottagare som
förtecknas i bilaga I till IPA IIförordningen att uppfylla de
skyldigheter ett
unionsmedlemskap medför
genom stöd till en gradvis
anpassning till och antagande,
genomförande och
verkställighet av unionens
regelverk, inklusive
förberedelser för förvaltningen
av unionens strukturfonder,
Sammanhållningsfonden och
Europeiska jordbruks- och
landsbygdsutvecklingsfonden.

Anpassning till
EU:s regelverk
och förvaltning
av EU-medel
(SO3)

Ja

Särskilt
mål 4

Förstärkning av regional
integration och territoriellt
samarbete som inbegriper de
stödmottagare som förtecknas
i bilaga I till IPA II-förordningen,
medlemsstaterna och, i
tillämpliga fall, tredjeländer
som omfattas av
Europaparlamentets och rådets
förordning (EU) nr 232/2014

Regional
integration
(SO4)

Nej

Mål

Med i vårt urval

Källa: Revisionsrätten, på grundval av programförklaringarna till budgetförslaget för 2022.
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Kapitel 7
Uppföljning av rekommendationer
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Innehållsförteckning
Punkt

Inledning

7.1.–7.5.

Iakttagelser

7.6.–7.21.

Hur har kommissionen genomfört våra rekommendationer?

7.7.–7.13.

Hur har andra revisionsobjekt genomfört våra
rekommendationer?

7.14.–7.15.

Hur har våra revisionsobjekt genomfört våra
rekommendationer jämfört med föregående år?

7.16.–7.17.

Hur snabbt har revisionsobjekten genomfört våra
rekommendationer?

7.18.–7.20.

Vilken är den viktigaste faktorn för att lämpliga
uppföljningsåtgärder vidtas i tid?

7.21.

Slutsats

7.22.

Bilagor
Bilaga 7.1 – Närmare uppgifter om statusen för
rekommendationerna från 2017 per rapport –
Europeiska kommissionen
Bilaga 7.2 – Närmare uppgifter om statusen för
rekommendationerna från 2017 per rapport – andra
revisionsobjekt
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Inledning
7.1. Varje år granskar vi i vilken utsträckning våra revisionsobjekt har vidtagit

åtgärder som svar på våra rekommendationer. Denna uppföljning av
rekommendationer är ett viktigt steg i revisionscykeln. Den ger oss feedback om
huruvida våra revisionsobjekt har genomfört de åtgärder som vi rekommenderat och
huruvida de problem som vi påtalat har åtgärdats. Den ger även våra revisionsobjekt
ett incitament att genomföra våra rekommendationer. Den är också viktig för
utformningen och planeringen av vårt framtida revisionsarbete och för att ha kontroll
på risker.

7.2. I år analyserade vi rekommendationerna i 20 av de 23 särskilda rapporter som

vi offentliggjorde 2017. Rekommendationerna i särskild rapport 06/2017 EU:s svar på
flyktingkrisen: systemet med mottagningscentrum (hotspots), särskild rapport 17/2017
Kommissionens arbete med den grekiska finanskrisen och särskild rapport 23/2017 Den
gemensamma resolutionsnämnden: det krävande arbetet med att skapa en bankunion
har inletts, men mycket återstår faller utanför ramen för detta arbete eftersom de
följts upp eller kommer att följas upp i separata revisioner.

7.3. Totalt följde vi upp 161 rekommendationer. Av dem var 149 riktade till

kommissionen. De återstående tolv rekommendationerna var riktade till
Europeiska utrikestjänsten. Liksom tidigare ingick inte rekommendationer till
medlemsstaterna i uppföljningen. Under 2017 riktades 20 rekommendationer till
medlemsstaterna.

7.4. Vi genomförde uppföljningen med hjälp av dokumentgranskningar och

intervjuer med revisionsobjekt. För att säkerställa en rättvis och balanserad granskning
skickade vi våra iakttagelser till revisionsobjekten och beaktade deras svar i vår
slutanalys. För att undvika dubbelräkning anges en rekommendation endast under det
revisionsobjekt som rekommendationen främst riktades till.

7.5. Resultaten av vårt arbete speglar situationen i slutet av april 2021.
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Iakttagelser
7.6. Av våra rekommendationer från de särskilda rapporter som vi offentliggjorde
2017 godtogs 150 (93 %) fullt ut eller delvis av våra revisionsobjekt medan elva
rekommendationer (7 %) inte godtogs (se figur 7.1).

Figur 7.1 – Revisionsobjektens godtagande av våra rekommendationer i
särskilda rapporter från 2017
Delvis
godtagen

Godtagen
77 %
0%

25 %

16 %
50 %

75 %

Ej godtagen

7%
100 %

Källa: Revisionsrätten.

Hur har kommissionen genomfört våra rekommendationer?

7.7. Totalt riktades 165 rekommendationer till kommissionen. 16 av dem kom från
de särskilda rapporterna 06/2017 och 17/2017, som inte ingick i denna uppföljning.

7.8. Av de 149 rekommendationer som vi följde upp hade kommissionen genomfört
100 fullt ut (67 %). Ytterligare 17 rekommendationer (12 %) hade den genomfört i de
flesta avseenden. Av de resterande rekommendationerna hade kommissionen
genomfört 14 (9 %) i vissa avseenden, medan 16 (11 %) inte hade genomförts (se
figur 7.2). I de fall våra rekommendationer inte genomfördes berodde det oftast på att
revisionsobjekten inte hade godtagit dem (se punkt 7.21). I två fall (1 %) krävdes ingen
bedömning av genomförandestatusen, eftersom vi ansåg att rekommendationen inte
längre var relevant.
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Figur 7.2 – Genomförande av våra rekommendationer till kommissionen
i särskilda rapporter från 2017
Har genomförts fullt ut

67 %

Har genomförts i de flesta avseenden

12 %

Har genomförts i vissa avseenden

9%

Har inte genomförts
Inte längre relevant

11 %
1%
0%

25 %

50 %

75 %

Källa: Revisionsrätten.

7.9. Bilaga 7.1 visar genomförandestatusen för rekommendationerna mer i detalj.

Den innehåller även kortfattade beskrivningar av förbättringar och kvarstående brister
när det gäller de rekommendationer som har genomförts i vissa avseenden.

7.10. I sex av de 18 särskilda rapporter som riktades till kommissionen genomförde
den alla rekommendationer fullt ut eller i de flesta avseenden (se ruta 7.1).
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Ruta 7.1
Särskilda rapporter där alla rekommendationer till kommissionen
hade genomförts fullt ut eller i de flesta avseenden
o

Särskild rapport 08/2017 EU:s fiskerikontroller: mer behöver göras

o

Särskild rapport 09/2017 EU:s stöd till kampen mot människohandel i Sydoch Sydostasien

o

Särskild rapport 10/2017 EU:s stöd till unga jordbrukare bör riktas så att det
främjar generationsskifte på ett ändamålsenligare sätt

o

Särskild rapport 12/2017 Genomförandet av dricksvattendirektivet:
vattenkvaliteten och tillgången till vatten har förbättrats i Bulgarien, Ungern
och Rumänien, men det behövs fortsatt stora investeringar

o

Särskild rapport 16/2017 Programplanering inom landsbygdsutveckling:
mindre komplexitet och mer fokus på resultat behövs

o

Särskild rapport 18/2017 Gemensamt europeiskt luftrum: en förändrad kultur
men inte ett gemensamt luftrum

Anmärkning: Utan beaktande av de två rekommendationerna där ingen bedömning av
genomförandestatus krävdes, eftersom rekommendationen inte längre var relevant.

7.11. Kommissionen övervakar rekommendationernas genomförandegrad med

hjälp av en databas för rekommendationer, åtgärder och beviljande av ansvarsfrihet
kallad RAD (Recommendations, Actions, Discharge). Databasen innehåller de
62 rekommendationer från våra särskilda rapporter från 2015 och
101 rekommendationer från våra särskilda rapporter från 2016 som inte genomförts
sedan våra uppföljningar 2018 och 2019 1. Men i sin databas följer kommissionen inte
aktivt upp och dokumenterar inte utvecklingen när det gäller de rekommendationer
som den anser har genomförts, inte heller när revisionsrätten bedömer att de inte har
genomförts fullt ut.

1

Se punkterna 3.72–3.78 i årsrapporten för 2018 och punkterna 7.11–7.12 i 2019 års rapport
om EU-budgetens prestation.
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7.12. I år hade 138 av de 163 rekommendationerna fortfarande inte genomförts,

och de följdes inte längre upp av kommissionen (se figur 7.3). Kommissionen hade inte
godtagit 39 av de 138 rekommendationerna i de särskilda rapporterna. Den ansåg att
de återstående 99 rekommendationerna hade genomförts fullt ut vid tidpunkten för
de två föregående årens uppföljningar, men det bedömde inte revisionsrätten.

Figur 7.3 – Uppföljning av rekommendationer i särskilda rapporter från
2015 och 2016 som inte genomförts fullt ut av kommissionen vid de två
föregående årens uppföljningar
Har inte följts upp av kommissionen

99

Har bedömts vara genomförd
fullt ut av kommissionen, även
om revisionsrätten inte ansåg

Har följts upp av kommissionen

13

Har bedömts vara delvis
genomförd av
kommissionen

12

Har bedömts vara
genomförd fullt ut av
kommissionen

39

Kommissionen har inte godtagit
dessa rekommendationer

Källa: Revisionsrätten.

7.13. Kommissionen har fortsatt att följa upp de återstående 25

rekommendationerna av de 163 rekommendationer som inte hade genomförts fullt ut.
Enligt kommissionens databas har kommissionen sedan dess slutfört genomförandet
av tolv av de 25 rekommendationerna. Genom att tillämpa uppföljningsmetoden för
utestående rekommendationer i särskilda rapporter från 2015 och 2016 fortsätter vi
att övervaka sådana fall i RAD-databasen, men vi har inte granskat dem i detalj.
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Hur har andra revisionsobjekt genomfört våra
rekommendationer?

7.14. Totalt riktades 18 rekommendationer2 till andra revisionsobjekt än

kommissionen. Sex av dem kom från särskild rapport 23/2017, som inte ingick i denna
uppföljning.

7.15. Samtliga av de tolv rekommendationer som riktats till andra revisionsobjekt

än kommissionen har genomförts fullt ut. Bilaga 7.2 visar genomförandestatusen i
detalj för dessa rekommendationer, som alla riktar sig till Europeiska utrikestjänsten.

Hur har våra revisionsobjekt genomfört våra
rekommendationer jämfört med föregående år?

7.16. Vi följde upp 20 särskilda rapporter som offentliggjordes 2017. Våra

revisionsobjekt hade genomfört 112 (70 %) av våra 161 rekommendationer fullt ut.
Ytterligare 17 rekommendationer (10 %) hade de genomfört i de flesta avseenden (se
figur 7.4).

7.17. Jämfört med föregående år ökade andelen rekommendationer som

genomförts fullt ut från 65 % till 70 %. Den totala andelen rekommendationer som
genomförts fullt ut eller i de flesta avseenden samt den totala andelen
rekommendationer som inte eller endast delvis hade genomförts låg samtidigt på en
relativt stabil nivå. Bilaga 7.1 och bilaga 7.2 visar genomförandestatusen för
rekommendationerna mer i detalj.

2

I särskild rapport 14/2017 Effektivitetsrevision av handläggningen av mål vid Europeiska
unionens domstol formuleras inga rekommendationer utan ”överväganden”, och den faller
därför utanför ramen för detta kapitel.
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Figur 7.4 – Genomförande av våra rekommendationer till våra
revisionsobjekt i särskilda rapporter från 2016 och 2017
Har genomförts i
vissa avseenden

Har genomförts fullt ut

Har genomförts i de
flesta avseenden

2017

2016

70 %

65 %

Inte längre relevant

Har inte genomförts

10 %

14 %

9%

10 %

1%

14 %

7%

0%

Källa: Revisionsrätten.

Hur snabbt har revisionsobjekten genomfört våra
rekommendationer?

7.18. Under de senaste åren har vi i våra särskilda rapporter konsekvent angett en

tidsram för genomförandet av rekommendationerna. Tidsramarna diskuteras med
revisionsobjektet och anges specifikt i våra särskilda rapporter för att säkerställa att de
är tydliga för alla berörda parter.

7.19. Vid årets uppföljning har vi för första gången analyserat huruvida de

korrigerande åtgärder som våra revisionsobjekt vidtagit genomförts i tid. På det hela
taget genomfördes 68 % av våra rekommendationer i tid (se figur 7.5).
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Figur 7.5 – Översikt över huruvida revisionsobjektens korrigerande
åtgärder har genomförts i tid
Fördröjd
åtgärd

Uppföljningsåtgärd har genomförts i tid

68 %
0%

25 %

Ingen åtgärd

23 %
50 %

9%

75 %

100 %

Anm.: I beräkningen ingår inte rekommendationer utan någon tidsplan för genomförandet (17 fall), för
vilka tidsfristen ännu inte har löpt ut (fem fall) och för vilka rekommendationerna inte längre är
relevanta (två fall).
Källa: Revisionsrätten.

7.20. Figur 7.6 visar huruvida genomförandet gjorts i tid, enligt en uppdelning efter
de olika genomförandenivåerna, vilket visar att en högre genomförandenivå korrelerar
med en högre punktlighet.

Figur 7.6 – Översikt över huruvida revisionsobjektens korrigerande
åtgärder har genomförts i tid, uppdelning efter genomförandenivå
Uppföljningsåtgärd

Genomförandenivå

fördröjd

i tid

15 %

85 %

fullt ut

47 %

53 %

i de flesta avseenden
0%

25 %

50 %

75 %

100 %

Anm.: De procentvärden som rör punktligheten för genomförandet hänför sig till respektive
genomförandenivå. Beräkningen ”Andel av genomförandenivån” beaktar inte rekommendationer som
inte genomförts och där ingen bedömning av genomförandestatus krävts, eftersom rekommendationen
inte längre är relevant.
Källa: Revisionsrätten.
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Vilken är den viktigaste faktorn för att lämpliga
uppföljningsåtgärder vidtas i tid?

7.21. Rekommendationerna kräver åtgärder utifrån de bevis som har samlats in

och analyserats under revisionen. En god och löpande kommunikation samt ömsesidig
förståelse mellan revisorerna och revisionsobjekten när det gäller slutsatserna och
rekommendationerna från revisionen bidrar till att lämpliga uppföljningsåtgärder
vidtas för att avhjälpa de rapporterade bristerna. Det framgår av det faktum att 86 %
av de rekommendationer i särskilda rapporter från 2017 som godtagits helt eller delvis
av revisionsobjekten hade genomförts fullt ut eller i de flesta avseenden. Däremot
genomfördes endast en av de elva rekommendationerna i särskilda rapporter från
2017 som inte godtagits av revisionsobjekten fullt ut eller i de flesta avseenden. I
figur 7.7 visas genomförandenivån uppdelad på olika godtagandenivåer.

Figur 7.7 – Genomförandenivån korrelerar med revisionsobjektens
godtagande av rekommendationerna från revisionen
Godtagandenivå
Genomförandenivå

Godtagen

Delvis godtagen

Ej godtagen

Har genomförts fullt ut

74 %

84 %

0%

Har genomförts i
de flesta avseenden

12 %

4%

9%

Har genomförts i
vissa avseenden

10 %

0%

18 %

Har inte genomförts

4%

12 %

73 %

Anm.: De procentvärden som rör genomförandenivån hänför sig till respektive godtagandenivå. I
beräkningen ingår inte rekommendationer som inte längre är relevanta (två fall).
Källa: Revisionsrätten.

215

Slutsats
7.22. De flesta rekommendationerna i den särskilda rapporten har genomförts i tid

(68 %). Jämfört med föregående år låg andelen rekommendationer som genomförts
fullt ut eller i de flesta avseenden på en relativt stabil nivå (80 %). Det finns utrymme
för ytterligare framsteg när det gäller rekommendationer som inte har genomförts och
rekommendationer som har genomförts i vissa respektive i de flesta avseenden. Vår
analys visar att revisionsobjektens godtagande av rekommendationerna från
revisionen bidrar till att lämpliga uppföljningsåtgärder vidtas för att avhjälpa de
rapporterade bristerna.
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Bilagor
Bilaga 7.1 – Närmare uppgifter om statusen för rekommendationerna från 2017 per rapport –
Europeiska kommissionen
Punktlighet:
relevant.

Särskild
rapport
(SR)

SR 01/2017

i tid,

fördröjd,

tidsfrist har inte löpt ut,

ingen uppföljningsåtgärd,

ingen tidsfrist för genomförande fastställd,

rekommendation inte längre

Genomförandenivå
Titel

Rekommendation nr

Punkt i
SR

1c

82

2d

83

Mer behöver göras för att
Natura 2000 ska genomföras till
sin fulla potential
3b

84

Genomförts
fullt ut

Genomförts i
de flesta
avseenden

Genomförts i vissa
avseenden

X
X
Kommissionen har inte
fastställt några nya
övergripande Natura 2000indikatorer för alla EUfonder. Ytterligare
övergripande indikatorer
skulle vara användbara för
att medge mer exakt och
korrekt spårning av de
resultat som EUfinansieringen i Natura
2000-områden
åstadkommit.

Har inte
genomförts

Inte
längre
relevant

Punktlighet
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Särskild
rapport
(SR)

SR 02/2017

Genomförandenivå
Titel

Kommissionens förhandlingar
om
partnerskapsöverenskommelser
och program inom
sammanhållningspolitiken 2014–
2020: utgifterna riktas mer mot
Europa 2020-prioriteringar, men
arrangemangen för
resultatmätning är allt mer
komplexa

Rekommendation nr

Punkt i
SR

1

142

2b

144

3

151

X

4 (första strecksatsen)

151

X

5 (första strecksatsen)

152

X

5 (andra strecksatsen)

152

X

Genomförts
fullt ut

Genomförts i
de flesta
avseenden

Genomförts i vissa
avseenden

Har inte
genomförts

Inte
längre
relevant

X
X

Punktlighet
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Särskild
rapport
(SR)

SR 03/2017

Genomförandenivå
Titel

EU:s bistånd till Tunisien

Rekommendation nr

Punkt i
SR

Genomförts
fullt ut

Genomförts i
de flesta
avseenden

Genomförts i vissa
avseenden

Har inte
genomförts

Kommissionen använder
data för att utarbeta årliga
översikter över
programmens resultat och
strategiska rapporter. Det
rör sig om dokument på
hög nivå som är allmänt
hållna och inte tillräckligt
specifikt inriktade på
användningen av
riktmärken för att man ska
kunna dra lärdomar av
politiken under perioden
2014–2020. Den
rekommenderade
omfattande jämförande
analysen av resultaten och
införandet av riktmärken
utgör pågående uppgifter.
Kommissionen kommer att
arbeta vidare med denna
fråga efter utgången av
perioden 2014–2020, i
samband med
efterhandsutvärderingen.

6 (första strecksatsen)

154

6 (andra strecksatsen)

154

1a

65

X

1b

65

X

X

Inte
längre
relevant

Punktlighet
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Särskild
rapport
(SR)

SR 04/2017

Genomförandenivå
Titel

Skyddet av EU:s budget mot
oriktiga utgifter: Kommissionen
använde sig i allt större
utsträckning av förebyggande
åtgärder och finansiella
korrigeringar på
sammanhållningsområdet under
perioden 2007–2013

Rekommendation nr

Punkt i
SR

1c

65

X

2a

70

X

2b

70

3

71

4

73

1

146

2

147

3

148

Genomförts
fullt ut

Genomförts i
de flesta
avseenden

Genomförts i vissa
avseenden

X
Förfarandena för att
godkänna
makroekonomiskt stöd har
inte ändrats, och
kommissionen har inte lagt
fram något förslag om att
ändra dem i enlighet med
rekommendationerna. De
brister som revisionsrätten
lyft fram kvarstår.
X
X
X
Kommissionen har försett
oss med tre tabeller med
olika uppgifter om
övervakningen av de
förebyggande och
korrigerande åtgärderna
och förklarat att det finns
olika nivåer och ansvariga

Har inte
genomförts

Inte
längre
relevant

Punktlighet
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Särskild
rapport
(SR)

Genomförandenivå
Titel

Rekommendation nr

Punkt i
SR

Genomförts
fullt ut

Genomförts i
de flesta
avseenden

Genomförts i vissa
avseenden

Har inte
genomförts

personer som deltar i
övervakningen.
Utformningen och
utvecklingen av ett
integrerat
övervakningssystem som
omfattar både
förebyggande åtgärder och
finansiella korrigeringar
skulle göra detta arbete
mer ändamålsenligt.

SR 05/2017

Ungdomsarbetslösheten – har
EU:s politik gjort någon skillnad?

4

150

X

1 (första strecksatsen)

164

X

1 (andra strecksatsen)

167

X

2

167

X

4 (första stycket)

172

X

5 (första stycket)

173

X

6

175

X

7 (första strecksatsen)

178

X

7 (andra strecksatsen)

178

X

Inte
längre
relevant

Punktlighet

221

Särskild
rapport
(SR)

SR 07/2017

Genomförandenivå
Titel

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

Rekommendation nr

Punkt i
SR

1

92

X

2

94

X

3 (första strecksatsen)

96

X

3 (andra strecksatsen)

96

X

3 (tredje strecksatsen)

96

X

4

97

X

5 (första strecksatsen)

99

5 (andra strecksatsen)

99

X

6

101

X

7 (första strecksatsen)

103

X

7 (andra strecksatsen)

103

X

Genomförts
fullt ut

Genomförts i
de flesta
avseenden

Genomförts i vissa
avseenden

Har inte
genomförts

X

Inte
längre
relevant

Punktlighet
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Särskild
rapport
(SR)

SR 08/2017

SR 09/2017

Genomförandenivå
Titel

EU:s fiskerikontroller: mer
behöver göras

EU:s stöd till kampen mot
människohandel i Syd- och
Sydostasien

Rekommendation nr

Punkt i
SR

1b

96

X

2a

98

X

2b

98

X

3d

99

3e

99

3f

99

3g

99

X

3h

99

X

4b

101

X

4e

101

X

1 (första strecksatsen)

70

X

1 (andra strecksatsen)

70

X

1 (tredje strecksatsen)

70

X

2 (första strecksatsen)

72

X

Genomförts
fullt ut

Genomförts i
de flesta
avseenden

X
X
X

Genomförts i vissa
avseenden

Har inte
genomförts

Inte
längre
relevant

Punktlighet

223

Särskild
rapport
(SR)

SR 10/2017

Genomförandenivå
Titel

EU:s stöd till unga jordbrukare
bör riktas så att det främjar
generationsskifte på ett
ändamålsenligare sätt

Rekommendation nr

Punkt i
SR

2 (andra strecksatsen)

72

X

2 (tredje strecksatsen)

72

X

2 (fjärde strecksatsen)

72

X

1 (första strecksatsen)

88

X

1 (andra strecksatsen)

88

X

1 (tredje strecksatsen)

88

X

3 (första strecksatsen)

90

X

3 (tredje strecksatsen)

90

X

Genomförts
fullt ut

Genomförts i
de flesta
avseenden

Genomförts i vissa
avseenden

Har inte
genomförts

Inte
längre
relevant

Punktlighet
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Särskild
rapport
(SR)

SR 11/2017

Genomförandenivå
Titel

Rekommendation nr

Punkt i
SR

1 (första strecksatsen)

72

Genomförts
fullt ut

Genomförts i
de flesta
avseenden

Genomförts i vissa
avseenden

X
Kommissionen har
fastställt principen om att
genomföra en strukturerad
behovsbedömning som en
förutsättning för att inrätta
en förvaltningsfond, men
erkänner att metoden inte
har utvecklats, vilket var
ett villkor som
revisionsrätten
rekommenderade i sin
särskilda rapport för att
säkerställa att de
efterföljande analyserna
var lämpliga för att visa
förvaltningsfondens
mervärde och fördelar
jämfört med andra
instrument.

1 (andra strecksatsen)

72

2 (första strecksatsen)

76

X

2 (andra strecksatsen)

76

X

2 (tredje strecksatsen)

76

2 (fjärde strecksatsen)

76

EU:s förvaltningsfond Bêkou för
Centralafrikanska republiken: en
lovande början trots vissa brister

X
X

Har inte
genomförts

Inte
längre
relevant

Punktlighet

225

Särskild
rapport
(SR)

SR 12/2017

SR 13/2017

Genomförandenivå
Titel

Genomförandet av
dricksvattendirektivet:
vattenkvaliteten och tillgången
till vatten har förbättrats i
Bulgarien, Ungern och
Rumänien, men det behövs
fortsatt stora investeringar

Ett gemensamt europeiskt
trafikstyrningssystem för
järnväg: kommer det politiska
beslutet någonsin att bli
verklighet?

Rekommendation nr

Punkt i
SR

1

111

X

2a

111

X

2b

111

X

2c

111

X

2d

111

X

4

113

X

1

90

X

2

90

X

3

91

X

4a

91

X

4b

91

X

4c

91

X

4d

91

X

5

91

X

Genomförts
fullt ut

Genomförts i
de flesta
avseenden

Genomförts i vissa
avseenden

Har inte
genomförts

Inte
längre
relevant

Punktlighet

226

Särskild
rapport
(SR)

SR 15/2017

Genomförandenivå
Titel

Förhandsvillkor och
resultatreserv inom
sammanhållningspolitiken:
innovativa men ännu inte
ändamålsenliga instrument

Rekommendation nr

Punkt i
SR

6a

91

6bi

91

6 b ii

91

7

92

X

8a

92

X

8b

92

X

1a

111

1b

111

1c

111

Genomförts
fullt ut

Genomförts i
de flesta
avseenden

Genomförts i vissa
avseenden

Har inte
genomförts

X
X
X

Ingen dokumenterad
bedömning av om
förhandsvillkoren är
relevanta och användbara
och om överlappningar
tagits bort. Såsom anges i
yttrande 06/2018 påverkas
kanske inte det effektiva
och ändamålsenliga
genomförandet av det
specifika målet i fråga av
vissa av de föreslagna
kriterierna.
X
I yttrande 06/2018
betonas att vissa av
kriterierna är tvetydiga. De

Inte
längre
relevant

Punktlighet
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Särskild
rapport
(SR)

Genomförandenivå
Titel

Rekommendation nr

Punkt i
SR

Genomförts
fullt ut

Genomförts i
de flesta
avseenden

Genomförts i vissa
avseenden
föreslagna tematiska
villkoren för utarbetande
av strategier och
strategiska politiska ramar
är dock inte så utförliga i
fråga om hur strategierna
bör fastställas, vilka
enheter som ska ansvara
för att genomföra dem,
vilken kapacitet som krävs
för att genomföra och
tillämpa dem och, i de
flesta fall, hur de bör
övervakas.

1d

2a

111

111

X
Enligt kommissionens
förslag till förordning om
gemensamma
bestämmelser (2021–
2027) ger
halvtidsöversynen
medlemsstaterna
möjlighet att utvärdera de
landsspecifika
rekommendationerna, den
socioekonomiska
situationen och de delmål
som uppnåtts samt att
ompröva sina operativa
program. De medel som

Har inte
genomförts

Inte
längre
relevant

Punktlighet
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Särskild
rapport
(SR)

Genomförandenivå
Titel

Rekommendation nr

Punkt i
SR

Genomförts
fullt ut

Genomförts i
de flesta
avseenden

Genomförts i vissa
avseenden

Har inte
genomförts

ska anslås till operativa
program efter halvtidsöversynen överstiger de
6 % i resultatreserven.
Enligt yttrande 06/2018
finns det dock vissa brister
i samband med halvtidsöversynen, eftersom det är
oklart hur resultatet
kommer att bedömas och
vilka konsekvenser
bedömningen kommer att
få.

2b

111

X
I yttrande 06/2018
anges att den
föreslagna halvtidsöversynen
mestadels kommer
att avse de
rapporterade
värdena för
outputindikatorer,
och inte resultatindikatorer oavsett
slag, eftersom det
inte kommer att
finnas några
delmål för resultatindikatorerna i
prestationsramen.

Inte
längre
relevant

Punktlighet

229

Särskild
rapport
(SR)

SR 16/2017

SR 18/2017

Genomförandenivå
Titel

Programplanering inom
landsbygdsutveckling: mindre
komplexitet och mer fokus på
resultat behövs

Gemensamt europeiskt luftrum:
en förändrad kultur men inte ett
gemensamt luftrum

Rekommendation nr

Punkt i
SR

Genomförts
fullt ut

Genomförts i
de flesta
avseenden

Genomförts i vissa
avseenden

Har inte
genomförts

Inte
längre
relevant

X
Det finns inga
bestämmelser om
inne-hållanden och
finansiella
korrigeringar om
de fastställda
delmålen/ målen
inte uppnås.

2c

111

1a

100

2

102

X

3

104

X

4 (första strecksatsen)

104

X

4 (andra strecksatsen)

104

X

5

104

X

6 (första strecksatsen)

109

X

6 (andra strecksatsen)

109

X

1

78

X

2a

80

X

X

Punktlighet
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Särskild
rapport
(SR)

SR 19/2017

Genomförandenivå
Titel

Importförfaranden: brister i den
rättsliga ramen och
oändamålsenlig tillämpning
påverkar EU:s ekonomiska
intressen

Rekommendation nr

Punkt i
SR

2b

80

X

3

81

X

4

81

X

5

82

X

6a

83

X

6b

83

X

7a

87

X

7b

87

X

8

87

X

9a

88

X

9b

88

X

1

143

2

145

Genomförts
fullt ut

Genomförts i
de flesta
avseenden

Genomförts i vissa
avseenden

Trots de åtgärder som
vidtagits för att utarbeta
en metod för att beräkna
tullgapet har detta inte
beräknats.
X

Har inte
genomförts

Inte
längre
relevant

Punktlighet
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Särskild
rapport
(SR)

Genomförandenivå
Titel

Rekommendation nr

Punkt i
SR

3

145

X

4a

146

X

4b

146

X

5

146

6a

147

De kontroller som gjorts
för att kontrollera
uppgraderingen av
systemen i
medlemsstaterna har ännu
inte omfattat alla länder.

6b

147

Det arbete som hittills
gjorts för att möjliggöra
utfärdandet av
värderingsbeslut som
gäller för hela EU befinner
sig fortfarande i den
preliminära fasen. De
resultat som kommer att
behövas för att avgöra om
en framtida lagstiftning är
nödvändig är fortfarande
inte klara.

7

148

8a

149

Genomförts
fullt ut

Genomförts i
de flesta
avseenden

Genomförts i vissa
avseenden

Har inte
genomförts

X

X
X

Inte
längre
relevant

Punktlighet
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Särskild
rapport
(SR)

Genomförandenivå
Titel

Rekommendation nr

Punkt i
SR

8b

149

X

8c

149

X

1a

109

X

SR 20/2017

Genomförts i
de flesta
avseenden

Genomförts i vissa
avseenden

Har inte
genomförts

109

Ansträngningar har gjorts
för att samla in uppgifter
om förvaltningskostnader.
Datainsamlingen är dock
bristfällig.

2a

112

I den nya antagna
förordningen beaktas
rekommendationens
sammanhang. Definitionen
och antagandet av
behörighetskriterier är
föremål för pågående
förhandlingar.

2b

112

X

2c

112

X

3a

114

X

3b

114

X

4a

115

1b

EU-finansierade
lånegarantiinstrument: positiva
resultat, men ökad inriktning
mot stödmottagare och
samordning med nationella
system krävs

Genomförts
fullt ut

X

Inte
längre
relevant

Punktlighet
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Särskild
rapport
(SR)

SR 21/2017

Genomförandenivå
Titel

Miljöanpassningsstödet: ett mer
komplext inkomststödsystem
som ännu inte är ändamålsenligt
i miljöhänseende

Rekommendation nr

Punkt i
SR

4b

115

4c

115

4d

115

1a

83

Genomförts
fullt ut

Genomförts i
de flesta
avseenden

Genomförts i vissa
avseenden

Har inte
genomförts

X
X
X
I förslaget till ny förordning
om den gemensamma
jordbrukspolitiken
uppmanas alla
medlemsstater att
utarbeta en
interventionslogik i sina
strategiska planer, på
grundval av en
behovsbedömning och en
analys av prioriteringarna.
Som vi angav i vårt
yttrande 07/2018 anser
revisionsrätten dock att
förslaget inte innehåller de
nödvändiga
grundförutsättningarna för
ett ändamålsenligt
resultatsystem. Genom
förslaget överförs ansvaret
för att prioritera
interventionstyperna till
medlemsstaterna, och det
är för närvarande oklart
hur kommissionen ska

Inte
längre
relevant

Punktlighet
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Särskild
rapport
(SR)

Genomförandenivå
Titel

Rekommendation nr

Punkt i
SR

Genomförts
fullt ut

Genomförts i
de flesta
avseenden

Genomförts i vissa
avseenden

Har inte
genomförts

bedöma medlemsstaternas
strategiska planer för att
säkerställa miljö- och
klimatambitionerna.

Källa: Revisionsrätten.

1b

83

X

1c

83

2 a (första strecksatsen)

83

2 a (andra strecksatsen)

83

2 a (tredje strecksatsen)

83

2 b (första strecksatsen)

83

X

2 b (andra strecksatsen)

83

X

2c

83

X
X
X
X

X

Inte
längre
relevant

Punktlighet
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Bilaga 7.2 – Närmare uppgifter om statusen för rekommendationerna från 2017 per rapport – andra
revisionsobjekt
Punktlighet:

i tid,

fördröjd,

tidsfrist har inte löpt ut,

ingen uppföljningsåtgärd,

ingen tidsfrist för genomförande fastställd,

rekommendation inte längre relevant.

Genomförandenivå
Särskild
rapport (SR)
SR 09/2017

SR 22/2017

Titel

EU:s stöd till kampen mot
människohandel i Syd- och
Sydostasien
Valobservatörsuppdrag –
ansträngningar har gjorts för att
följa upp rekommendationer men
övervakningen behöver bli bättre

Rekommendation nr

Punkt i
SR

Genomförts
fullt ut

Genomförts i
de flesta
avseenden

Genomförts i
vissa
avseenden

Europeiska utrikestjänsten
1 (fjärde strecksatsen)

70

X
Europeiska utrikestjänsten

1 (första strecksatsen)

128

X

1 (andra strecksatsen)

128

X

2 (första strecksatsen)

128

X

2 (andra strecksatsen)

128

X

3 (första strecksatsen)

128

X

3 (andra strecksatsen)

128

X

4 (första strecksatsen)

128

X

4 (andra strecksatsen)

128

X

5 (första strecksatsen)

128

X

Har inte
genomförts

Inte längre
relevant

Punktlighet

236

Genomförandenivå
Särskild
rapport (SR)

Källa: Revisionsrätten.

Titel

Rekommendation nr

Punkt i
SR

5 (andra strecksatsen)

128

X

5 (tredje strecksatsen)

128

X

Genomförts
fullt ut

Genomförts i
de flesta
avseenden

Genomförts i
vissa
avseenden

Har inte
genomförts

Inte längre
relevant

Punktlighet

237

Tillägg
Revisionsmetod
1)

Vår metod för effektivitetsrevisioner beskrivs på vår plattform AWARE. Vid våra
revisioner följer vi de internationella standarder för högre revisionsorgan (Issai)
som gäller för effektivitetsrevisioner.

DEL 1 – Kapitel 1: Prestationsram
2)

Varje år undersöker vi en ny aspekt av prestationsramen. Den övergripande
revisionsfråga som vi valde för årets rapport var hur kommissionen och
medlagstiftarna hade använt lärdomarna från tidigare fleråriga
budgetramperioder för att förbättra utformningen av utgiftsprogrammen för
perioden 2021–2027 och deras prestation.

3)

För att besvara denna fråga fokuserade vi på lärdomar som är relevanta för
programmens prestation och analyserade huruvida

4)

o

det finns en process som gör det möjligt för kommissionen att införliva
lärdomar i sina lagstiftningsförslag,

o

kommissionens lagstiftningsförslag beaktar lärdomarna från utvärderingar,
revisioner och konsekvensbedömningar,

o

betydande ändringar som antagits av Europaparlamentet och rådet och som
kan påverka de föreslagna utgiftsprogrammens prestation kan kopplas till
konsekvensbedömningar (inbegripet de som utarbetats av medlagstiftarna)
eller andra källor till lärdomar.

Vi grundade vår analys på ett urval av lagstiftningsförfaranden avseende fem av
de 48 utgiftsprogram som inrättats för perioden 2021–2027: Europeiska regionala
utvecklingsfonden (Eruf), Sammanhållningsfonden, Europeiska garantifonden för
jordbruket (EGFJ), Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (Ejflu) och
instrumentet för grannskapet, utvecklingssamarbete och internationellt
samarbete – Europa i världen. Tillsammans står dessa fem program för omkring
60 % av de planerade utgifterna under perioden. De viktigaste kriterierna för vårt
urval var ekonomisk väsentlighet och det faktum att vi avgett yttranden över
kommissionens lagstiftningsförslag om dessa program.
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5)

Som en del av vårt arbete gick vi igenom
a)

konsekvensbedömningar av de fem utvalda utgiftsprogrammen för 2021–
2027,

b)

halvtidsutvärderingar av motsvarande utgiftsprogram för 2014–2020,

c)

efterhandsutvärderingar av motsvarande utgiftsprogram för 2007–2013,

d)

våra egna granskningsrapporter och översikter, i tillämpliga fall,

e)

kommissionens förslag och efterföljande ändringar inom ramen för de
lagstiftningsförfaranden som förtecknas i tabell 1.

Tabell 1 – Lagstiftningsförfaranden som omfattas
Lagstiftningsförfarande

Förordning

2018/0197/COD

Förordning om Eruf och Sammanhållningsfonden

2018/0196/COD

Förordning om gemensamma bestämmelser

2018/0216/COD

Förordning om strategiska planer inom GJP*

2018/0218/COD

Förordning om en samlad marknadsordning*

2018/0217/COD

Övergripande förordning om GJP*

2018/0243/COD

Förordning om instrumentet Europa i världen

2018/0132/APP

Förordning om den fleråriga budgetramen

* Lagstiftningsförslag – förordningen hade ännu inte antagits när vi slutförde vår revision.
Källa: Revisionsrätten.

6)

Som en del av revisionen hade vi distansmöten och mejlkontakt med
kommissionen (generalsekretariatet, GD Budget, GD Jordbruk och
landsbygdsutveckling, GD Regional- och stadspolitik, GD Migration och inrikes
frågor, GD Internationella partnerskap samt nämnden för lagstiftningskontroll).
Vid dessa kontakter diskuterades främst hur förfaranden och arrangemang som
utvecklats inom ramen för kommissionens strategi för bättre lagstiftning var
utformade och hur de fungerade när det gällde att identifiera och dra praktisk
nytta av lärdomar från utvärderingar och säkerställa fullgod kvalitet på
utvärderingar och konsekvensbedömningar.

7)

Vi hade också distansmöten och mejlkontakt med företrädare för
Europaparlamentets och rådets generalsekretariat. Huvudsyftet med dessa
kontakter var att förstå hur de två institutionerna i egenskap av medlagstiftare
har genomfört bestämmelserna i det interinstitutionella avtalet om bättre

239

lagstiftning när det gäller att utföra konsekvensbedömningar av väsentliga
ändringar av kommissionens lagstiftningsförslag.

DEL 2 – Kapitel 2–6: EU:s utgiftsprogram och deras prestation
8)

I kapitel 2–6 tar vi upp de resultat som uppnåtts inom EU:s program under
rubrikerna 1a, 1b, 2, 3 och 4 i den fleråriga budgetramen för 2014–2020. Vårt
syfte var att fastställa hur mycket relevant prestationsinformation som finns att
tillgå och att med hjälp av den informationen bedöma hur väl EU:s utgiftsprogram
faktiskt har presterat.

Vårt urval
9)

Det finns 58 utgiftsprogram inom den fleråriga budgetramen för 2014–2020. För
att göra vår bedömning valde vi ut fem av dessa (se tabell 2), ett för varje rubrik i
den fleråriga budgetramen. Det viktigaste kriteriet för vårt urval av program var
ekonomisk väsentlighet: för varje rubrik valde vi ut det största eller näst största
programmet (sett till budget) efter att först ha uteslutit dem som vi redan hade
tagit med i prestationsrapporten för 2019. De fem utgiftsprogrammen i vårt urval
står tillsammans för 19 % av alla utbetalningar som hade gjorts fram till slutet av
2020 i enlighet med åtagandena i den fleråriga budgetramen för 2014–2020. De
nio program som omfattades av vår rapport för 2019 motsvarade 74 % av de
totala betalningarna fram till slutet av 2019.

Tabell 2 – Vårt urval av utgiftsprogram för kapitel 2–6
Kapitel

Rubrik i den fleråriga
budgetramen

Utvalda utgiftsprogram

2

1a: Konkurrenskraft för tillväxt
och sysselsättning

Erasmus+

3

1b: Ekonomisk, social och
territoriell sammanhållning

Europeiska socialfonden (ESF)

4

2: Hållbar tillväxt: naturresurser

Europeiska havs- och fiskerifonden
(EHFF)

5

3: Säkerhet och medborgarskap

Fonden för inre säkerhet (gränser och
visering)

6

4: Europa i världen

Instrumentet för stöd inför
anslutningen (IPA II)

Källa: Revisionsrätten.
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10) Varje utgiftsprogram har mellan ett och 20 mål (allmänna och/eller särskilda),
som vi hänvisar till på det sätt som de anges i kommissionens programförklaringar
till budgetförslaget för 2022. Vi undersökte hur utgiftsprogrammen hade
presterat i förhållande till ett urval av dessa mål (se bilagorna 2.1, 3.1, 4.1, 5.1 och
6.1). Vi täckte in alla allmänna mål och ett urval av särskilda mål utifrån deras
väsentlighet och kopplingar till ett allmänt mål samt EU-mål på högre nivå.
Bedömning av prestationsinformation
11) Vi baserade vår bedömning på den prestationsinformation som kommissionen
lämnat, bland annat
a)

den årliga förvaltnings- och resultatrapporten för 2020,

b)

de relevanta programförklaringar som åtföljde budgetförslaget för 2022,

c)

de årliga verksamhetsrapporterna från relevanta generaldirektorat för 2020,

d)

utvärderingar av programmens prestation under de fleråriga budgetramarna
för 2014–2020 och 2007–2013,

e)

olika programspecifika prestationsrapporter.

12) Vi kompletterade denna information med aktuella resultat från vårt eget arbete
med granskningar och översikter. Vi hade inte tillgång till omfattande egna
resultat för vart och ett av de utvalda programmålen.
13) Vi kontrollerade kommissionens prestationsinformation vad gäller rimlighet och
konsekvens i förhållande till våra egna resultat, men vi granskade inte dess
tillförlitlighet.
14) Vi inriktade oss på den mest aktuella informationen om de senaste versionerna av
EU:s utgiftsprogram inom den fleråriga budgetramen för 2014–2020. Mot
bakgrund av att efterhandsutvärderingar av dessa program inte görs förrän långt
efter periodens slut och att interimsutvärderingar inte finns tillgängliga för alla
program, blev vi ofta tvungna att använda oss av prestationsinformation för de
föregående programmen inom den fleråriga budgetramen för 2007–2013. I
samband med detta tog vi hänsyn till hur omfattande ändringar som gjorts av
programmens utformning och genomförande mellan de båda perioderna.
Analys av indikatorer
15) Som en del av vår prestationsbedömning analyserade vi den information som
framgick av de prestationsindikatorer som hade angetts i de relevanta
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programförklaringarna till budgetförslaget för 2022. Vi gjorde även en jämförelse
med tidigare programförklaringar.
16) De fem programmen i vårt urval omfattas av totalt 114 indikatorer, vilket är fler
än vad som anges i programförklaringarna. Detta beror på att indikatorerna i
programförklaringarna ofta består av två eller fler delindikatorer, som var och en
har separata utgångsvärden, mål och uppsättningar av faktiskt uppnådda värden.
Vi räknade varje sådan delindikator som en separat indikator.
17) Vi klassificerade alla indikatorer som output-, resultat- eller effektindikatorer
utifrån de kriterier som anges i kommissionens riktlinjer för bättre lagstiftning. I
vissa fall klassificerar kommissionen samma indikatorer på olika sätt. Vår analys av
indikatorer inbegrep en beräkning av framstegen hittills mot målet, i varje enskilt
fall med hjälp av det relevanta utgångsvärdet (se tabell 3). Denna beräkning var
endast möjlig i de fall där kvantifierade uppgifter fanns tillgängliga för
utgångsvärdet, målet eller det senaste faktiska värdet.

Tabell 3 – Beräkning av framsteg mot målet (från utgångsvärdet)
Utgångsvärde

Det senaste
faktiska
värdet

Mål

Beräkning

Framsteg mot
målet

20

40

70

(40 − 20)/(70 − 20)

40 %

Källa: Revisionsrätten.

18) För varje indikator bedömde vi dessutom om
o

den hade ett tydligt mål (och om det var kvantitativt eller kvalitativt) – se
punkt (20),

o

den var på rätt spår mot att uppnå sitt mål (med beaktande av uppnådda
delmål och framsteg hittills) – se punkt (21),

o

kommissionens bedömning av framstegen (eller av om indikatorn var ”på
rätt spår”) i stort överensstämde med vår bedömning – se punkt (22).

19) För ett urval av indikatorer, som valdes främst på grund av deras koppling till
programmets viktigaste verksamheter och mål, presenterar vi resultaten av vår
analys grafiskt och mer detaljerat i figur 1.
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Figur 1 – Grafisk presentation av vår analys av utvalda indikatorer, med
teckenförklaringar
Framsteg mot målet och
det år då dessa uppnåddes.

Delmål och det år dessa framsteg
ska uppnås.

70 % (2020)
Delmål
90 % (2018)

Typ av mål
Kvantitativt

Kvalitativt

Mål saknas eller
är oklart

2022

2012

Utgångsår och målår.
Framstegen har normaliserats så att
utgångsvärde = 0 % och mål = 100 %
Är indikatorn på rätt spår
mot att uppnå sitt mål (med
beaktande av uppnådda
delmål och framsteg hittills)?
Ja

Överensstämmer
kommissionens bedömning
av framstegen i stort med
vår bedömning?
Ja

Nej
Oklart: uppgifter
saknas eller är
inaktuella eller
ofullständiga

Nej

Källa: Revisionsrätten.

20) I tabell 4 visas exempel på kvantitativa, kvalitativa och oklara mål. Om ett mål inte
är kvantitativt kan framstegen mot målet inte beräknas i procent. Om en indikator
saknar eller har ett oklart målvärde är det dessutom omöjligt att avgöra om den
är på rätt spår.
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Tabell 4 – Exempel på typer av mål
Typ av mål

Exempel

Kvantitativt

20 000 deltagare har utbildats.

Kvalitativt

Rättsstatsprincipen har stärkts.

Oklart

Målet uttrycks i andra enheter eller termer än utgångsvärdet
och de faktiska resultaten, vilket gör det svårt att jämföra
dem.

Källa: Revisionsrätten.

21) I tabell 5 ges exempel på hur vi bedömde om en viss indikator var ”på rätt spår”
mot att uppnå sitt mål, och våra kriterier förklaras. Vi tillämpade inte dessa
kriterier automatiskt, utan undersökte indikatorerna en i taget, på grundval av
tillgänglig information i kombination med professionellt omdöme.

Tabell 5 – Exempel på vår bedömning av om indikatorer är ”på rätt spår”
Information i
programförklaringarna
Utgångsvärde (2013): 50
Mål (2023): 150
Delmål (2018): 100
Senaste värde (2018): 90
Tidigare värden (2017):
80; (2016): 70

Utgångsvärde (2013): 50
Mål (2023): 150
Delmål (2019): 100
Senaste värde (2018): 90
Tidigare värden (2017):
80; (2016): 70

Vår bedömning

Inte på rätt spår

Kriterier och motivering
Kriterium: Om det finns ett delmål
för det år som vi har de senaste
uppgifterna om, är indikatorn ”på
rätt spår” om delmålet har
uppnåtts.
Motivering: Delmålet har inte
uppnåtts.

På rätt spår

Kriterium: Om det inte finns något
delmål för det år som vi har de
senaste uppgifterna om, men det
finns ett delmål för ett annat år, är
indikatorn ”på rätt spår” om
framstegen hittills är i enlighet med
delmålet.
Motivering: Mot bakgrund av de
stadiga framstegen mot målet under
2016–2018 kommer målet för 2019
sannolikt att uppnås.

244

Information i
programförklaringarna

Utgångsvärde (2013): 50
Mål (2023): 150
Delmål: inget
Senaste värde (2018): 80
Tidigare värden (2017):
75; (2016): 70; (2015): 60;
(2014): 55

Utgångsvärde (2013): 50
Mål (2023): 150
Delmål: inget
Senaste värde (2018): 80
Tidigare värden (2017):
63; (2016): 55; (2015): 52;
(2014): 51

Vår bedömning

Inte på rätt spår

Kriterier och motivering
Kriterium: Om det inte finns några
delmål är indikatorn ”på rätt spår”,
om framstegen hittills överlag följer
en linjär utveckling från
utgångsvärdet mot målet, eller om
de faktiska värdena hittills uppvisar
en mer exponentiell framstegsprofil
med en långsam start och
tilltagande utveckling under de
följande åren.
Motivering: Framstegen mot målet
uppgår till 30 %, vilket är betydligt
lägre än det linjära värde på 50 %
som kan förväntas efter halva
genomförandetiden, och de faktiska
värdena hittills uppvisar inte någon
tilltagande utveckling.
Kriterium: Om det inte finns några
delmål är indikatorn ”på rätt spår”,
om framstegen hittills överlag följer
en linjär utveckling från
utgångsvärdet mot målet, eller om
de faktiska värdena hittills uppvisar
en mer exponentiell framstegsprofil
med en långsam start och
tilltagande utveckling under de
följande åren.

På rätt spår

Motivering: Framstegen mot målet
uppgår till 30 %, vilket är betydligt
lägre än det linjära värde på 50 %
som kan förväntas efter halva
genomförandetiden. Samtidigt
uppvisar de faktiska värdena hittills
en uppenbart tilltagande utveckling
som, om den håller i sig, sannolikt
leder till att målet kommer att
uppnås.
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Information i
programförklaringarna

Utgångsvärde (2013): 50
Mål (2023): ökning
Delmål: inget
Senaste värde (2018): 60
Tidigare värden (2017):
56; (2016): 55; (2015): 52;
(2014): 51

Utgångsvärde (2013): 50
Mål (2023):
upprätthållande
Delmål: inget
Senaste värde (2018): 40
Tidigare värden (2017):
46; (2016): 49; (2015): 52;
(2014): 51

Vår bedömning

Kriterier och motivering
Kriterium: Om målet inte är
kvantifierat är indikatorn ”på rätt
spår”, om villkoren för målet har
uppfyllts hittills eller om dessa
sannolikt kommer att uppfyllas.

På rätt spår

Motivering: Det icke-kvantifierade
målet är att uppnå en ökning, och
alla värden som uppnåtts hittills
ligger över utgångsvärdet, vilket
innebär att villkoren för målet har
uppfyllts.
Kriterium: Om målet inte är
kvantifierat är indikatorn ”på rätt
spår”, om villkoren för målet har
uppfyllts eller om de sannolikt
kommer att uppfyllas.

Inte på rätt spår

Motivering: Målet är att som minst
bibehålla samma nivå som
utgångsvärdet, men det senaste
faktiska värdet ligger 20 % under
utgångsvärdet.
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Information i
programförklaringarna

Utgångsvärde (2013): 50
Mål (2023): 150
Delmål: inget
Senaste värden (2018): 90

Utgångsvärde (2013): 50
Mål: ej fastställt
Delmål: inget
Senaste värde (2018): 90
Utgångsvärde (2013): 50
Mål (2023): 150
Delmål (2019): 100
Senaste värde: uppgifter
saknas

Vår bedömning

Kriterier och motivering
Kriterium: Om det inte finns några
delmål är indikatorn ”på rätt spår”,
om framstegen hittills överlag följer
en linjär utveckling från
utgångsvärdet mot målet, eller om
de faktiska värdena hittills uppvisar
en mer exponentiell framstegsprofil
med en långsam start och
tilltagande utveckling under de
följande åren.

Oklart

Motivering: Framstegen mot målet
uppgår till 40 %, vilket är
tio procentenheter lägre än det
linjära värde på 50 % som kan
förväntas efter halva
genomförandetiden. Det finns inga
andra uppgifter tillgängliga för att
påvisa att framstegen mot målet har
varit linjära eller mer exponentiella.

Oklart

Motivering: Om det inte finns något
mål är det omöjligt att bedöma om
indikatorn är ”på rätt spår”.

Oklart

Motivering: Om det inte finns några
uppgifter om framsteg mot målet är
det omöjligt att bedöma om
indikatorn är ”på rätt spår”.

Källa: Revisionsrätten.

22) I sina programförklaringar till budgetförslaget för 2022 bedömde kommissionen
för första gången indikatorernas framsteg mot sina mål och klassificerade varje
indikator utifrån om den var på rätt spår, visade måttliga framsteg eller förtjänade
uppmärksamhet. Dessutom reserverades en klassificering ”uppgifter saknas” för
indikatorer där inga resultat hade rapporterats. Denna klassificering skiljer sig från
vår. Vi klassificerar alla indikatorer som antingen ”på rätt spår” eller ”inte på rätt
spår” och använder klassificeringen ”oklart” för indikatorer för vilka uppgifterna
saknas, är inaktuella eller ofullständiga, eller för vilka inga tydliga mål har
fastställts. Tabell 6 visar i vilka fall vi anser att kommissionens bedömning av
indikatorernas framsteg i stort överensstämmer med vår bedömning av om de är
”på rätt spår”.
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Tabell 6 – Överensstämmelse mellan kommissionens bedömning av
framsteg och vår bedömning av om indikatorer är ”på rätt spår”
Revisionsrättens
bedömning

Kommissionens bedömning

Överensstämmer
kommissionens bedömning i
stort med vår bedömning?

På rätt spår
Måttliga framsteg
På rätt spår

Förtjänar uppmärksamhet
Uppgifter saknas
På rätt spår
Måttliga framsteg

Inte på rätt spår

Förtjänar uppmärksamhet
Uppgifter saknas
På rätt spår
Måttliga framsteg

Oklart

Förtjänar uppmärksamhet

Överensstämmer i stort i vissa
fall, men inte som allmän regel

Uppgifter saknas
Källa: Revisionsrätten.

23) Vår analys av indikatorer är baserad på kommissionens uppgifter, som vi inte har
granskat. Vi har dock gått igenom kommissionens programförklaringar och gjort
de justeringar som vi ansåg nödvändiga. Två av de vanligaste justeringarna som vi
gjorde var 1) att sätta utgångsvärdet till noll för outputindikatorer (t.ex. antal
finansierade projekt) där det i programförklaringarna hade angetts ett
utgångsvärde i form av en jämförelsesiffra från föregående period, och 2) att
omvandla årliga värden till kumulativa värden för indikatorer som var kumulativa
till sin natur. Vår bedömning av huruvida indikatorerna är ”på rätt spår” grundar
sig på vår analys av hur stor sannolikheten är för att en viss indikator kommer att
uppnå sitt mål i enlighet med tidsplanen. Vår analys innefattar dock inte
indikatorns relevans för programmets mål och åtgärder och inte heller målets
ambitionsnivå. Exempelvis kan det vara så att en indikator inte påverkas av de
åtgärder som genomförs inom programmet eller inte är relevant för programmets
syfte – och dess mål kan vara otillräckligt eller överdrivet ambitiöst. Av dessa skäl
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återspeglar indikatorerna i sig inte nödvändigtvis huruvida programmets mål har
uppnåtts. För en fullständig analys av ett programs prestation måste
indikatoruppgifter analyseras tillsammans med annan kvantitativ och kvalitativ
information.

DEL 3 – Kapitel 7 – Uppföljning av rekommendationer
24) Uppföljning av rekommendationerna i våra särskilda rapporter är en
återkommande uppgift. I kapitel 7 analyserar vi i vilken utsträckning våra
rekommendationer i särskilda rapporter som offentliggjordes 2017 har
genomförts. Vi klassificerar rekommendationerna som genomförda fullt ut,
genomförda i de flesta avseenden, genomförda i vissa avseenden eller inte
genomförda.
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KOMMISSIONENS SVAR PÅ EUROPEISKA REVISIONSRÄTTENS RAPPORT OM EUBUDGETENS PRESTATION – SITUATIONEN VID UTGÅNGEN AV 2020
KAPITEL 1 – PRESTATIONSRAM

INLEDNING
1.2 Kommissionen välkomnar revisionsrättens arbete med EU-budgetens prestation och dess
erkännande av hur viktigt det är med bättre lagstiftning för att lärdomarna från genomförandet av
finansieringsprogram ska kunna förbättra deras utformning och prestation. Under årens lopp har
kommissionen utvecklat ett internationellt erkänt system för utvärdering och konsekvensbedömning
som var avgörande för utarbetandet av förslagen till den fleråriga prestationsramen för 2021–2027.
Kommissionens förslag är det första steget i lagstiftningsprocessen. Den slutliga programutformningen är resultatet av lagstiftningsförhandlingar med Europaparlamentet och rådet. De har
därmed ett gemensamt ansvar för att lärdomarna om programprestationen ska beaktas på lämpligt
sätt. Kommissionen anser följaktligen, och i enlighet med det interinstitutionella avtalet om bättre
lagstiftning, att större ändringar av dess förslag bör bli föremål för konsekvensbedömning.
Kommissionen är fast besluten att fortsatt stärka detta system, bl.a. på de områden där det enligt
revisionsrätten finns utrymme för förbättringar. Kommissionen har exempelvis föreslagit
övergripande bestämmelser om tidsplanen för utvärderingarna så att relevant information finns
tillgänglig i tid för utarbetandet av framtida program. Utvärderingar och konsekvensbedömningar är
också beroende av uppgifter av hög kvalitet från medlemsstaterna och stödmottagarna. Kommissionen
kommer att sträva efter att utvärderingarna ska följas upp på lämpligt sätt, att
konsekvensbedömningarnas kvantitativa aspekter gradvis stärks, där så är möjligt och
proportionerligt, och att underlagen för lagstiftningsinitiativ successivt blir lättare att få tillgång till
och når ut till Europaparlamentet och rådet så att arbetet främjas.
I kapitlen 2–6 i denna rapport presenteras revisionsrättens bedömning av hur väl de fem utvalda
utgiftsprogrammen har presterat fram till slutet av 2020. Kommissionen anser att programmen avgjort
bidrar till att EU:s prioriteringar och mål uppnås. Den tillgängliga kvalitativa och kvantitativa
prestationsinformationen i slutet av 2020 visar att programmen är på god väg att uppnå de mål som
fastställdes i början av programperioden, trots de utmaningar som är förenade med covid-19pandemin. Även om 2020 var det sista året av den fleråriga budgetramen 2014–2020 kommer
program som Europeiska socialfonden, Europeiska havs- och fiskerifonden, Fonden för inre säkerhet
och instrumentet för stöd inför anslutningen att fortsätta att genomföras och ge resultat under de
kommande åren. Slutgiltiga slutsatser om programmens prestation 2014–2020 kan dras på grundval
av slutliga utvärderingar först efter det att programmen har avslutats.
1.3 Kommissionens förslag till långsiktig budget för 2021–2027 lades fram mellan andra kvartalet
2018 och tredje kvartalet 2018, när det gäller sammanhållning med andra ord nästan ett halvt år
tidigare än 2011. Kommissionen var fast besluten att i egenskap av opartisk förmedlare samarbeta
nära med Europaparlamentet och rådet för att snabbt kunna slutföra de interinstitutionella
förhandlingarna och minimera förseningarna i genomförandet av de nya programmen. På grund av de
parallella förhandlingarna om Förenade kungarikets utträde och valet till Europaparlamentet efter
förslaget i maj 2018 var det dock svårt. Som svar på covid-19-pandemin lade kommissionen i maj
2020 dessutom fram ett återhämtningspaket utan motstycke, med ändrade förslag för den fleråriga
budgetramen och det tillfälliga återhämtningsinstrumentet NextGenerationEU. Paketet antogs därefter
av alla institutioner före årets slut. Alla program har nu godkänts av medlagstiftarna.
När det gäller lagstiftningen om den gemensamma jordbrukspolitiken nådde medlagstiftarna en
politisk överenskommelse om den nya gemensamma jordbrukspolitiken i slutet av juni 2021. Det
formella antagandet kommer under normala förhållanden att slutföras före årets slut.
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1.10 I den fleråriga budgetramen för 2021–2027 har tidpunkten för utvärderingarna fastställts på ett
övergripande sätt. Bra utvärderingar kräver fullständiga uppgifter från tre till fyra år. För att kunna
utarbeta bra förslag på grundval av utvärderingar och konsekvensbedömningar måste kommissionen
också få uppgifter av hög kvalitet från medlemsstaterna och andra stödmottagare, vilket tar tid.
Informationen från den tillgängliga interimsutvärderingen och den slutliga utvärderingen av tidigare
program påverkar besluten om efterföljande budgetramar, så tillräckliga uppgifter av hög kvalitet
måste samlas in i god tid.
När det gäller n+3-regeln, se kommissionens synpunkter på ruta 1.5.
1.11 För den gemensamma jordbrukspolitiken föregick flera utvärderingar initiativet, men endast ett
fåtal slutliga utvärderingar avseende den tidigare fleråriga budgetramen fanns tillgängliga för
konsekvensbedömningen av förslagen för den gemensamma jordbrukspolitiken. Skälet är att det tar
tid att få fram uppgifter om genomförandet av den gemensamma jordbrukspolitiken innan en
tillförlitlig utvärdering kan göras. Yttrandet från nämnden för lagstiftningskontroll avspeglar denna
begränsade tillgång till slutförda och uttömmande utvärderingar. Vissa av dessa utvärderingar hade
slutförts när konsekvensbedömningen utarbetades och resultaten användes i konsekvensbedömningen.
För avsnittet om lärdomar i konsekvensbedömningsrapporten för den gemensamma
jordbrukspolitiken efter 2020 användes delresultat, vilket dokumenteras i bilagorna 1 och 3.
För tidiga utvärderingar, till exempel efter endast ett års genomförande, som vid utvärderingen av
miljöanpassningen, kan leda till brister i utvärderingen. I detta exempel kunde kommissionen inte ha
agerat annorlunda.
1.12 De sektorsspecifika lagstiftningsförslag som omfattas av förordningen om gemensamma
bestämmelser har alla föregåtts av konsekvensbedömningar. Dessa analyserade de huvudaspekter av
fondernas genomförande som tas upp i förordningen om gemensamma bestämmelser. Förordningen
om gemensamma bestämmelser byggde på dessa konsekvensbedömningar.
1.13 Detta svar avser punkterna 1.13–1.15.
Kommissionens utvärderingar och konsekvensbedömningar kan nås via Eurlex, registret över
kommissionens handlingar och portalen Kom med synpunkter!. EU-institutionerna kan även få
tillgång till dem genom den interinstitutionella databasen över EU-studier.
Enligt målet i det interinstitutionella avtalet om bättre lagstiftning av den 13 april 2016 ska
Europaparlamentet, rådet och kommissionen öka sin öppenhet genom att inrätta en gemensam
lagstiftningsportal. På denna offentliga webbplats kommer allmänheten att i detalj kunna följa upp
antagandet av interinstitutionella lagstiftningsakter. De tre institutionernas arbete på portalen pågår.
Som tillkännagavs i meddelandet Bättre lagstiftning: Samarbete för att skapa bättre lagar håller
kommissionen på att länka samman olika register och portaler, t.ex. EU Bookshop, den
interinstitutionella databasen över EU-studier, Kom med synpunkter! och Eurlex.
1.18 När det gäller utgiftsprogrammen kommer uppföljningen av utvärderingarna att analyseras i
konsekvensbedömningarna och i tillämpliga fall tas upp i förslagen för efterföljande program. Alla
sådana lagstiftningsförslag förtecknas i de årliga förvaltningsplanerna. Enligt instruktionerna för
förvaltningsplanerna 2022 ska tillämpliga uppföljningsåtgärder från utvärderingarna tas med.
Avdelningarna uppmanas också att i sina förvaltningsplaner hänvisa till centrala åtgärder för bättre
lagstiftning, såsom kontroller av ändamålsenligheten och viktiga utvärderingar. Mycket specifika
operativa uppföljningsåtgärder, till exempel med hänvisning till genomförandet av programmet, kan
inte tas med i förvaltningsplanerna, som avser årets viktigaste output.
Lärdomar från utvärderingar och uppföljningsåtgärder nämns också i andra dokument, exempelvis de
årliga verksamhetsrapporterna.
Av proportionalitetsskäl och för att undvika att överlappande information överförs till övriga
institutioner och till allmänheten krävs inte uppföljande handlingsplaner systematiskt, och de är inte
obligatoriska enligt principerna för bättre lagstiftning.
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1.19 Enligt riktlinjerna för bättre lagstiftning ska konsekvensbedömningarna vara proportionella. Alla
möjliga alternativ kan inte bedömas, särskilt inte när de inte är genomförbara. I stället fastställs och
kontrolleras tillgängliga alternativ så att de mest relevanta kan väljas ut. Detta görs av kommissionens
avdelningar med beaktande av fakta, synpunkter från berörda parter och i samråd med de tvärpolitiska
grupperna,
som
sammanför
sakkunskap
från
alla
berörda
generaldirektorat.
Konsekvensbedömningarna granskas av nämnden för lagstiftningskontroll.
Tabell 1.2 – Konsekvensbedömningarna presenterar olika alternativ som är jämförbara
kvalitativt, men de innehåller inga eller endast begränsade kvantitativa analyser – Se
kommissionens svar på punkt 1.19.
KOMMISSIONEN UTARBETADE SINA LAGSTIFTNINGSFÖRSLAG MED BEAKTANDE AV
DE LÄRDOMAR SOM DRAGITS
Ruta 1.1 – Lärdom: Olika instrument för yttre åtgärder bör konsolideras
Sammanslagningen av majoriteten av de tidigare instrumenten till ett enda instrument och införandet
av EUF i EU:s budget utgör viktiga steg mot förenkling och samstämmighet. En enda uppsättning
regler kommer att gälla för genomförandet av fonder för yttre åtgärder, och
genomförandebestämmelserna för instrumentet Europa i världen utgör grunden för genomförandet av
de få externa finansieringsinstrumenten (IPA III, instrumentet för kärnsäkerhetssamarbete och beslutet
om utomeuropeiska länder och territorier).
1.26 Genom sitt förslag om fler gemensamma indikatorer tog kommissionen hänsyn till den lärdom
som revisionsrätten nämner. Med en längre och mer uttömmande förteckning över indikatorer för
rapportering om sammanhållningspolitikens insatser, som kännetecknas av ganska heterogena
åtgärder, kan programmen välja och använda mer relevanta indikatorer för sina investeringar, vilket
avsevärt minskar behovet av programspecifika indikatorer. Dessutom påpekar kommissionen att de
indikatorer som föreslagits för programperioden 2021–2027 analyserades i detalj tillsammans med
medlemsstaternas företrädare och prövades mot Racer-kriterierna (relevanta, godkända, trovärdiga,
enkla och stabila).
Ruta 1.3 – Lärdom: Metoden för att bedöma GJP:s bidrag till klimatåtgärder bör bättre
återspegla verkligheten
EU:s metod för integrering av klimatåtgärder och spårningsmetoden bygger på internationell praxis.
Den metod som kommissionen använder för att beräkna den gemensamma jordbrukspolitikens bidrag
till klimatåtgärderna är välgrundad och har utarbetats på ett öppet och samordnat sätt. Både
Europaparlamentet och rådet har underrättats om metoden och samtyckt till den. I och med den
senaste politiska överenskommelsen om reformen av den gemensamma jordbrukspolitiken har
Europaparlamentet och rådet till fullo godkänt metoden för integrering av klimatåtgärder i den
gemensamma jordbrukspolitiken och medlagstiftarna har skjutit upp eventuella ytterligare ändringar
av klimatspårningen i den gemensamma jordbrukspolitiken till åtminstone efter den 31 december
2025.
Kommissionen anser att GJP:s verktyg har haft en väsentlig inverkan snarare än en begränsad sådan.
EU:s jordbruk har minskat sina växthusgasutsläpp med 21,4 % sedan 1990, trots att
jordbruksproduktionen har ökat.
Kommissionen noterar att GJP aldrig har haft ett specifikt mål att minska utsläppen från djurhållning.
Utsläppen var stabila, medan produktionen ökade. Mer måste göras för att ytterligare minska
jordbruksutsläppen och för att uppnå EU:s ambitiösa klimatmål för 2030 (att uppnå en
nettoutsläppsminskning på 55 % senast 2030).
Kommissionen understryker att den är fast besluten att uppnå de mål som fastställs i den europeiska
gröna given och dess centrala delar, nämligen på området för klimatförändringar, biologisk mångfald
och miljöskydd. För att uppnå dessa mål är det viktigt med en övergång till ett mer hållbart jordbruk.
Den nya gemensamma jordbrukspolitiken kommer att vara avgörande för att främja denna övergång
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genom förbättrade villkor (inklusive en ny GAEC 2 för skydd av torvmarker), miljöordningar som är
inriktade på minst 25 % av direktstöden till miljö/klimat och 35 % av budgeten för
landsbygdsutveckling till samma ändamål.
Denna nya gemensamma jordbrukspolitik är därför mer ambitiös när det gäller klimatåtgärder (både
begränsning och anpassning). Den innebär ökade skyldigheter för jordbrukare och belönar dem om de
medverkar i övergången till miljö- och klimatåtgärder, däribland kolinlagrande jordbruk, vilket skapar
nya affärsmöjligheter för landsbygdsområden.
Ruta 1.4 – Lärdom: Den fleråriga budgetramen bör vara mer flexibel för att bättre kunna
anpassas till förändrade omständigheter
Som sammanfattas i meddelandet om den fleråriga budgetramen för 2018 (COM(2018) 321 final)
omfattade kommissionens ursprungliga förslag 2018 mekanismer för att säkerställa




flexibilitet inom och mellan programmen, t.ex. buffert för instrumentet Europa i världen,
överföringar och bidrag från fonder med delad förvaltning till (in-)direkt förvaltade fonder eller
InvestEU, flexibilitet i finansieringsramen enligt punkt 18 i det interinstitutionella avtalet osv.,
flexibilitet mellan rubriker och år (t.ex. den unionsreserv som revisionsrätten nämner)
liksom särskilda instrument, som bör stärkas ytterligare enligt kommissionens återhämtningspaket
från maj 2020 (tematiskt och icke-tematiskt).

Kommissionen föreslog också en mall för grundläggande akter, som skulle ha säkerställt att likartade
bestämmelser finns i alla grundläggande akter då både kommissionens avdelningar och
stödmottagarna i olika sektorsprogram genomför dem. Detta skulle ha ökat flexibiliteten i
genomförandet av programmen genom att till exempel underlätta förändringar i samfinansiering och
överföringar, med det slutliga målet att bättre uppnå resultat. Medlagstiftarna motsatte sig denna mall
under förhandlingarna om den fleråriga budgetramen 2021–2027.
Kommissionen noterar att inte alla förslag i slutändan fanns kvar i det övergripande avtalet om den
fleråriga budgetramen. Det övergripande avtalet om den fleråriga budgetramen, inbegripet
sektorsspecifik lagstiftning, säkerställer i stort sett samma grad av flexibilitet i den fleråriga
budgetramen för 2021–2027 som i den fleråriga budgetramen 2014–2020. Mot bakgrund av de
utmaningar och oförutsedda händelser som EU:s budget kommer att ställas inför kan dock
flexibilitetsgradens lämplighet, i kombination med den inbyggda flexibiliteten i vissa av de nya
programmen, endast bedömas under och efter genomförandet av programperioden 2021–2027.
Ruta 1.5 – Lärdom: ”N+3-regeln” bör ersättas med ”n+2-regeln”
Kommissionens förslag till förordningen om gemensamma bestämmelser 2021–2027 räknade med en
övergång från n+3-regeln till n+2. Under förhandlingarna motsatte sig dock rådet starkt den
föreslagna mekanismen, som ströks från den antagna texten.
I linje med revisionsrättens upprepade rekommendationer om att minska överlappningen mellan på
varandra följande programperioder behölls dock den 31 december 2029 som slutdatum för
stödberättigande enligt förordningen om gemensamma bestämmelser 2021–2027, vilket i praktiken
leder till en n+2-regel för det sista årets åtaganden.
Inom ramen för den nya fleråriga budgetramen 2021–2027 och från och med 2023 (med tillämpning
av förordningen om strategiska planer inom den gemensamma jordbrukspolitiken) kommer dessutom
Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (Ejflu) att tillämpa n+2-regeln.
SLUTSATSER OCH REKOMMENDATIONER
1.34 De sektorsspecifika lagstiftningsförslag som omfattas av förordningen om gemensamma
bestämmelser har alla föregåtts av konsekvensbedömningar. Dessa analyserade de huvudaspekter av
fondernas genomförande som tas upp i förordningen om gemensamma bestämmelser. Förslaget till
förordning om gemensamma bestämmelser byggde på dessa konsekvensbedömningar.
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När det gäller konsekvensbedömningen till stöd för lagstiftningsförslagen för den gemensamma
jordbrukspolitiken efter 2020 innehåller bilaga 1 ett urval av relevanta hänvisningar, bilaga 3
innehåller en sammanfattning av de många utvärderingar och studier som använts och bilaga 9 är en
fullfjädrad bibliografi.
För att komma till rätta med bristen på slutförda utvärderingar anordnade kommissionen ett stort
offentligt samråd (före andra samråd om den fleråriga budgetramen) och flera workshoppar om
hållbarhetens tre pelare och livsmedelsrelaterade frågor. Den genomförde också en grundlig
kvantitativ analys som kompletterades med en övergripande flerkriterieanalys.
Rekommendation 1.1
a) Kommissionen godtar rekommendationen.
Konsekvensbedömningar analyserar de viktigaste ekonomiska, sociala och miljömässiga
konsekvenserna av politiska alternativ. Detta är av avgörande betydelse för det evidensbaserade
beslutsfattandet och utformningen av bra lagstiftningsförslag. I detta skede kan inte kommissionen
bedöma utformningen av sina framtida förslag för den fleråriga budgetramen efter 2027, men ska
analysera det bästa sättet att i konsekvensbedömningar granska väsentliga aspekter av lagstiftning
som rör flera program. Analysen kommer att bero på hur nästa fleråriga budgetram är uppbyggd, vad
som är det effektivaste och mest proportionerliga sättet samt erfarenheterna från arbetet med tidigare
fleråriga budgetramar, i enlighet med riktlinjerna för bättre lagstiftning.
b) Kommissionen godtar rekommendationen.
I den fleråriga budgetramen för 2021–2027 har tidpunkten för utvärderingarna fastställts på ett
övergripande sätt. För att utvärderingarna ska kunna bygga på uppgifterna för tre fullständiga år görs
halvtids- och slututvärderingen i allmänhet fyra år efter det att programmets genomförande inletts och
avslutats.
Förberedelserna för den fleråriga budgetramen efter 2027 kommer att baseras på
konsekvensbedömningar (eller förhandsutvärderingar) i enlighet med principerna för bättre
lagstiftning. Förberedelserna kommer att bygga på de tillgängliga halvtidsutvärderingarna av
programmen för 2021–2027 och de slutliga utvärderingarna av programmen 2014–2020, med
beaktande av den fleråriga budgetramen och de inneboende utmaningarna.
Det kan finnas oundvikliga undantag från denna princip. På grund av övergångsperioden kommer till
exempel medlemsstaternas första uppgifter om genomförandet av den nya gemensamma
jordbrukspolitiken inte att nå kommissionen förrän i februari 2025.
1.35 Se kommissionens svar på punkt 1.13.
Kommissionens utvärderingar och konsekvensbedömningar kan redan nås via Eurlex, registret över
kommissionens handlingar och portalen Kom med synpunkter!. EU-institutionerna kan även få
tillgång till dem genom den interinstitutionella databasen över EU-studier (och utvärderingar).
Kommissionen håller på att koppla samman dessa register och portaler.
Rekommendation 1.2. Kommissionen godtar rekommendationen. Den gemensamma
lagstiftningsportalen är en interinstitutionell insats och kommissionen är fast besluten att nå ut till
Europaparlamentet och rådet för att främja arbetet med denna portal, i enlighet med meddelandet
Bättre lagstiftning: Samarbete för att skapa bättre lagar.
Tidsram: Slutet av 2023. Tidpunkten för genomförandet beror på de andra partnerinstitutionerna.
1.36 Utvärderingarna kan följas upp på olika sätt, t.ex. genom ett lagstiftningsförslag och åtföljande
konsekvensbedömning (eller förhandsutvärdering), förbättrad vägledning eller övervakning samt
kommissionsrapporter till Europaparlamentet och rådet.
Slutsatserna från utvärderingarna av finansieringsprogrammen kommer att bidra till analysen i
konsekvensbedömningen och till utformningen av lagstiftningsförslaget för framtida program. Sådana
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förslag och tillhörande konsekvensbedömningar förtecknas i de årliga förvaltningsplanerna.
Avdelningarna uppmanas också att i sina förvaltningsplaner hänvisa till centrala åtgärder för bättre
lagstiftning, såsom kontroller av ändamålsenligheten och viktiga utvärderingar. Andra typer av mer
specifika operativa uppföljningsåtgärder (t.ex. riktlinjer för avdelningarnas genomförande, ituppgraderingar) kommer inte att ingå i förvaltningsplanerna, som avser årets viktigaste output.
Information om den viktigaste uppföljningen av utvärderingarna finns också i andra rapporter,
exempelvis de årliga verksamhetsrapporterna.
Rekommendation 1.3
Kommissionen godtar rekommendationen.
Kommissionen håller med om att det är viktigt att sprida utvärderingsresultaten och fastställa
uppföljningsåtgärder, där så är relevant som ett komplement till utvärderingsslutsatserna, för att
tillämpa lärdomarna i praktiken och dra nytta av utvärderingsresultaten. Uppföljningen av
utvärderingarna av finansieringsprogrammen, som presenteras i avdelningarnas arbetsdokument om
utvärderingarna, analyseras i konsekvensbedömningarna. Kommissionen har tagit hänsyn till viktiga
lärdomar från utvärderingarna i sina konsekvensbedömningar för utarbetandet av den fleråriga
budgetramen 2021–2027. Framtida förslag till efterföljande program och tillhörande
konsekvensbedömningar förtecknas i offentliga förvaltningsplaner.
Tidsram: Slutet av 2022. Tidpunkten beror på när halvtids- och slututvärderingarna för den fleråriga
budgetramen 2021–2027 läggs fram.
1.37 Kvantitativa uppgifter och metoder, t.ex. statistik och kostnadseffektivitetsanalys, kompletterar
kvalitativa uppgifter såsom yttranden, synpunkter från berörda parter samt vetenskaplig rådgivning
och expertutlåtanden, som alla är lika värdefulla som evidensbas för konsekvensbedömningen. Där så
är möjligt och proportionerligt har kommissionens konsekvensbedömningar omfattat kvantitativ
analys, med vissa undantag.
I vissa fall har en kvantitativ analys gjorts, till exempel för konsekvensbedömningen av den
gemensamma jordbrukspolitiken, men det är inte alltid möjligt att kvantifiera effekterna och
underlaget kan behöva konstrueras på grundval av kvalitativ information, vilket är lika värdefullt.
Rekommendation 1.4 Kommissionen godtar rekommendationen.
Vid sidan av kvalitativa uppgifter är kvantitativ information, inklusive analyser av kostnadsnytta och
kostnadseffektivitet, en viktig uppgiftskälla vid konsekvensbedömningar. Effekter kan dock endast
kvantifieras och analyser av kostnadsnytta och kostnadseffektivitet utföras på grundval av kvantitativa
uppgifter, om detta är genomförbart och proportionerligt, dvs. när uppgifter av hög kvalitet finns
tillgängliga i rätt tid till en rimlig kostnad. Kommissionen är beroende av att medlemsstaterna och
andra som drar nytta av EU-lagstiftningen i rätt tid lämnar uppgifter av hög kvalitet.
Bilaga 1.1 – Uppföljning av rekommendationerna i kapitel 3 i årsrapporten för 2017
Rekommendation 3 c:
Den aggregerade informationen i de huvudsakliga resultatrapporterna tillhandahålls av de avdelningar
som ansvarar för den löpande förvaltningen av program och politik. Genom de fasta instruktionerna
för de årliga verksamhetsrapporterna och programförklaringarna (som ingår i budgetcirkulärens fasta
instruktioner) och genom regelbunden interaktion i de berörda kommissionsnätverken har de centrala
avdelningarna betonat vikten av konsekvens i den information som läggs fram och av att tydligt ange
källan till denna information. Eventuella avvikelser som upptäcks av de centrala avdelningarna tas
upp och diskuteras med avdelningarna när rapporterna slutförs.
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EUROPEISKA KOMMISSIONENS SVAR PÅ EUROPEISKA REVISIONSRÄTTENS
RAPPORT OM EU-BUDGETENS PRESTATION – SITUATIONEN VID UTGÅNGEN AV
2020
KAPITEL 2 –KONKURRENSKRAFT FÖR TILLVÄXT OCH SYSSELSÄTTNING

INLEDNING
2.1. Erasmus+ är vida erkänt som ett effektivt program som ger EU-medborgare europeiskt mervärde.
Kommissionen utvecklar ständigt programmet och dess politiska hantering för att bemöta de
utmaningar de berörda parterna ställs inför och kommer att agera efter de detaljerade observationer
Europiska revisionsrätten gjorde och se det som ett värdefullt bidrag till den pågående processen.
Det är viktigt att påpeka att några studier som hänvisas till i kapitlet slutfördes för några år sedan och
omfattar ännu tidigare perioder. År 2022 kommer kommissionen att inleda den slutliga utvärderingen
av programmet för 2014–20, vilken bättre kommer att återspegla de anpassningar som gjorts till
programmet över tid och som svar på dessa studier.
Till sist belyser revisionsrätten det faktum att fler kvinnor än män deltar i Erasmus+. Kommissionen
har data som visar att det framförallt beror på befintlig könsfördelning inom de akademiska områden
som tenderar att locka deltagare till Erasmus+ snarare än en partiskhet gentemot kvinnor i
programmet som skulle behöva åtgärdas. Många projekt som finansieras av programmet betonar
möjligheter och tillgång för alla deltagare oavsett bakgrund, och statistik för programmet visar också
generellt detta.
PRESTATIONSBEDÖMNING AV ERASMUS+
2.9. Prestationsindikatorer är användbara verktyg för att övervaka programmets prestation. De kan till
exempel ge tidiga indikationer på prestations- och genomförandeproblem som kan behöva
uppmärksammas. Att bedöma programprestationen innebär ofta att även inkludera annan relevant
kvantitativ och kvalitativ information och inte enbart analysera prestationsindikatorer. Ingen
uppsättning av prestationsindikatorer kan återspegla alla relevanta aspekter av programprestationen.
Det faktum att en prestationsindikator är (eller inte är) på rätt spår för att nå ett mål betyder därför inte
nödvändigtvis att själva programmet är (eller inte är) på rätt spår för att nå målen.
Kommissionen gör sin bedömning av indikatorernas progression mot måluppfyllelsen i
programförklaringarna. I vissa avseenden skiljer sig denna bedömning från revisionsrättens
bedömning i denna rapport på grund av att olika metoder använts.
Som beskrivs i revisionsrättens särskilda rapport 22/2018 är indikatorerna för Erasmus+ 2014–20 nära
kopplade till de politiska målen för Utbildning 2020.
Som ett svar på de viktigaste synpunkterna på indikatorerna kan kommissionen bekräfta att dessa
håller på att ses över inför den nya programperioden där problem uppmärksammade av revisionsrätten
kommer att ses över. Några teoretiska skillnader som till exempel skillnaden mellan output och
resultat är dock en del av en bredare och långvarig diskussion inom institutionen kring hur konkreta
fördelar med EU-program bör klassificeras.
2.11. Kommissionen anser att indikatorer avseende andelen personal som stöds genom programmet
kan ses som resultatindikatorer, på grund av deras karaktär som ett av programmets viktigaste
operativa mål, som hänvisas till i bilaga I till förordningen om Erasmus+ som kvantitativt (allmänt).
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2.12. Kommissionen uppmärksammar att halvtidsutvärderingen visar att det fortfarande finns

möjlighet till förbättringar när det gäller anpassning till vad projektet faktiskt finansierar och de
viktigaste prioriteringarna på EU-nivå. Det nationella programkontorets arbetsprogram och kriterier
för programhandledningen har gradvis stärkt kopplingen mellan projekten och prioriteringar på EUnivå.
2.15. Inför Erasmus+-programmet 2021–27 har kommissionen haft ett omfattande arbete med berörda
parter och ersatt it-verktygen med ett enda modulsystem. Programhandledningen har också
uppdaterats och en förenkling av finansieringsreglerna, i synnerhet när det gäller resultatbaserade
enhetsbelopp, kommer gradvis att införas från 2021 års ansökningsomgångar och framåt.
2.16. Kommissionen understryker att slutsatserna av 2017 års halvtidsutvärdering gällande samverkan
var baserad på de tidiga åren av Erasmus+. Sedan dess har kommissionen avsevärt utökat de strategier
genom vilka EU-programmen samverkar för att möta gemensamma mål. Ett viktigt exempel är
inrättandet av Europeiska solidaritetskåren som mobiliserade ett antal olika EU-program. Den här
processen är fortgående genom den fleråriga budgetramen under programperioden 2021–27 där
potentiella möjligheter för samverkan fullt ut har integrerats i de rättsliga grunderna för programmen.
2.17. Kommissionen anser att andelen kvinnor som deltar i programmet till stor del kan förklaras av
de samverkande effekterna av det faktum att vissa studieområden är relativt välrepresenterade i
programmet och könsfördelningen inom dessa studieområden. Inom Erasmus+-programmet för
mobilitet inom högre utbildning dominerar män särskilt inom områden som ingenjörsvetenskap,
tillverknings- och byggnadsverksamhet samt informations- och kommunikationsteknik. Dessa
områden överträffas dock i storlek av områden som konst och humaniora samt samhällsvetenskap,
journalistik och informationsvetenskap.

På grundval av principen om en resultatinriktad budget strävar man i EU-budgeten efter att rikta
finansieringen mot flera mål. I Erasmus+ databas online går det att hitta 9 243 projekt inriktade på
bland annat jämställdhet. Att göra en ekonomisk uppskattning av enbart dessa projekt kan dock
potentiellt vara godtyckligt och inte i linje med den tidigare nämnda principen om att de pengar som
spenderas ska möta flera mål och maximera värdet för den europeiska skattebetalaren.
Genom de nya övergripande riktlinjerna för EU-programmen 2021–2027 kommer en ny finansiell
spårningsstrategi att introduceras som bland annat omfattar jämställdhet.
2.20. Inom kommissionens prestationsramverk betraktas mål som upprättats och uppnåtts som resultat
när detta är ett centralt mål för det bakomliggande programmet.

2.26. Dessa indikatorer kommer att ses över i samband med att de viktigaste indikatorerna fortsätter
att tas fram i samarbete med de centrala avdelningarna.
2.29. Kommissionen skulle vilja betona att för strategiska partnerskap mellan skolor är det
internationella utbytet av framgångsrika metoder samt den pådrivande effekt partnerskap kan ha på
den lokala omgivningen och dess aktörer en viktig del av mervärdet. Innovation är dock fullt ut en del
av produkterna som sedan kan användas av aktörer på området.
De detaljerade svar som ingick i halvtidsutvärderingen visar en mer varierad och nyanserad bild av de
många fördelarna med strategiska partnerskap, och sammanfattar mer specifikt att den tydligaste
fördelen med aktiviteter i syfte att dela och lära är att personal och organisationer kan förbättra sin
verksamhet och sina metoder.

2.33. Inom kommissionens prestationsramverk betraktas mål som upprättats och uppnåtts som
resultat när detta är ett centralt mål för det bakomliggande programmet.
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2.36. Kommissionen påpekar att den till synes låga procentandelen främst beror på att stödet till
ungdomsvolontärer har flyttats till den nyare Europeiska solidaritetskåren sedan 2018.
2.37. Se kommissionens svar på punkt 2.33.

SLUTSATSER
2.41. Kommissionen vill rikta uppmärksamhet mot hur studieområden påverkar könsfördelningen
enligt beskrivningen i svaret på punkt 2.17.
2.42. När det gäller de många hänvisningarna i det här kapitlet till 2017 års halvtidsutvärdering är det
också viktigt att uppmärksamma följande som anges där:
”Vid den slutliga utvärderingen av programmet kommer man också att utvärdera resultaten av de
storskaliga kunskapsallianser och sektorsspecifika kunskapsallianser som införts inom Erasmus+
och som ska bidra till ökad innovation inom högre utbildning och yrkesutbildning. Arbetet med dessa
insatser har dock inte kommit tillräckligt långt för att kunna utvärderas i halvtid.”
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KOMMISSIONENS SVAR PÅ EUROPEISKA REVISIONSRÄTTENS RAPPORT OM EUBUDGETENS PRESTATION – SITUATIONEN VID UTGÅNGEN AV 2020
KAPITEL 3 – EKONOMISK, SOCIAL OCH TERRITORIELL SAMMANHÅLLNING

INLEDNING
3.1 Den inriktning på programmen om prestation och interventionslogik 2014–2020 som framgår av
den mer omfattande rapporteringen av fondens gemensamma indikatorer jämfört med
programperioden 2007–2013, har lett till mer solida och samstämmiga prestationsuppgifter om
investeringsåtgärdernas output och direkta resultat som är jämförbara mellan olika program och
länder. De årliga genomföranderapporterna för programmen har blivit en betydligt bättre källa till
prestationsinformation. Uppgifter om vad som uppnåtts i termer av output, resultat, enhetskostnader
och framgångar har gjorts tillgängliga för allmänheten på plattformen för öppna data om
sammanhållningspolitiken 1.
I slutet av 2019 hade Europeiska socialfonden (ESF) och sysselsättningsinitiativet för unga uppnått
vissa viktiga resultat. De tillhandahöll i synnerhet hjälp till 36,4 miljoner personer genom olika
projekt mellan 2014 och 2019. Av dessa fick 4,5 miljoner personer jobb och 5,5 miljoner erhöll nya
kvalifikationer tack vare EU:s insatser. Bland dessa ingår 2,5 miljoner personer med
funktionsnedsättning, 5,6 miljoner migranter och deltagare med utländsk bakgrund samt 6,5 miljoner
personer från missgynnade grupper. Genomförandet av ESF och sysselsättningsinitiativet för unga
pågår fortfarande och avslutas den 31 december 2023.
Genom de operativa program som finansieras inom ramen för ESF och sysselsättningsinitiativet för
unga görs investeringar i en rad olika åtgärder som är anpassade till medlemsstaternas och regionernas
särskilda utvecklingsbehov. De indikatorer som används för att fastställa mål och för
prestationsrapportering anpassas till de specifika åtgärderna. Kommissionen inriktar sin
högnivårapportering om prestation på de gemensamma indikatorer som används inom alla program,
rapporteras för alla insatser och sammanställs på EU-nivå. De programspecifika indikatorerna, som är
lika viktiga för att bedöma fondernas prestation på nationell och regional nivå men som dock inte
används i kommissionens högnivårapportering, syftar till att övervaka prestationen för särskilda
program. Kommissionen anser att det övervakningssystem som införts gör det möjligt att övervaka
såväl det faktiska genomförandet som program prestationerna.
3.7 De särskilda målen enligt programförklaringen för den fleråriga budgetramen för 2014-2020
motsvarar de tematiska målen i förordningen om gemensamma bestämmelser och ESF-förordningen.
Under ESF-programperioden 2014–2020 kallas underkategorierna inom de olika tematiska målen
”investeringsprioriteringar”. Enligt artikel 2.34 i förordningen om gemensamma bestämmelser avses
med ”specifikt mål” det resultat som en investeringsprioritering eller unionsprioritering bidrar till i en
specifik nationell eller regional kontext genom insatser eller åtgärder som genomförs inom ramen för
en sådan prioritering. Sådana specifika mål fastställs av varje medlemsstat för varje prioritering inom
ett program.

PRESTATIONSBEDÖMNING AV ESF
3.12 Se kommissionens svar på punkt 3.70.
1
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3.19 Som betonas i Europeiska kommissionens svar på Europeiska revisionsrättens särskilda rapport
om prestationsbaserad finansiering genomfördes resultatöversynen i enlighet med kraven i regelverket
genom en bedömning av de indikatorer som ingår i resultatramen.
Enligt förordningen om gemensamma bestämmelser för 2014–2020 ska resultatöversynen genomföras
genom en bedömning av de genomförandesteg och indikatorer som ingår i resultatramen. Logiken
bakom sammanhållningspolitikens insatser gör att det finns ett följdförhållande mellan ekonomiska
indikatorer/outputindikatorer och resultat över tid. Vid tidpunkten för resultatöversynen skulle
resultaten av fleråriga investeringar som finansieras inom ramen för sammanhållningspolitiken ännu
inte ha visat sig (varför det också skulle ha varit för tidigt att bedöma framstegen).
3.21 Många av dessa uppgiftsbegränsningar har lösts under den nuvarande programperioden, främst
genom införande av gemensamma resultatindikatorer och gemensamma definitioner för alla
indikatorer.
Kommissionen har fortsatt sina ansträngningar för att främja kontrafaktiska effektutvärderingar i
medlemsstaterna (t.ex. genom uppdatering av vägledningen för utvärderingarna och utbyte av
erfarenheter). Nästan 100 kontrafaktiska effektutvärderingar av ESF och sysselsättningsinitiativet för
unga har genomförts och omfattar de flesta medlemsstater, med fokus på sysselsättning, social
delaktighet och utbildningsinsatser. En systematisk sammanfattning av detta faktaunderlag håller på
att sammanställas (metaanalys) och kommer att ge underlag för efterhandsutvärderingen.
3.23 I den studie från Europaparlamentet som nämns av revisionsrätten betonas också förbättringar i
utvärderingen av sammanhållningspolitiken. I studien anges att initierade intressenter generellt sett är
överens om att ramens kapacitet att tillhandahålla faktaunderlag om sammanhållningspolitikens
resultat och tillgodose krav på ansvarsutkrävande har förbättrats på EU-nivå.
Dessutom har andelen kontrafaktiska utvärderingar inom ESF varit betydligt högre än i Eruf.
Vad gäller metoderna har den "helpdesk" som bistår vid utvärderingar konstaterat att det i många
effektutvärderingar används relativt avancerade metoder utformade för att skilja effekterna av de
granskade åtgärderna från andra faktorer, i synnerhet kontrafaktisk analys för att uppskatta effekternas
omfattning och teoribaserade metoder för att spåra koppling mellan åtgärderna och det konstaterade
utfallet.
Med stöd av JRC (centrumet för forskning om effektutvärdering) och hjälpcentralen för utvärdering
fortsätter GD Sysselsättning att bygga upp utvärderingskapaciteten i medlemsstaterna.
3.24 Även om budgetförordningen är den viktigaste utgångspunkten för de principer och förfaranden
som styr upprättandet, genomförandet och kontrollen av EU:s budget är det riktlinjerna för bättre
lagstiftning som fastställer de principer som Europeiska kommissionen följer när den utarbetar nya
initiativ och förslag och när den hanterar och utvärderar befintlig lagstiftning. Europeiska
kommissionen bedömer alltid, i enlighet med kraven i riktlinjerna för bättre lagstiftning,
utvärderingskriterierna för insatsernas ändamålsenlighet, effektivitet, konsekvens, relevans och
mervärde för EU.
3.25 Resultatindikatorer är ett användbart verktyg för att övervaka programmets prestation. De kan till
exempel ge tidiga indikationer på resultat-/genomförandefrågor som kan kräva åtgärder. För att
bedöma programmets prestation krävs dock ofta att man går längre än att analysera
resultatindikatorerna och inkluderar annan relevant kvantitativ och kvalitativ information. Inga
resultatindikatorer kan återspegla alla relevanta aspekter av programmets resultat. Det faktum att en
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resultatindikator är (eller inte är) på rätt spår för att nå sitt mål betyder därför inte nödvändigtvis att
själva programmet är (eller inte är) på rätt spår för att nå sina mål.
Kommissionen anger i programförklaringarna sin bedömning av indikatorernas utveckling i
förhållande till målen. Denna bedömning skiljer sig i vissa fall från revisionsrättens bedömning i
denna rapport på grund av att olika metoder används.
3.26 Se kommissionens svar på punkt 3.71.
3.29 Enligt GD Sysselsättnings årliga verksamhetsrapport baseras bedömningen av resultaten på sex
indikatorer, och rapporten innehåller en övergripande bedömning. Fysiska indikatorer (output och
resultat) är endast en av dessa sex indikatorer. Kommissionen anser att de fysiska indikatorerna inte
räcker för att bedöma programmets prestation och att även andra aspekter såsom det finansiella
genomförandet och den administrativa kapaciteten bör beaktas.
3.33 I den studie som nämns gjordes en analys av programplaneringen för de europeiska struktur- och
investeringsfonderna (ESI-fonderna) 2014–2020 och framhölls att de landsspecifika
rekommendationerna har tagits med i de strategiska val som fastställts i de operativa programmen. En
analys av de investeringsprioriteringar och specifika mål som valts ut i de operativa programmen visar
att de landsspecifika rekommendationerna inte bara har tagits med i de strategiska valen, utan också
att ESI-fonderna faktiskt bidrar till genomförandet av dem. Kopplingarna mellan ESI-fonderna och de
landsspecifika rekommendationerna är särskilt tydliga när det gäller aktiv arbetsmarknadspolitik och
nätverksindustrier, men mindre tydliga inom andra politikområden.
3.40 En generell slutsats enligt studien är att ESF och sysselsättningsinitiativet för unga har bidragit
till att förbättra ungdomars anställbarhet i hela Europa. För att uppnå detta har vissa faktorer varit
särskilt relevanta, såsom innovation för att nå målgruppen, samordning mellan partner och helhetssyn
på sysselsättning. I studien drogs slutsatsen att även om det tog lite tid innan det praktiska
genomförandet kom igång fortskred genomförandet väl och hade långsiktigt positiva effekter på
anställbarheten.
3.42 För att mildra de socioekonomiska konsekvenserna av covid-19-krisen lanserade EU instrument
för att hjälpa medlemsstaterna, bland annat genom att mobilisera resurser från de europeiska strukturoch investeringsfonderna (investeringsinitiativen mot effekter av coronaviruset CRII och CRII+ samt
React-EU) och Sure. Tack vare dessa framgångsrika åtgärder, som stödde den nationella
sysselsättningspolitiken, dämpades nedgången i sysselsättning och blev betydligt mindre än påverkan
på antalet arbetade timmar.
3.45 Nästan 75 % av det totala antalet deltagare som fick stöd från ESF var antingen arbetslösa,
långtidsarbetslösa eller icke yrkesverksamma. Det visar att ESF är ett ändamålsenligt verktyg för att
stödja människor som befinner sig längre bort från arbetsmarknaden. Eftersom målgrupperna för den
aktiva arbetsmarknadspolitiken (tematiskt mål 8) vanligtvis är arbetslösa är andelen icke
yrkesverksamma naturligtvis lägre. Inom andra tematiska områden är deras andel betydligt högre
(68 %), t.ex. inom utbildning (tematiskt mål 10), som bland annat omfattar elever och studenter.
Se även revisionsrättens iakttagelser i punkt 3.72.
3.49 Som framhålls i studien om utvärdering av ESF-stöd till ungdomssysselsättning 2 har
sysselsättningsinitiativet för unga och EFS uppvisat ett betydande europeiskt mervärde. Detta
2
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inbegriper volymeffekter genom stöd till insatser som inte finansierats genom andra nationella eller
regionala program och som gjort det möjligt att genomföra ytterligare åtgärder. Det har också haft
andra viktiga effekter när det gäller vilka som omfattats av insatser genom att det breddat befintliga
åtgärder och målgrupper, eller genom att det riktat sig till grupper som inte omfattas av andra
program. Även om rolleffekterna har varit mindre uppenbara har sysselsättningsinitiativet för unga
och ESF-finansierade ungdomsinsatser varit viktiga för att öka medvetenheten om situationen för
unga som varken arbetar eller studerar i medlemsstaterna. I ett mer begränsat antal fall har
sysselsättningsinitiativet för unga och ESF haft rolleffekter när det gäller att integrera innovativa
åtgärder som införts genom fonderna i sysselsättningspolitiken för ungdomar.
3.50 Arbetskraftens rörlighet i Europeiska unionen ökar. Mellan 2014 och 2018 ökade andelen
utländska medborgare av det totala antalet sysselsatta från 7,1 % till 8,3 %, vilket stödet från ESF
säkerligen har bidragit till.
Under programperioden 2014–2020 ingår åtgärder för arbetskraftens rörlighet, inbegripet Eures
verksamhet, inom ramen för ESF:s tematiska mål 8 ”Att främja hållbar och kvalitativ sysselsättning
och arbetskraftens rörlighet”. Det finns vissa begränsningar när det gäller att mäta arbetskraftens
rörlighet, såsom avsaknad av en allmän definition.
Euresförordningen (förordning 589/2016) är fortfarande den huvudsakliga rättsliga grunden för
insamling av relevant information (särskilt i artikel 30) och kräver att medlemsstaterna ska samla in
uppgifter om över- och underskott på arbetskraft. Inrättandet av Europeiska arbetsmyndigheten
(förordning (EU) 2019/1149) kommer att göra det möjligt för kommissionen och medlemsstaterna att
övervaka och offentliggöra flöden och mönster i arbetskraftens rörlighet inom unionen på grundval av
rapporter från Europeiska arbetsmyndigheten som bygger på statistik från Eurostat och tillgängliga
nationella uppgifter.
Kommissionen fortsätter sitt arbete med att analysera trender och utmaningar för olika kategorier av
mobila arbetstagare.
3.54 Kommissionen tar fattigdomsbekämpning på största allvar. I instrumentet React-EU, som
infördes som del av EU:s återhämtningsplan, föreslog kommissionen att de ytterligare resurser som
ska anslås till Europeiska socialfonden ska prioriteras för bland annat åtgärder för att bekämpa
barnfattigdom.
Kommissionen föreslog också en rekommendation om inrättande av en europeisk barngaranti, som
antogs av rådet den 14 juni 2021. Den kommer att bidra till att förebygga och bekämpa social
utestängning bland barn.
3.55 Systemet för övervakning av ESF via gemensamma indikatorer ger allmän information om a) i
vilken utsträckning fonden når de viktigaste målgrupperna, genom de gemensamma
outputindikatorerna, och b) de viktigaste typerna av resultat, genom de direkta resultatindikatorerna.
Genom ESF:s övervakningssystem skapas en god avvägning mellan informationsbehoven på EU-nivå
och de uppgifter som medlemsstaterna samlar in om tusentals insatser och stödmottagare. För att
begränsa den administrativa bördan av att samla in uppgifter erhålls faktaunderlag om
målgruppsspecifika utfall genom utvärderingar.
Svårigheterna att samla in uppgifter om missgynnade grupper togs beaktades i de nya bestämmelserna
för perioden 2021–2027. Rapporteringen om dessa målgrupper kommer att underlättas (användning
av dataregister, möjlighet att basera sig på välgrundade uppskattningar). Dessutom kommer två
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specifika mål för ESF+ att omfatta tredjelandsmedborgare och romer, vilket banar väg för mätning av
resultaten för respektive grupp.
3.58 Under perioden 2021–2027 kommer kraven på tematisk koncentration att säkerställa en bättre
inriktning på de mest utsatta grupperna. Alla medlemsstater måste anslå minst 25 % av ESF+ till
social delaktighet. Fem procent av ESF+ kommer att anslås till att bekämpa barnfattigdom i
medlemsstater med en risk för fattigdom eller social utestängning över EU-genomsnittet, och 12,5 %
av ESF+ till sysselsättningsåtgärder för unga i de medlemsstater som har en andel över EUgenomsnittet när det gäller unga som varken arbetar eller studerar. Alla medlemsstater måste
dessutom anslå minst 3 % av de medel från ESF+ som omfattas av delad förvaltning till att hantera de
mest extrema formerna av fattigdom. Indikatorer som återspeglar deltagarnas utsatthet har också
medtagits i ESF+-förordningen.
I juni 2021 skickade kommissionen även en skrivelse till alla medlemsstater med en uppmaning till
dem att öka investeringarna för att tillgodose missgynnade gruppers behov.
3.59 Stöd till program och projekt genom finansieringen av sammanhållningspolitiken kommer att
fortsätta under programperioden 2021–2027. När det gäller integrering av romer kommer
kommissionen att se till att finansiering kommer att finnas tillgänglig för att stödja program och
projekt inom det området, i linje med prioriteringarna i strategin för romer.
3.67 Förordningen om gemensamma bestämmelser för 2021–2027 kommer att bidra till att förbättra
komplementariteten, särskilt när det gäller programplanering, genomförande, övervakning och
kontroll, för att bättre beakta målgrupper, tematiska skiljelinjer och tillgängliga budgetmedel.
Dessutom omfattar förordningen om gemensamma bestämmelser nu till exempel möjligheten att
använda medel från Eruf och ESF+ för att stödja projekt som fått en spetskompetensstämpel inom
ramen för ett annat EU-instrument.
3.68 Sedan den nuvarande kommissionens mandat inleddes har många åtgärder lanserats för att öka
kompetensen, särskilt den digitala, genom till exempel kompetensagendan 2020, handlingsplanen för
digital utbildning och Europas digitala årtionde, och genom att utnyttja annan finansiering förutom
ESF+, exempelvis Erasmus + och React-EU. Under den senaste tiden har medlemsstaterna också, i
enlighet med kommissionens vägledning 3, använt faciliteten för återhämtning och resiliens och sina
nationella återhämtnings- och resiliensplaner för att investera i digital kompetens.

SLUTSATSER
3.70 Kommissionen anser att output ger en god indikation på om en ESF-investering är på väg att
uppnå sina mål och ge de förväntade resultaten. Resultaten tar längre tid att förverkliga, och därför
inlemmade de flesta medlemsstaterna dem inte i resultatramen för 2014–2020. Halvtidsöversynen för
programmen 2021–2027 kommer att vara annorlunda än prestationsöversynen under föregående
period. Den kommer att omfatta en kvalitativ, flerdimensionell bedömning baserad på många olika
faktorer för att fastställa programmens prestation i slutet av 2024.
Se även revisionsrättens iakttagelser i punkt 3.12.
3.71 Eftersom medlemsstaternas mål för ESF-programmen till största delen baserades på specifika
indikatorer kunde kommissionen inte grunda sig på dessa för att bedöma EU:s aggregerade mål. I
3
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stället valde kommissionen ut ett antal gemensamma indikatorer för vilka tidigare uppgifter fanns från
den föregående programperioden. Kommissionen meddelade dock också från början att dessa mål
skulle behöva justeras under genomförandet, framför allt på grund av metodförändringar mellan den
föregående perioden och den nuvarande (t.ex. uteslutning av indirekta deltagare). Kommissionen
justerade inte detta fall, eller i något annat fall, sina mål för att göra dem lättare att uppnå.
Se även revisionsrättens iakttagelser i punkt 3.26.
3.72 Nästan 75 % av det totala antalet deltagare som fick stöd från ESF var antingen arbetslösa,
långtidsarbetslösa eller icke yrkesverksamma. Det visar att ESF är ett ändamålsenligt verktyg för att
stödja människor som befinner sig längre bort från arbetsmarknaden.
Se även revisionsrättens iakttagelser i punkt 3.45.
3.73 Kommissionen tar fattigdomsbekämpning på största allvar. Kommissionen har ända sedan den
inledde sitt mandat antagit flera politiska åtgärder och finansieringsmöjligheter för att bekämpa (barn)fattigdom.
Se även kommissionens svar på punkt 3.54.
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KOMMISSIONENS SVAR PÅ EUROPEISKA REVISIONSRÄTTENS RAPPORT OM EUBUDGETENS PRESTATION – SITUATIONEN VID UTGÅNGEN AV 2020
KAPITEL 4 – NATURRESURSER
INLEDNING
4.1. Europeiska havs- och fiskerifonden (EHFF) är utformad för att hjälpa fiskare att använda hållbara
fiskemetoder och kustsamhällen att diversifiera sina ekonomier, och på så sätt förbättra livskvaliteten
längs Europas kuster. Kommissionen analyserar och bedömer fondens prestation på åtgärdsnivå. Att
undersöka fondens bidrag och resultat i liten skala är mycket viktigt med tanke på att fonden är så
liten, att de verksamheter som får stöd är av så vitt skilda slag och att det finns en mängd faktorer som
kan ha en avsevärd inverkan på sektorns ekonomi och verksamhetsmiljö.
Europeiska havs- och fiskerifondens fyra mål anges i artikel 5 i EHFF-förordningen. Målen ska
inte bara bidra till genomförandet av den gemensamma fiskeripolitiken (GFP). Revisionsrätten
har använt prestationsindikatorer och information från EHFF:s programförklaring och den årliga
förvaltnings- och resultatrapporten, som inte bara innehåller en bedömning av EHFF:s resultat utan
också av de större effekterna på den gemensamma fiskeripolitiken. EHFF bidrar till att uppnå målen
för den gemensamma fiskeripolitiken (som fastställs i artikel 2 i förordningen om den gemensamma
fiskeripolitiken och i artikel 28 i samma förordning när det gäller den externa dimensionen av den
gemensamma fiskeripolitiken), men som anges i kommissionens svar i denna rapport är EHFF bara
ett av många verktyg som bidrar till målen för den gemensamma fiskeripolitiken, vilka i övrigt
omfattar bevarandeåtgärder, vetenskapliga kunskaper om bestånden, kontroll- och
verkställighetsåtgärder och många fler. Dessutom finns det många andra yttre faktorer, t.ex.
bränslepriser, efterfrågan på marknaden, väderrelaterade förhållanden, föroreningar och
klimatförändringar. Alla dessa faktorer, som på många sätt är ömsesidigt beroende av varandra, avgör
tillsammans hur fisket bedrivs och påverkar därför också uppnåendet av den gemensamma
fiskeripolitikens mål, på olika men sammanlänkade sätt. Det är därför omöjligt att fastställa eller
påvisa ett enskilt och direkt orsakssamband mellan EHFF:s prestation och uppnåendet av den
gemensamma fiskeripolitikens övergripande mål.
EHFF bidrar till målen för den gemensamma fiskeripolitiken genom att tillhandahålla
ekonomiskt stöd, vilket kan bidra till små förändringar i rätt riktning, till exempel för att
komplettera bevarandepolitiken. Det är därför orealistiskt att förvänta sig att EHFF på egen hand
kan göra en avsevärd skillnad när det gäller att uppnå målen för den gemensamma fiskeripolitiken.
Den information och de genomförandeuppgifter som är mest användbara är de som visar hur små
investeringar som görs inom ramen för EHFF bidrar i liten skala. Det är således uppgifter om antalet
insatser som är inriktade på en viss åtgärd och insatsernas investeringsnivå. Det är utifrån detta synsätt
som EHFF:s årliga genomföranderapporter utarbetas. Här sammanfattas uppgifter på insatsnivå som
medlemsstaterna rapporterat. Genomföranderapporterna offentliggörs på kommissionens webbplats
för havsfrågor och fiske. Kommissionen anser också att dessa källor är lämpliga och korrekta för
en meningsfull bedömning av EHFF:s prestation.
4.6. Revisionsrätten har använt prestationsindikatorer och uppgifter från EHFF:s programförklaring
och den årliga förvaltnings- och resultatrapporten som går utöver en bedömning av EHFF:s resultat
och in på de vidare effekterna på den gemensamma fiskeripolitikens område. Kommissionen
framhåller detta slags uppgifter i sina svar i rapporten.
Kommissionen anser att mer detaljerad information om EHFF-insatser, t.ex. typer av insatser,
utförliga uppgifter om ekonomiska bidrag och geografisk fördelning, skulle ha berikat analysen av
fondens prestation. Det är emellertid mycket svårt att göra en koppling mellan enbart EHFF:s bidrag
och uppnåendet av de övergripande målen för den gemensamma fiskeripolitiken. Kommissionen
anser att EHFF:s bidrag till de politiska målen sträcker sig utöver fondens resultat. Dessutom finns det
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andra faktorer som spelar en viktigare roll, såsom den faktiska lagstiftningen om den gemensamma
fiskeripolitiken och genomförandet av denna, användningen av andra politiska verktyg och yttre
faktorer t.ex. effekterna av klimatförändringarna eller föroreningar.
Det är med en relativt blygsam finansieringsram som EHFF bidrar till att uppnå målen för den
gemensamma fiskeripolitiken. Under sjuårsperioden 2014–2020 bidrog fonden med omkring 3,5
miljarder euro till målen för den gemensamma fiskeripolitiken 1, vilket motsvarar 500 miljoner euro
per år i alla EU:s 27 medlemsstater. Med tanke på EHFF:s totala storlek kan de riktade investeringar
som den stöder bara ge ett litet bidrag. Resultatindikatorer på makronivå kanske inte visar på EHFF:s
bidrag till målen för den gemensamma fiskeripolitiken på ett konsekvent sätt, men fonden är en logisk
del av en enhetlig verktygslåda som bidrar till att uppnå dessa mål.
För att bedöma fondens prestation använder kommissionen relevant information om
unionsprioriteringar, specifika mål och enskilda insatser. Utöver programförklaringarna och den
årliga förvaltnings- och resultatrapporten använder kommissionen konsekvent de uppgifter om
insatser som medlemsstaterna rapporterar om varje år i enlighet med artikel 97.1 a i EHFFförordningen (Infosys-uppgifter) och de som medlemsstaterna rapporterar om i sina årliga
genomföranderapporter i enlighet med artikel 114 i EHFF-förordningen.
EHFF är den enda fonden inom ramen för förordningen om gemensamma bestämmelser som har ett
så detaljerat och utförligt gemensamt övervaknings- och utvärderingssystem, vilket underlättar
övervakningen av EHFF:s prestation på insatsnivå genom ett system som kallas Infosys. Infosys är
framför allt ett verktyg för att bedöma vilken effekt EHFF-stödet har på stödmottagarna och ta fram
underlag för att öka de offentliga investeringarnas ändamålsenlighet, relevans och effektivitet. Det
bidrar också till att förbättra transparensen, kunskapsprocessen och ansvarsskyldigheten, och är därför
en viktig uppgiftskälla som kommissionen beaktar vid bedömningen av EHFF:s prestation.
4.7. EHFF tillhandahåller ekonomiskt stöd för att bidra till att uppnå målen för den gemensamma
fiskeripolitiken, men stöder också andra lika viktiga mål. Såsom anges i punkt 4.6 kan de riktade
investeringar som fonden stöder dessutom bara leda till små steg på väg mot påvisbara resultat i nivå
med målen för den gemensamma fiskeripolitiken. Dessa mål kan inte uppnås med hjälp av ett enskilt
stödinstrument, utan är resultat av synergier mellan politik och instrument på nationell nivå och EUnivå samt de specifika nationella eller regionala kontexterna.
Kommissionen understryker hur andra faktorer, varav många yttre sådana, påverkar den gemensamma
fiskeripolitikens mål, såsom beskrivs i punkt 4.3.
4.8. Kommissionen noterar att dessa specifika mål motsvarar målen a och b i artikel 5 i EHFFförordningen. I artikel 6 i EHFF-förordningen definieras specifika mål som de aspekter som anges
under varje unionsprioritering.
4.10. Kommissionen anser att kopplingen till totala tillåtna fångstmängder (TAC) är relaterad till den
gemensamma fiskeripolitikens prestation. Se även kommissionens svar på punkt 4.6.
Kommissionen betonar att mål b i artikel 5 i EHFF-förordningen är ytterligare uppdelat i
unionsprioritering 3 och dess specifika mål (artikel 6 i EHFF-förordningen). Mål b och motsvarande
unionsprioritering 3 är endast inriktade på två specifika mål: datainsamling och kontroll.
Mål b är handlar inte om att styra bevarandepolitiken för fisket för att uppnå hållbara fiskenivåer.
Fastställande av TAC är en bevarandeåtgärd för fisket som är kopplad till den gemensamma
fiskeripolitikens prestation.
PRESTATIONSBEDÖMNING AV EHFF
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4.14. Prestationsindikatorer är ett användbart verktyg för att övervaka programmets prestation. De kan
t.ex. ge tidiga indikationer på prestations-/genomförandeproblem som kan kräva åtgärder. För att
bedöma programmets prestation krävs dock ofta att man går längre än att analysera
prestationsindikatorerna och inkluderar annan relevant kvantitativ och kvalitativ information. Inga
prestationsindikatorer kan återspegla alla relevanta aspekter av programmets prestation. Det faktum
att en prestationsindikator är eller inte är på rätt spår för att nå sitt mål betyder därför inte
nödvändigtvis att själva programmet är eller inte är på rätt spår för att nå sina mål.
Kommissionen anger i programförklaringarna sin bedömning av indikatorernas utveckling i
förhållande till målen. Denna bedömning skiljer sig i vissa fall från revisionsrättens bedömning i
denna rapport på grund av att olika metoder används.
4.15. Kommissionen anser att den prestationsinformation som den förfogar över ger en fullständig och
korrekt bild. Såsom anges i punkterna 4.1 och 4.6 noterar kommissionen att figur 4.4 endast innehåller
indikatorer som förekommer i programförklaringen.
Kommissionen anser att den konsekvensbedömning från 2011 av reformen av den gemensamma
fiskeripolitiken som revisionsrätten hänvisar till i denna punkt ligger utanför EHFF:s prestation och
att den underliggande analysen inte längre är aktuell.
4.16. Kommissionen anser att en analys av EHFF:s prestation bör omfatta resultat som rör politiska
mål och baseras på output, effekter och ekonomiska bidrag.
Kommissionen är medveten om att programförklaringen och den årliga förvaltnings- och
resultatrapporten är inriktade på antalet stödmottagare och insatser, och att de inte innehåller någon
interventionslogik som kopplar EHFF:s bidrag till uppnåendet av politiska mål.
4.17. Såsom anges i kommissionens svar på punkt 4.6 kan EHFF-stödet endast ha minimala effekter
på målen för den gemensamma fiskeripolitiken.
4.22. Kommissionen har gjort insatser för att förbättra tillväxten inom sektorn genom antagandet av
Strategiska riktlinjer för ett mer hållbart och konkurrenskraftigt vattenbruk i EU för perioden 2021–
2030 (COM(2021) 236 final), i syfte att ta itu med de utmaningar som sektorn står inför för att kunna
göra ytterligare framsteg inom sektorns hållbara utveckling.
4.25. Kommissionen noterar att syftet med EHFF är att stödja den gemensamma fiskeripolitiken och
uppnåendet av alla dess mål, dvs. att bidra till fiskets ekonomiska, sociala och miljömässiga
hållbarhet. Inom denna ram främjar fonden aktivt biologisk mångfald och den marina miljön samt
minskning av de skador som fiskerisektorn orsakar.
Kommissionen kan rapportera om de EHFF-utgifter som stöder miljömål, men understryker att
miljöindikatorer inte rimligen kan förväntas förändras enbart på grundval av EHFF-investeringar
(symboliskt anslag på mindre än 500 miljoner euro kopplade till målen för den gemensamma
fiskeripolitiken per år för hela EU).
EHFF kan till exempel stödja studier och analyser inom viktiga miljöfrågor, exempelvis inrättandet av
ett nätverk av marina skyddsområden eller uppnåendet av god miljöstatus. Men omfattningen av
nätverket av marina skyddsområden eller framstegen mot god miljöstatus i unionens vatten kan inte
enbart styras av EHFF-investeringar, utan beror på ett flertal andra externa faktorer och politiska
verktyg på nationell nivå, EU-nivå och global nivå. Med hjälp av EHFF:s övervaknings- och
utvärderingsram kan man på ett effektivt sätt beskriva hur mycket stöd som har tilldelats olika
miljöfrågor och hur många projekt som har fått stöd.
4.27. Kommissionen understryker att denna punkt gäller frågor som rör den gemensamma
fiskeripolitiken, vilken omfattar mer än EHFF. EHFF är ett av många verktyg som exempelvis bidrar
till genomförandet av landningsskyldigheten, genom att hjälpa fiskare att köpa mer selektiva
fiskeredskap, ge mervärde till tidigare oönskade fångster och anpassa hamnar, auktionshallar och
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skyddshamnar för att underlätta landningar. Vid utgången av 2020 hade 147 miljoner euro i EHFFstöd 2 avsatts för dessa åtgärder i EU:s 27 medlemsstater.
4.28. EHFF bidrar visserligen till genomförandet av den gemensamma fiskeripolitiken, men många
andra faktorer påverkar också genomförandet och uppnåendet av den gemensamma fiskeripolitikens
mål. Det är inte möjligt att eliminera utkast och säkerställa fullständig efterlevnad av
landningsskyldigheten enbart genom att tillhandahålla stöd från EHFF.
Indikatorn i programförklaringen avser dessutom volymen fisk som kastas överbord, medan
indikatorn i den årliga genomföranderapporten för EHFF avser förändring av oönskade fångster.
Utkastvolymerna avser utkasten inom hela sektorn. Minskningen av oönskade fångster gäller alla
typer av fångster som är oönskade av många skäl, till exempel ekonomiska, och inte bara av skäl som
rör elimineringen av utkast.
EU-medlemsstater ligger i framkant när det gäller att eliminera utkast och se till att
landningsskyldigheten efterlevs. För att dessa mål ska kunna uppnås måste hög prioritet ges åt
förbättring av selektiva fiskemetoder för att i möjligaste mån undvika och minska oönskade fångster.
Även om detta ligger utanför EHFF påpekar kommissionen att den har genomfört en rad revisioner
för att bedöma genomförandet av landningsskyldigheten, vilket i vissa fall har lett till att
överträdelseförfaranden har inletts.
4.29. Kommissionen understryker att de frågor som revisionsrätten diskuterar i denna punkt går
utöver EHFF:s direkta resultat.
4.31. Kommissionen understryker att EHFF:s bidrag till detta centrala mål för den gemensamma
fiskeripolitiken bara är ett litet ekonomiskt stöd och en av många faktorer som påverkar målet.
Bevarandemålet och ett fiske med maximal hållbar avkastning (MSY) ligger inte inom ramen för
EHFF:s resultat.
Såsom anges i punkt 4.6 har andra faktorer än stöd från EHFF sannolikt större inverkan på
uppnåendet av bevarandemålet och ett fiske på MSY-nivå inom ramen för den gemensamma
fiskeripolitiken. Dessa andra faktorer gör det oerhört svårt att koppla bevarandemålet och ett fiske på
MSY-nivå till EHFF:s prestation.
4.32. Kommissionen understryker att EHFF:s bidrag till detta centrala mål för den gemensamma
fiskeripolitiken bara är ett litet ekonomiskt stöd och en av många faktorer som påverkar målet.
Bevarandemålet och uppnåendet av MSY går utöver vad som kan uppnås med EHFF och bör snarare
bedömas mot målen för den gemensamma fiskeripolitiken.
Kommissionen erkänner att det var fel att tillämpa utgångsvärdet 59 % på övriga havsområden, då det
endast skulle användas för Nordostatlanten.
4.33. Kommissionen anser att denna punkt går utöver EHFF:s resultat.
När det gäller EHFF:s bidrag till att uppnå målen för den gemensamma fiskeripolitiken anser
kommissionen att EHFF:s ringa budget på egen hand inte kan ha någon avgörande inverkan på
uppnåendet av den gemensamma fiskeripolitikens ambitiösa hållbarhetsmål, som stöds av många
andra politiska verktyg och påverkas av en mängd yttre faktorer. Se även kommissionens svar
avseende punkt 4.6.
Kommissionen noterar att den har använt uppgiften om att 99 % av den mängd fisk som landas i EU
är hållbar när den kommer från MSY-bedömda bestånd och från TAC som endast förvaltas av EU.
Denna uppgift används konsekvent i all tidigare kommunikation med allmänheten, icke-statliga
organisationer och industrin samt i förra årets årliga meddelande om fiskemöjligheter.
2

SV

EMFF Implementation Report 2020, september 2021 (https://ec.europa.eu/oceans-andfisheries/document/download/68276db8-058c-4766-8368-34681e09993b_en).

SV

270
När det gäller uppnåendet av FMSY-målen måste det noteras att medlagstiftarna enades om att skjuta
upp målet till senast 2025 för den fleråriga förvaltningsplanen för västra Medelhavet.
4.34. Kommissionen anser att de frågor som diskuteras i denna punkt går utöver EHFF:s resultat.
Enligt den senast tillgängliga informationen har den totala fiskeridödligheten minskat och stabiliserats
under 1,2 och under 2019 närmat sig 1.
För Medelhavet och Svarta havet sjönk indikatorn för fiskeridödlighet från 2,2 år 2020 till 2,1 år
2021. Även om detta fortfarande är mer än två gånger högre än en hållbar nivå så har vissa
förbättringar skett. Det bör också påpekas att effekterna av de förvaltningsåtgärder som vidtagits
under 2019 och 2020 kommer att synas i nästa års uppgifter, eftersom övervakningsindikatorerna
omfattar perioden fram till 2018.
4.35. Kommissionen anser att de frågor som diskuteras i denna punkt går utöver EHFF:s resultat.
När det gäller bevarandemålen bör det noteras att medlagstiftarna enades om att skjuta upp målet till
senast 2025 för den fleråriga förvaltningsplanen för västra Medelhavet.
Som nämns i punkt 4.34 är de underliggande övervakningsuppgifterna för Medelhavet och Svarta
havet från 2018. Det bör påpekas att effekterna av de förvaltningsåtgärder som vidtagits under 2019
och 2020 kommer att synas i nästa års uppgifter.
4.36. Kommissionen betonar att de frågor som diskuteras i denna punkt går utöver EHFF:s resultat.
Efter de förvaltningsåtgärder som nyligen antagits på EU-nivå och internationell nivå är
kommissionen dessutom glad över att kunna rapportera om de första tecknen på framsteg i
Medelhavet, där indikatorn för fiskeridödlighet minskade 2021.
4.40. Kommissionen noterar att frågan om skadlig subvention inte omfattas av EHFF:s prestation.
4.41. Kommissionen håller med om att tillgången till vetenskapliga utlåtanden är av stor vikt.
EHFF kan stödja datainsamlingsverksamhet, men detta är inte den enda faktorn som bidrar till ett
välfungerande system för datainsamling, vetenskaplig rådgivning och beslut om kvoter. Stöd från
EHFF är i sig själv inte en tillräcklig drivkraft för att hantera problem som rör vetenskaplig
rådgivning.
4.42. Kommissionen anser att denna punkt går utöver EHFF:s resultat.
4.43. Kommissionen håller med om att framgångarna inom den gemensamma fiskeripolitiken är
tydligt kopplade till fiskerikontrollsystemets effektivitet, men anser att denna punkt går utöver
EHFF:s resultat.
Kommissionens utvärdering av kontrollsystemet 2015 ledde till en översyn av förordningen om
fiskerikontroll. Lagstiftningsförslaget är för närvarande föremål för förhandling mellan
Europaparlamentet och rådet. Under tiden har kommissionen fortsatt att säkerställa ett fullständigt
genomförande av de nuvarande kontrollbestämmelserna i medlemsstaterna, genom att genomföra
riktade studier, handlingsplaner, administrativa utredningar, EU-piloter och överträdelseförfaranden
och ha ett nära samarbete med Europeiska fiskerikontrollbyrån. EHFF-stödet står endast för en
mycket liten del av den kontinuerliga driften av EU:s system för fiskerikontroll.
4.44. Kommissionen påpekar att det är oerhört komplicerat att fastställa kvantitativa indikatorer för att
mäta ändamålsenligheten i medlemsstaternas system för fiskerikontroll. Snarare än att uppnå ett
ändamålsenligt kontrollsystem enbart med hjälp av stöd från EHFF är det relevanta EHFF-målet att
främja genomförandet av den gemensamma fiskeripolitiken när det gäller datainsamling och
fiskerikontroll.
I efterhandsutvärderingen av EHFF kommer man att undersöka fondens ändamålsenlighet och
effekter, även när det gäller kontroll.
SLUTSATSER
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4.45. Kommissionen understryker att EHFF:s ringa ekonomiska bidrag måste sättas i relation till de
andra politiska verktyg och den mängd externa faktorer som påverkar den gemensamma
fiskeripolitiken, såsom anges i svaret på punkt 4.6. Den gemensamma fiskeripolitikens resultat är i
hög grad beroende av dessa andra verktyg och faktorer.
Det kan påvisas att EHFF i allt större utsträckning stöder målen för den gemensamma fiskeripolitiken
på ett målinriktat sätt. Men EHFF:s effekter är rimligtvis för små för att på egen hand påverka
resultatindikatorerna för den gemensamma fiskeripolitiken. Kommissionen har använt tillgänglig
information för att kvantifiera hur EHFF har bidragit till att uppnå målen för den gemensamma
fiskeripolitiken genom att tillhandahålla uppgifter om antalet insatser och anslag till EHFF-åtgärder.
Genom analys i EHFF:s årliga genomföranderapporter bedömer kommissionen hur dessa insatser och
anslag bidrar till målen för den gemensamma fiskeripolitiken.
Kommissionen övervakar EHFF:s prestation på en mycket mer detaljerad nivå än de övergripande
effekterna på målen för den gemensamma fiskeripolitiken. Kommissionen övervakar kontinuerligt
framstegen för att säkerställa en sund ekonomisk förvaltning. En gång per år har kommissionen ett
särskilt översynsmöte med varje medlemsstat, under vilket den belyser eventuell otillfredsställande
utveckling och inleder korrigerande åtgärder.
4.46. Kommissionen har använt den senaste tillgängliga informationen för att kvantifiera hur EHFF
bidrar till målen för den gemensamma fiskeripolitiken, särskilt genom att koppla det antal insatser och
anslag som fonden årligen stöder till dessa mål.
Kommissionen anser att prestationsinformationen bör omfatta output, resultat, effekter och
ekonomiska bidrag för att ge en fullständig och korrekt bild av den sunda ekonomiska förvaltningen
av EHFF.
Det är emellertid mycket svårt att göra en koppling mellan enbart EHFF:s bidrag och uppnåendet av
de övergripande målen för den gemensamma fiskeripolitiken.
4.47. För att det ska vara möjligt att ge en fullständig bild och göra en meningsfull bedömning av
programmets prestation anser kommissionen att programförklaringarna och de årliga förvaltningsoch resultatrapporterna måste kompletteras med uppgifter på insatsnivå som är specifika för EHFF:s
övervaknings- och utvärderingsram.
Kommissionen medger dock att EHFF:s bidrag till målen för den gemensamma fiskeripolitiken skulle
kunna dokumenteras tydligare. Avsaknaden av denna dokumentation har gjort det svårare att utföra en
ändamålsenlig revision av EHFF:s prestation, eftersom förväntningarna på vad som kan åstadkommas
med EHFF-stöd på den gemensamma fiskeripolitikens område riskerar att bli allt för höga om man
inte tar hänsyn till de olika faktorer som påverkar uppnåendet av målen för den gemensamma
fiskeripolitiken. Kommissionen har tagit hänsyn till dessa lärdomar för övervakningen av EHFVF.
När det gäller andra informationskällor hänvisas till vårt svar på punkt 4.6.
4.48. Kommissionen anser att revisionsrättens bedömning går utöver EHFF:s resultat och in på själva
den gemensamma fiskeripolitikens prestation.
Även om EHFF-investeringar bidrar till arbetet med att uppnå den önskade bevarandestatusen kan de
rimligtvis inte på egen hand leda till att denna status uppnås.
På samma sätt är EHFF inte det enda verktyget för att eliminera fiskeriverksamhetens negativa
effekter på ekosystemet.
Kommissionen hänvisar till sina svar på punkterna 4.31–4.36.
4.50. Kommissionen betonar att den vetenskapliga rådgivningens omfattning går utöver EHFF:s
resultat. Tillgång till stöd från EHFF är i sig självt inte tillräckligt för att åtgärda
uppgiftsbegränsningarna, som inte bara beror på en brist på uppgifter, utan även på modeller som på
grund av snabbt föränderliga situationer blivit instabila eller föråldrade.
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4.51. Kommissionen påpekar att EHFF bidrar till att förbättra systemet för fiskerikontroll, men anser
att systemets prestation går utöver EHFF:s resultat.
Fondens ändamålsenlighet, resultat och effekter, bland annat när det gäller kontroll, kommer att
bedömas mer ingående inom ramen för efterhandsutvärderingen av EHFF (artikel 57 i förordningen
om gemensamma bestämmelser) på grundval av den information som medlemsstaterna
tillhandahåller.
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KOMMISSIONENS SVAR PÅ EUROPEISKA REVISIONSRÄTTENS RAPPORT OM EUBUDGETENS PRESTATION – SITUATIONEN VID UTGÅNGEN AV 2020
KAPITEL 5 – SÄKERHET OCH MEDBORGARSKAP

INLEDNING
Det främsta målet för ISF – Gränser och viseringar är att bidra till att säkerställa en hög säkerhetsnivå
i unionen, samtidigt som den fria rörligheten inom unionen skyddas och lagligt resande underlättas. I
detta ingår att handlägga Schengenvisum på ett ändamålsenligt sätt, genom att stödja en gemensam
viseringspolitik och uppnå en enhetlig och hög nivå på kontrollen av de yttre gränserna.
Hanteringen av migrationsströmmar och säkerhetshot är en utmaning som inte kan hanteras av
medlemsstaterna själva. Vissa medlemsstater betungas i själva verket av sitt geografiska läge och
längden på unionens yttre gränser som de måste förvalta. Avskaffandet av de inre gränskontrollerna
gör det ännu mer nödvändigt att säkerställa att de yttre gränserna skyddas på ett ändamålsenligt sätt.
Det kräver gemensamma åtgärder för en ändamålsenlig kontroll av unionens yttre gränser, inbegripet
stöd för de relevanta informationssystemen: SIS II (Schengens informationssystem), VIS
(Informationssystemet för viseringar), Eurodac (identifiering av sökande) och Eurosur (det europeiska
gränsövervakningssystemet). Principerna om solidaritet och rättvis ansvarsfördelning, inte bara
mellan medlemsstaterna utan även mellan medlemsstaterna och EU, står därför i centrum för den
gemensamma politiken för asyl, invandring och förvaltning av de yttre gränserna.
Förvaltningen av EU:s yttre gränser och EU:s säkerhet kräver betydande resurser och kapacitet från
medlemsstaternas sida. Bättre operativt samarbete och samordning som omfattar sammanslagning av
resurser, t.ex. när det gäller utbildning och utrustning, leder till stordriftsfördelar och synergier. Det
garanterar en effektivare användning av offentliga medel och ökar solidariteten, det ömsesidiga
förtroendet och det delade ansvaret för EU:s gemensamma politik mellan medlemsstaterna.
Rapportering om fondens prestation görs regelbundet. Enligt gällande förordningar ska
medlemsstaterna och kommissionen genomföra interimsutvärderingar och efterhandsutvärderingar.
De övervakningsuppgifter som medlemsstaterna samlar in och lämnar till kommissionen i sina årliga
genomföranderapporter ger en översikt över hur genomförandet av fonden fortskrider, medan
utvärderingarna bedömer stödets effekter. Interimsutvärderingen av ISF – Gränser och viseringar
slutfördes i juni 2018. På grund av det sena antagandet av förordningarna, som innebar att
programgenomförandet inleddes sent, innehöll interimsutvärderingen bara en första bedömning av det
tidiga genomförandet av ISF – Gränser och viseringar. Kommissionens efterhandsutvärdering, som
ska vara klar i slutet av juni 2024, kommer att innehålla en betydligt mer omfattande bedömning av
prestationen för ISF – Gränser och viseringar.
PRESTATIONSBEDÖMNING AV ISF – GRÄNSER OCH VISERINGAR
5.10. Prestationsindikatorer är ett användbart verktyg för att övervaka programmets prestation. De kan
t.ex. ge tidiga indikationer på prestations-/genomförandeproblem som kan kräva åtgärder. För att
bedöma programmets prestation krävs dock ofta att man går längre än att analysera
prestationsindikatorerna och inkluderar annan relevant kvantitativ och kvalitativ information. Inga
prestationsindikatorer kan återspegla alla relevanta aspekter av programmets prestation. Det faktum
att en prestationsindikator är (eller inte är) ”på rätt spår” för att nå sitt mål betyder därför inte
nödvändigtvis att själva programmet är (eller inte är) ”på rätt spår” för att nå sina mål. Kommissionen
gör en bedömning av indikatorernas utveckling i förhållande till målen i programförklaringarna.
Denna bedömning skiljer sig i vissa fall från revisionsrättens bedömning i denna rapport på grund av
att olika metoder används.
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Eftersom medlemsstaterna kommer att fortsätta genomförandet av ISF – Gränser och viseringar fram
till slutet av 2022, och sen rapportering av prestationsuppgifter är vanligt, måste alla bedömningar av
framgångar i detta skede anses vara preliminära, och sannolikheten för att uppnå målen måste
bedömas med beaktande av detta tvååriga perspektiv.
5.11. Den årliga förvaltnings- och resultatrapporten och programförklaringen innehåller aggregerade
uppgifter på EU-nivå. För att bedöma medlemsstaternas anslag är det därför nödvändigt att ta del av
de uppgifter som medlemsstaterna lämnat, antingen i räkenskaperna eller i de årliga
genomföranderapporterna.
5.13. Information om programmens sparsamhet och effektivitet är vanligtvis inte tillgänglig på
årsbasis. Dessa aspekter är till stor del en följd av regelverket och mäts på längre sikt.
Det faktum att många indikatorer avser output beror på den relevanta förordningen. Genomförandet
av ISF – Gränser och viseringar pågår fram till slutet av 2022. Medlemsstaterna kommer att lämna in
en efterhandsutvärdering till kommissionen senast den 31 december 2023.
5.14. Kommissionen framhåller att varken i förordning (EU) nr 516/2014 eller i bilaga IV till
förordning (EU) nr 516/2014 om gemensamma indikatorer klassificeras indikatorerna som outputeller resultatindikatorer. Därför är påståendet att ”Mer än hälften (sju av tolv) av de indikatorer för
ISF – Gränser och viseringar som offentliggörs i den årliga förvaltnings- och resultatrapporten och
programförklaringarna är outputindikatorer” baserat på revisionsrättens klassificering och inte på
förordningen.
Enligt förordningen om ISF – Gränser och viseringars krävs ingen rapportering om uppnåendet av
operativa mål. Medlemsstaterna kommer dock att lämna in en efterhandsutvärdering till
kommissionen senast den 31 december 2023. Kommissionen kommer i sin tur senast den 30 juni 2024
att överlämna en efterhandsutvärdering till Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska och
sociala kommittén och Europeiska regionkommittén.
I enlighet med regelverket använder medlemsstaterna fortfarande medel under 2021 och 2022.
Resultat i samband med dessa åtgärder kommer naturligtvis att visa sig först efter 2020.
Kommissionen vill även påpeka att flera medlemsstater rapporterar om indikatorer efter att projekten
har slutförts. Det kan ge ett falskt intryck av att inga framsteg har gjorts i riktning mot de fastställda
målen, trots att projekten går framåt på plats, med rapportering efter det att de har slutförts.
5.15. Kommissionen anser att den årliga förvaltnings- och resultatrapporten ger en balanserad bild av
utvecklingen. Såsom förklaras i metoddokumentet väljs indikatorerna utifrån kriterier såsom tillgång
till uppgifter och relevans. Framsteg mot målen är inte ett kriterium för inkludering.
Flera medlemsstater rapporterar om indikatorer när projekten har slutförts. Det kan ge ett falskt
intryck av att inga framsteg har gjorts i riktning mot de fastställda målen, trots att projekten går framåt
på plats, med rapportering efter det att de har slutförts.
5.16. Medlemsstaterna kan själva välja när de ska genomföra projekt inom ramen för sina fleråriga
program. Det leder med nödvändighet till att prestationen mellan medlemsstaterna varierar.
När det gäller de tre länder (Frankrike, Slovenien och Norge) som rapporterade en exceptionell
utveckling av det konsulära samarbetet bör det noteras att majoriteten av medlemsstaterna och de
Schengenassocierade länderna inte fastställde något mål.
5.17. Kommissionen anser att alla prestationsindikatorer som ingår rent allmänt är av relevans för
programmålen. ISF är avsedd att ”bidra till” att uppnå detta mål (”bidra till att säkerställa en hög
säkerhetsnivå i unionen”), inte att på egen hand uppnå målet. Indikatorerna är ett verktyg för att
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bedöma detta EU-bidrag, men de räcker inte i sig. Såsom domstolen nämnt kan arbetet för att uppnå
målet påverkas av yttre faktorer, och dessa faktorer kan inte mätas med hjälp av indikatorn utan
endast i efterhand, då utvärderingen görs.
Indikatorsuppgifter bör alltid analyseras tillsammans med annan kvantitativ och kvalitativ information
för att utvärdera programmets prestation.
Med tanke på ISF-målens karaktär är det i detta sammanhang svårt att göra en prognos, på grund av
den stora föränderligheten hos de relevanta yttre faktorerna, däribland den politiska situationen i de
viktigaste tredjeländer som är transit- och ursprungsländer för irreguljär migration, migrationskrisen
på grund av kriget i Syrien och utvecklingen av covid-19-pandemin.
5.20. I interimsutvärderingen ges en positiv bild av prestationen hos ISF – Gränser och viseringar: Där
sägs att fonden har bidragit till att genomföra EU:s gemensamma viseringspolitik på ett
ändamålsenligt sätt och att den har underlättat det legitima resandet. Informationsutbytet och
utbildningsverksamheten har även bidragit till att EU:s regelverk om viseringspolitik har genomförts
enhetligt. Dessutom sägs fonden ha spelat en avgörande roll i utvecklingen av it-system till stöd för en
gemensam viseringspolitik.
Se även svaret på punkt 5.15.
5.21. Se svaret på punkt 5.10.
Det framhålls även att vissa medlemsstater ännu inte har rapporterat om antalet anställda som
utbildats och om antalet utbildningstimmar, eftersom de kommer att göra detta först när
projektet/projekten har slutförts.
5.23. När det gäller utbildning av gränskontrolltjänstemän har eu-Lisa och Cepol, med stöd av
kommissionen, redan utvecklat kurser, moduler och webbinarier om SIS (tekniska, operativa och
rättsliga aspekter). Denna utbildning är nu särskilt inriktad på förberedelserna inför idrifttagandet av
det förbättrade SIS i början av 2022. Samtliga medlemsstater har utvecklat nationella program för att
förbereda användarna inför idrifttagandet av det förbättrade SIS.
5.24. Åtgärder vidtas för att lösa detta problem.
5.25. Kommissionen anser att det inte nödvändigtvis är osannolikt att målet kommer att uppnås.
5.27. Eurosur är en ram för informationsutbyte och samarbete mellan medlemsstaterna och Frontex
som ska förbättra lägesuppfattningen och öka insatsförmågan vid de yttre gränserna.
5.30. Inrättandet och vidhållandet av EU:s informationssystem krävde betydande investeringar från
både EU och de deltagande Schengenländerna.
Det finns ingen rättslig skyldighet för kommissionen att på ett heltäckande sätt rapportera om de totala
kostnaderna.
Kostnaderna för att utveckla den nya versionen av SIS, in- och utresesystemet och Etias anges
emellertid i rättsakternas finansieringsöversikter (COM(2016) 194 final för in- och utresesystemet,
COM(2016) 731 final för Etias och COM(2016) 881, 882 och 883 final för det nya SIS).

SLUTSATSER
5.32. Prestationen för ISF – Gränser och viseringar i enskilda medlemsstater och i sin helhet påverkas
naturligtvis av yttre faktorer, t.ex. den politiska utvecklingen.
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Kommissionen anser att alla prestationsindikatorer som ingår rent allmänt är av relevans för
programmålen. Indikatorsuppgifter bör alltid analyseras tillsammans med annan kvantitativ och
kvalitativ information för att utvärdera programmets prestation.
I efterhandsutvärderingen kommer det att bedömas i vilken utsträckning programmet har uppnått sitt
allmänna mål att bidra till en hög säkerhetsnivå i EU.
5.33. Kommissionen framhåller att den procentandel på 55 % av anslagen för de nationella
programmen som hade betalats ut avser slutet av 2020, dvs. två år före utgången av
genomförandeperioden. Många resultat kommer därför sannolikt att förverkligas under
genomförandeperiodens två sista år.
5.34. Kommissionen anser att den årliga förvaltnings- och resultatrapporten ger en balanserad
presentation av utvecklingen genom användning av indikatorer för vilka det redan finns tillförlitliga
uppgifter (se kommentarerna under punkt 5.15).
I enlighet med regelverket använder medlemsstaterna fortfarande medel under 2021 och 2022.
Resultat i samband med dessa åtgärder kommer naturligtvis att visa sig först efter 2020.
Kommissionen vill vidare påpeka att flera medlemsstater inte rapporterar om indikatorer kopplade till
projekt som fortfarande pågår. De kommer i stället att uppdatera dessa indikatorer när projekten har
slutförts. Det kan ge ett falskt intryck av att inga framsteg har gjorts i riktning mot de fastställda
målen, trots att projekten går framåt på plats, med rapportering efter det att de har slutförts.
5.35. Medlemsstaterna har ännu inte avlagt någon fullständig rapport om sina respektive
utbildningstimmar, eftersom genomförandeperioden fortfarande pågår och de endast kommer att göra
denna rapportering när projekten har slutförts.
Antalet genomsnittliga utbildningstimmar måste beaktas tillsammans med andra faktorer för att en
slutsats ska kunna dras. Fondens faktiska bidrag till en konsekvent tillämpning av regelverket kommer
att bedömas i efterhandsutvärderingen.
5.36. Denna slutsats är kopplad till revisionsrättens rekommendationer i dess särskilda rapport
nr 20/2019 som håller på att genomföras.
Kommissionen har vidtagit alla relevanta åtgärder för att förbättra verktygen för kvalitetskontroll av
uppgifter.
Utbildning på medlemsstatsnivå tillhandahålls genom flera åtgärder inom ramen för ISF – Gränser
och viseringar.
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KOMMISSIONENS SVAR PÅ EUROPEISKA REVISIONSRÄTTENS RAPPORT OM EUBUDGETENS PRESTATION – SITUATIONEN VID UTGÅNGEN AV 2020
KAPITEL 6 – EUROPA I VÄRLDEN

INLEDNING
6.1 EU:s ekonomiska och tekniska stöd genom instrumentet för stöd inför anslutningen (IPA) har
främjat reformer i utvidgningsregionen sedan 2007. IPA-medlen bidrar till kapacitetsuppbyggnad i
länderna under hela anslutningsprocessen, vilket gradvis ger en positiv utveckling i regionen.
Kommissionen har kontinuerligt förbättrat sin metod för att bedöma prestationerna hos instrumenten
för finansiering av yttre åtgärder på både program- och insatsnivå liksom sin rapportering om de
framsteg som gjorts. Instrumentens prestation mäts med hjälp av olika verktyg, däribland indikatorer
och prestationsutvärderingar i de programförklaringar som åtföljer budgetförslaget, resultatorienterad
övervakning och indikatorer som ingår i årsrapporten om genomförandet av Europeiska unionens
instrument för finansiering av yttre åtgärder samt utvärderingar på projekt-/programnivå och på
strategisk nivå. Instrumentet för stöd inför anslutningen är på väg att uppnå målen i de
programförklaringar som åtföljer budgetförslaget. Exempelvis när det gäller indikatorn för
affärsverksamheten har delmålen uppnåtts och prestationen är på rätt spår. Goda framsteg har också
gjorts på vissa nyckelområden, särskilt inom jordbrukssektorn, där antalet ekonomiska enheter som
successivt tillnärmat sig EU:s standarder är på rätt spår eller redan har nått sina mål. På grundval av
sina erfarenheter har kommissionen vidtagit ytterligare åtgärder för att utveckla sin
prestationsmätning på alla IPA:s stödområden. För IPA III, efterföljaren till IPA II, har kommissionen
föreslagit en ny blandning av effekt- och utfalls-/outputindikatorer som på ett bättre sätt ska återspegla
prestationsutvärderingen på viktiga insatsområden, i syfte att uppnå instrumentets mål. Kommissionen
offentliggör omfattande prestationsinformation i sin årsrapport om genomförandet av Europeiska
unionens instrument för finansiering av yttre åtgärder.
PRESTATIONSBEDÖMNING AV IPA II
6.11 Prestationsindikatorer är ett användbart verktyg för att övervaka programprestationen. De kan
t.ex. ge tidiga indikationer på prestations-/genomförandeproblem som kan kräva åtgärder. För att
bedöma programmets prestation krävs dock ofta att man går längre än att analysera
prestationsindikatorerna och inkluderar annan relevant kvantitativ och kvalitativ information. Inga
prestationsindikatorer kan återspegla alla relevanta aspekter av programmets prestation. Det faktum
att en prestationsindikator är (eller inte är) på väg att nå sitt mål betyder därför inte nödvändigtvis att
själva programmet är (eller inte är) på väg att nå sina mål.
Kommissionen gör en bedömning av indikatorernas utveckling i förhållande till målen i
programförklaringarna. På grund av att olika metoder används skiljer sig denna bedömning i vissa fall
från revisionsrättens bedömning i denna rapport.
6.12. Kommissionen påminner om att definitionen av utfalls-/resultatindikatorer i ordlistan för
offentligt utvecklingsbistånd, som kommissionen anser vara tillämpliga här, är följande: De avsedda
eller uppnådda effekterna på kort och medellång sikt av en insats output, som normalt kräver en
gemensam insats av partner. Utfallen utgör förändringar i utvecklingsförhållandena mellan output
och effekt. Eftersom det inte bara är kommissionen som har inflytande på framstegen anser den inte att
de flesta indikatorer är outputindikatorer, utan snarare utfallsindikatorer.
6.13 Framstegen för varje indikator anges i den offentligt tillgängliga programförklaringen för IPA II.
Kommissionens har också lagt fram sin bedömning av framstegen för varje indikator i
programförklaringarna. Denna bedömning visar om en indikator är på rätt spår mot målet, och
beskriver om det skett framsteg jämfört med utgångsvärdet.
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Det står inte helt i kommissionens makt att uppnå högt ställda mål. Det finns många externa faktorer
vars effekter kan leda till att ett mål som fastställdes för sju år sedan inte uppnås fullt ut.
6.14 När det gäller indikatorn för genomsnittlig export/import tillhandahölls beräkningen direkt av
Eurostat på begäran för just detta förfarande. Uppgifterna som de använde finns offentligt tillgängliga
på Eurostats webbplats.
6.20 Halvtidsöversynen genomfördes tidigt under genomförandeperioden och sektorsstrategin, som
var en innovation inom ramen för IPA II, hade ännu inte hunnit visa sin fulla potential.
6.22 Genom indirekt förvaltning med mottagarlandet uppmuntras IPA II-stödmottagarna att själva
ansvara för genomförandet av EU:s ekonomiska stöd, samtidigt som lokala förvaltningars kapacitet att
förvalta EU-medel byggs upp. Genomförandet av program genom indirekt förvaltning med
mottagarlandet kräver längre förberedelser, även på grund av de kvalitetskontroller som EU:s
delegationer utför under upphandlingarna. Inom ramen för IPA II, och även på grundval av resultaten
av halvtidsöversynen av IPA II (som genomfördes tidigt under programperioden), tillämpades indirekt
förvaltning med mottagarlandet mer selektivt för att skapa större balans mellan kravet på att använda
denna genomförandemetod som ett kapacitetsuppbyggnadsinstrument och behovet av snabbare
ekonomiskt stöd.
Tack vare kommissionens och Turkiets åtgärder har eftersläpningen i Turkiet gradvis minskat sedan
2018. Albanien avbröt bara upphandlingsförfarandena i mindre än två månader.
6.27 Kommissionen medger de konstaterade bristerna i övervakningen. Dessa upptäcktes i fyra av
elva utvärderingar. Inom ramen för IPA II har betydande ansträngningar gjorts för att fastställa
relevanta och mätbara indikatorer.
Genom en resultatorienterad övervakningsmetod bedöms uppnåendet av resultat (från output och
framåt).
Slutligen stärker GD Grannskapspolitik och utvidgningsförhandlingar den övervakning som utförs av
genomförandepartner och operativa chefer.
Utöver resultatorienterad övervakning och utvärderingar övervakar delegationerna hur genomförandet
av projekten fortskrider genom besök på plats. Detta mäts genom indikatorer inom ramen för de
kritiska prestationsindikatorerna.
6.28 Kommissionen bedömer i vederbörlig ordning alla slutsatser från externa utvärderingsstudier.
Ramen för bättre lagstiftning kräver arbetsdokument från kommissionens avdelningar (SWD) som i
ett fristående dokument formaliserar kommissionens syn på resultat och slutsatser från externa
utvärderingar. Alla externa utvärderingsstudier leder inte till arbetsdokument, men detta innebär inte
att slutsatserna från externa utvärderingar inte bedöms.
I synnerhet upprättas en uppföljande handlingsplan efter offentliggörandet av varje extern
utvärdering, där avdelningarna godtar eller förkastar de rekommendationer som lämnas i
utvärderingen. GD Grannskapspolitik och utvidgningsförhandlingar drar lärdomar i första hand från
de många operativa och strategiska utvärderingar som genomförs och offentliggörs, trots att inte alla
dessa leder till att ett formellt arbetsdokument offentliggörs.
Kommissionen var medveten om vissa brister i utvärderingarna av den ekonomiska styrningen och
små och medelstora företags konkurrenskraft, och bedömde i vilken utsträckning utvärderingens
slutsatser påverkades av bristerna i utvärderingsprocessen. Trots de kända bristerna ansågs
slutsatserna från den externa utvärderingen vara giltiga.
6.29 Se svaret på 6.12.
6.34 Den politiska reformprocessen har också påverkats av covid-19-pandemin.
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6.36 Indikatorn togs bort efter ett år, eftersom det sätt på vilket den var formulerad (”procentandel av
anslutningsrelaterade besluts- och reformprocesser där det civila samhället faktiskt rådfrågas”) inte
var mätbart inom ramen för instrumentet för stöd inför anslutningen. Kommissionen säkerställer dock
regelbundna samråd med det civila samhällets organisationer som en del av utvidgningspolitiken och
främjar deras deltagande i beslutsprocesserna.
6.39 Det krävs politisk vilja för alla lagstiftningsreformer och författningsändringar. Kommissionen
samarbetar på politisk och teknisk nivå med västra Balkan och de behöriga myndigheterna för att
säkerställa detta. Kommissionen ger också tekniskt stöd för att underlätta utformningen av
reformer.
6.41 Kommissionen anser fyra av dessa indikatorer vara på väg att nå målet för 2023 och att de
återstående sju har gjort måttliga framsteg, vilket anges i programförklaringen för IPA II [1].
Det finns ingen skyldighet att inkludera en indikator för varje aspekt inom ett visst mål.
Kommissionens har snarare försökt begränsa antalet indikatorer i enlighet med gemensamma
riktlinjer.
6.43 Turkiet har hittills nått ett av sina mål. Eftersom Ipard II genomförs inom ramen för ett n+3system anser kommissionen att det är troligt att de flesta av målen kommer att nås i slutet av 2023.
6.46 De senaste erfarenheterna visar att reformtakten och anpassningen av regelverket beror på många
faktorer och att bakslag under några år inte utgör någon fullgod förutsägelse av framtida framsteg
eller brist på framsteg.
Bosnien och Hercegovina och Kosovo har fler kapitel i ett ”tidigt skede” än de andra länderna,
eftersom deras stabiliserings- och associeringsavtal trädde i kraft senare (2015 och 2016).
Inom ramen för IPA III kommer den kombinerade indikatorn för anpassning av unionens regelverk att
ha ett tydligt utgångsvärde, mål och delmål.
6.48 Det fastställda utgångsvärdet för bedömning av framstegen är noll i början av programperioden,
och det slutliga målet anges för år 2023. Enligt kommissionen är det troligt att målet kommer att
uppnås inom tidsfristen.
SLUTSATSER
6.52 Instrumentet för stöd inför anslutningen har utnyttjats vid oförutsedda kriser genom direkt eller
indirekt förvaltning med internationella organisationer. Ett exempel är det senaste ekonomiska
åtgärderna med anledning av covid-19-pandemin.
Jämfört med direkt förvaltning tillkommer vid indirekt förvaltning med mottagarlandet det ytterligare
målet att förbereda länderna för framtida EU-medlemskap. Kommissionen anser därför att en
bedömning av indirekt förvaltning med mottagarlandet bör ta vederbörlig hänsyn till att
stödmottagarna vid sidan av andra fördelar också fått lära sig att förvalta IPA-medel genom att sköta
den uppgiften.
6.53 EU-stöd bidrar till reformprocessen, som myndigheterna har ansvar för. Det är de nationella
myndigheterna som ska genomföra reformerna och genomförandet beror på flera faktorer (t.ex.
politisk vilja, nationell kapacitet osv.), inte bara på instrumentet för stöd inför anslutningen.
(Kommissionens fotnot till punkt 6.41)
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/about_the_european_commission/eu_budget/prog
ramme_statement_-_ipa.pdf.
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Genomförandet av reformer är också en långsiktig process. Den har också hämmats av covid-19pandemin.
6.54 Enligt kommissionen är det troligt att indikatorerna kommer att nå målet för 2023.
6.55 Inom ramen för IPA III kommer den kombinerade indikatorn för anpassning av unionens
regelverk att ha ett tydligt utgångsvärde, mål och delmål.

SV

SV

281
KOMMISSIONENS SVAR PÅ EUROPEISKA REVISIONSRÄTTENS RAPPORT OM EUBUDGETENS PRESTATION - SITUATIONEN VID UTGÅNGEN AV 2020
KAPITEL 7 – UPPFÖLJNING AV REKOMMENDATIONER

IAKTTAGELSER
7.11 Kommissionens gemensamma svar på punkterna 7.11–7.13.
Kommissionen fäster utomordentligt stor vikt vid uppföljningen och genomförandet av samtliga
godtagna rekommendationer. Den rapporterar om genomförandet av de åtgärder som den har åtagit
sig att genomföra och som ligger inom dess ansvarsområde. Det kan emellertid inte uteslutas att
revisionsrätten bedömer att vissa rekommendationer endast delvis har genomförts medan
kommissionen anser att de har genomförts fullt ut. Kommissionen noterar dessutom att det
fullständiga genomförandet av rekommendationer i vissa fall även kan vara beroende av åtgärder som
ligger inom andra enheters ansvarsområde.
7.18 Kommissionens gemensamma svar på punkterna 7.18–7.20.
Huruvida uppföljningsåtgärderna genomförs i tid beror på om revisionsrättens rekommendationer har
godtagits. Kommissionen är fast besluten att genomföra alla godtagna rekommendationer inom de
tidsramar som anges i revisionsrättens särskilda rapporter. Detta gäller dock inte rekommendationer
som kommissionen inte har godtagit. Skälen anges i de offentliggjorda svaren på den berörda
särskilda rapporten.
På grund av åtgärdernas komplexitet, ny lagstiftning eller politik, begränsade resurser, yttre faktorer
eller behovet av att samarbeta med andra institutioner eller enheter kan uppföljningsåtgärderna i vissa
fall dessutom kräva mer tid än beräknat. Att en viss rekommendation inte genomförts fullt ut fram till
den förväntade tidpunkten innebär inte att rekommendationen inte kommer att genomföras senare.
7.21 Kommissionens officiella svar, som offentliggjordes tillsammans med revisionsrättens
motsvarande rapporter, innehöll motiveringar till samtliga fall där kommissionen ansåg att den inte
kunde förbinda sig att genomföra vissa rekommendationer. Det är därför förståeligt att de allra flesta
rekommendationer som den inte kunde godta inte heller har genomförts (tio av elva).

KOMMISSIONENS SVAR PÅ BILAGA 7.1: NÄRMARE UPPGIFTER OM STATUSEN FÖR
REKOMMENDATIONERNA FRÅN 2017 PER RAPPORT – EUROPEISKA KOMMISSIONEN
Särskild rapport nr 1/2017: Mer behöver göras för att Natura 2000 ska genomföras till sin fulla
potential
Svar på rekommendation 3 b, punkt 84: Det erinras om att det finns en övergripande Natura 2000indikator för den yta av Natura 2000-områden som omfattas av EU:s medfinansierade insatser.
Kommissionen ska bedöma indikatorerna för programperioden 2021–2027 när de berörda fonderna
har genomförts tillräckligt. Vid behov vidtar kommissionen lämpliga åtgärder för programperioden
efter 2027, exempelvis inom ramen för konsekvensbedömningen för nästa generations reglering.
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Särskild rapport nr 2/2017: Kommissionens förhandlingar om partnerskapsöverenskommelser
och program inom sammanhållningspolitiken 2014–2020: utgifterna riktas mer mot Europa 2020prioriteringar, men arrangemangen för resultatmätning är allt mer komplexa
Svar på rekommendation 6 (första strecksatsen), punkt 154: Kommissionen anser att de insamlade
uppgifterna har använts för att bedöma resultaten, i enlighet med och inom ramarna för de rättsliga
bestämmelserna och i linje med artikel 21 i förordningen om gemensamma bestämmelser.
Den jämförande analys av resultaten och det införande av riktmärken som nämns av revisionsrätten
föreskrivs inte i den rättsliga grunden, som kommissionen följer.
Normalt dras lärdomar av politiken genom effektutvärderingar, såsom den kommande
efterhandsutvärderingen av sammanhållningspolitiken 2014–2020. Det blir dessutom lättare att dra
lärdomar av politiken när data om indikatorer, mål och uppnåendet av dem görs tillgängliga på ESIfondernas portal för öppna data.
Särskild rapport nr 3/2017: EU:s bistånd till Tunisien
Svar på rekommendation 3, punkt 71: Förfarandena för att godkänna makroekonomiskt stöd har
visserligen inte ändrats, och det har inte lagts fram något förslag om att ändra dem i enlighet med
rekommendationerna, men kommissionen noterar att det i rådets och Europaparlamentets
arbetsordningar redan föreskrivs ett påskyndat förfarande för snabbt antagande, som 2020 användes
för det makroekonomiska stödet i samband med covid-19. Kommissionen kan också meddela att
förfarandena för att godkänna makroekonomiskt stöd håller på att bedömas närmare som ett led i den
pågående metautvärderingen av makroekonomiskt stöd, som beräknas bli klar i slutet av 2021.
Särskild rapport nr 4/2017: Skyddet av EU:s budget mot oriktiga utgifter: Kommissionen använde
sig i allt större utsträckning av förebyggande åtgärder och finansiella korrigeringar på
sammanhållningsområdet under perioden 2007–2013
Svar på rekommendation 3, punkt 148: Finansiella korrigeringar enligt artikel 145 i förordningen om
gemensamma bestämmelser och avbrott/innehållanden är helt fristående och skilda förfaranden. Att
slå samman dem i ett verktyg skulle skapa onödig administrativ komplexitet utan mervärde för
kommissionens övervakning.
Kommissionen upprepar att det nuvarande övervakningssystemet är i linje med de lagstadgade kraven
och ger en översikt på fallnivå för varje förfarande.
Särskild rapport nr 11/2017: EU:s förvaltningsfond Bêkou för Centralafrikanska republiken: en
lovande början trots vissa brister
Svar på rekommendation 1 (andra strecksatsen), punkt 72: Kommissionen har granskat riktlinjerna på
nytt för att ta med en närmare beskrivning av budgetförordningens kriterier för utvärdering av
villkoren för att inrätta förvaltningsfonder. Kommissionen medger att en föreskrivande metod för
behovsanalyser inte har utarbetats.
En förvaltningsfond för nödåtgärder inrättas utifrån en landsspecifik krissituation. Detta måste beaktas
när behoven bedöms. En universallösning med en förvald metod skulle vara svår att genomföra.
Kriser kräver ett internationellt och samordnat svar. Därför är det viktigt att EU:s behovsbedömningar
tar hänsyn till andra givare och deras svar för att tydligt fastställa det europeiska mervärdet. Detta är
också lands-/krisspecifikt och beror på situationen på plats.
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Eftersom nya förvaltningsfonder för närvarande inte planeras anser kommissionen dessutom att en
metod för en sådan behovsanalys inte behöver utarbetas just nu.
Mot bakgrund av ovanstående anser kommissionen att rekommendationen har genomförts i de flesta
avseenden.
Särskild rapport nr 13/2017: Ett gemensamt europeiskt trafikstyrningssystem för järnväg:
kommer det politiska beslutet någonsin att bli verklighet?
Svar på rekommendation 6 b ii, punkt 91: Rekommendationen har inte förfallit än och ska ha
genomförts i slutet av 2023. Stora framsteg har gjorts i genomförandet.
Särskild rapport nr 15/2017: Förhandsvillkor och resultatreserv inom sammanhållningspolitiken:
innovativa men ännu inte ändamålsenliga instrument
Svar på rekommendation 1 b, punkt 111: Kommissionen godtog delvis denna rekommendation och
anser att den godtagna delen har genomförts.
De nödvändiga villkoren enligt den sammanhållningspolitiska lagstiftningen 2021–2027 kommer att
fortsätta att användas för att bedöma medlemsstaternas förmåga att genomföra EU-fonderna.
Villkoren har effektiviserats, förenklats och gjorts robustare, särskilt genom kravet att de måste
fortsätta fullgöras under hela programperioden. De investeringsrelaterade landsspecifika
rekommendationerna kommer att ge lämpliga kopplingar till de nödvändiga villkoren och säkerställa
den överensstämmelse som krävs.
Svar på rekommendation 2 a, punkt 111: Enligt artikel 18 i den överenskomna nya förordningen om
gemensamma bestämmelser ska följande faktorer beaktas vid halvtidsöversynen:
a) De nya utmaningar som identifieras i de relevanta landsspecifika rekommendationer som antas
2024.
b) Framstegen med genomförandet av den integrerade nationella energi- och klimatplanen, i
förekommande fall.
c) Framstegen med genomförandet av principerna i den europeiska pelaren för sociala rättigheter.
d) Den socioekonomiska situationen i den berörda medlemsstaten eller regionen, med särskild tonvikt
på territoriella behov, med beaktande av eventuell betydande negativ utveckling på det finansiella,
ekonomiska eller sociala området.
e) De viktigaste resultaten av relevanta utvärderingar.
f) Framstegen med att uppnå delmålen, med beaktande av större svårigheter under genomförandet av
programmet.
g) När det gäller program som stöds av FRO, kommissionens utvärdering enligt artikel 29.1 b i
förordning (EU) 2018/1999.
I samma bestämmelse anges stegen i halvtidsöversynen och dess konsekvenser.
Svar på rekommendation 2 b, punkt 111: Begreppet resultatindikator har en annan innebörd, eftersom
det under programperioden 2021–2027 kommer att avse de direkta resultaten på stödmottagarnas
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nivå, till skillnad från de allmännare resultaten på regions- eller landsnivå under tidigare
programperiod.
Resultatindikatorerna kommer att ingå i prestationsramen, som i linje med förordning (EU) 2021/1060
omfattar alla output- och resultatindikatorer. Med hänsyn till att halvtidsöversynen äger rum i början
av 2025, då de flesta resultat ännu inte har visat sig, kommer dock resultatindikatorerna inte att vara
knutna till delmål och kommer inte att ingå i halvtidsöversynen.
Enligt förordning (EU) 2021/1060 ska delmål endast fastställas för outputindikatorer (artikel 16.1).
Detta tillvägagångssätt har valts eftersom det normalt tar längre tid för resultatindikatorers resultat att
visa sig och inga sådana resultat kan förväntas fram till översynen (delmålen för de flesta
resultatindikatorer skulle ha behövt vara noll).
Detta är det enda genomförbara sättet, eftersom det som sagt tar mycket längre tid innan resultaten
visar sig. Tidigare erfarenheter visar dock att resultaten av de medfinansierade insatser som stöds av
sammanhållningspolitiken följer programmens ekonomiska genomförande och output.
Svar på rekommendation 2 c, punkt 111: Kommissionen är redo att strikt tillämpa reglerna om
innehållanden och korrigeringar.
Det bör noteras att innehållanden av betalningar och finansiella korrigeringar tydligt regleras i
artiklarna 97.1 och 104 i förordning (EU) 2021/1060, som inte omfattar fall då delmålen och målen
inte uppnås. Innehållanden och korrigeringar bör användas vid allvarliga brister, medan det faktum att
delmålen och målen inte uppnås beror på svårigheter i programmets genomförande, vilket inte bör
utlösa sådana åtgärder.
Enligt artikel 18 (halvtidsöversynen) i förordning (EU) 2021/1060 finns det möjlighet att omfördela
flexibilitetsbeloppen (50 % av åtagandena motsvarande åren 2026 och 2027) i sistnämnda fall.
Samtidigt understryker kommissionen att huvudsyftet är att hjälpa medlemsstaterna att genomföra
fonderna och således undvika att de fastställda delmålen/målen inte uppnås. Kommissionen kommer
att sträva ytterligare efter att främja detta syfte, nämligen genom att tillhandahålla vägledning, teknisk
expertis, möjligheter att diskutera och utbyta erfarenheter osv.
Särskild rapport nr 16/2017: Programplanering inom landsbygdsutveckling: mindre komplexitet
och mer fokus på resultat behövs
Svar på rekommendation 1 a, punkt 100: Kommissionen godtog delvis rekommendationen.
Särskild rapport nr 19/2017: Importförfaranden: brister i den rättsliga ramen och oändamålsenlig
tillämpning påverkar EU:s ekonomiska intressen
Svar på rekommendation 1, punkt 143: Kommissionen godtog inte denna rekommendation.
Som anges i tidigare kommentarer anser kommissionen att införandet och insamlingen av ytterligare
tullar från medlemsstaterna baserat på kommissionens inspektioner av traditionella egna medel och
Olafs utredningar är det tillförlitligaste sättet att kvantifiera tullgapet. Denna metod omfattar specifika
fall av felaktig klassificering och missledande beskrivning i den utsträckning som hittills har
identifierats (t.ex. kvantifiering av identifierade förluster för indirekt försäljning av solpaneler 2020,
inbegripet uppbörd).
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Efter riktade inspektioner och utredningar samt en detaljerad analys av möjligen undervärderade
textilier och fotbeklädnader från Kina har kommissionen dessutom utarbetat en statistisk metod för att
uppskatta förlusterna av traditionella egna medel i förhållande till just denna undervärdering. Denna
metod kompletterar kommissionens uppskattning av tullgapet.
Därför kvantifierar kommissionen redan möjliga förluster av traditionella egna medel och ser till att
EU:s ekonomiska intressen är tillräckligt skyddade i dessa fall.
Utöver detta arbete med att kvantifiera och återvinna eventuellt utestående traditionella egna medel
håller kommissionen för närvarande på att utarbeta en utförlig beskrivning av den EU-övergripande
gemensamma analyskapacitetens uppgifter, roll, affärsmodell och positionering för att ytterligare
stärka effektiviteten och skapa mervärde för riskhanteringsstrategin och tullkontrollerna. Proaktiva
åtgärder, som att övervaka handelsflödena och tullens arbete samt bedömningen av risker med
inriktning på traditionella egna medel med stöd av riktade inspektioner av berörda medlemsstater,
kommer att bidra till att få en bättre bild av tullgapet och minska det.
Svar på rekommendation 6 a, punkt 147: Inom ramen för sina inspektioner av traditionella egna
medel har kommissionen kontrollerat den kontrollstrategi för bindande klassificeringsbesked (BKB)
som tillämpas i fem medlemsstater. Kommissionen upptäckte inte några större brister. På grund av
covid-19-pandemin var kommissionen dessutom tvungen att skjuta upp de BKB-stödbesök som var
planerade för 2020, men håller på att fastställa nya tidpunkter för dessa besök.
Svar på rekommendation 6 b, punkt 147: Kommissionen godtog inte rekommendationen. I sitt svar,
som offentliggjordes med den särskilda rapporten, påpekade kommissionen att den genomför en
undersökning, som inbegriper näringslivsföreträdare och experter från medlemsstaterna, i synnerhet
genom ett offentligt samråd, för att bedöma huruvida det i unionen finns intresse för och kan
genomföras ett system för beslut som rör bindande värderingsinformation. Genomförbarhetsstudien
samt reaktionerna från offentliga och privata intressenter tyder på en positiv attityd till beslut som rör
bindande värderingsinformation.
Innan kommissionen fattar ett slutligt beslut om att ta fram rättsliga bestämmelser och it-system för
införandet av beslut som rör bindande värderingsinformation i unionens tullagstiftning ska den ta reda
på om och hur ett sådant införande är i linje med dess politiska prioriteringar och vad det skulle kosta.
Svar på rekommendation 8 a, punkt 149: De ekonomiska riskkriterierna gäller alla deklarationer, både
normala och förenklade. Inom ramen för genomförandet av beslutet om ekonomiska riskkriterier
godkände medlemsstaterna ett nytt kapitel i vägledningen den 19 maj 2021. Det nya kapitlet ger
vägledning om hur man tillämpar de ekonomiska riskkriterierna på förenklade förfaranden och hur
man använder den nya artikel 234.3 i genomförandeakten för unionens tullkodex, som gör det möjligt
för tulltjänstemännen att kräva att varor under vissa omständigheter anmäls till tullen eftersom de har
identifierat en ny allvarlig ekonomisk risk.
Särskild rapport nr 20/2017: EU-finansierade lånegarantiinstrument: positiva resultat, men ökad
inriktning mot stödmottagare och samordning med nationella system krävs
Svar på rekommendation 1 b, punkt 109: Kommissionen gör redan rimliga ansträngningar för att
samla in lagligt tillgängliga uppgifter om förvaltningskostnader, och tänker öka sina ansträngningar i
detta avseende. Det kan dock vara svårt att få sådana uppgifter från nationella system och uppgifterna
kanske inte är direkt jämförbara och relevanta. Utöver kostnadsfaktorn ska det dessutom fastställas
vilken avgiftsnivå som är lämplig med beaktande av den stimulansfaktor för ersättningen som krävs
enligt budgetförordningen.
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Kommissionen försöker samla in tillgängliga uppgifter – även om de inte är fullständiga eller är svåra
att jämföra – för att ta reda på hur stor en lämplig avgiftsnivå kan vara. Kommissionen använde
särskilt en undersökning om garantiinstitutioners marknadsavgifter samt de avgifter som tas ut av
Europeiska investeringsfonden (EIF) för (mot-)garantiprodukter inom ramen för den alleuropeiska
garantifonden.
Den förväntade tidsfristen för denna insats är fortfarande december 2021.
Svar på rekommendation 2 b, punkt 112: Kommissionens gemensamma svar på rekommendationerna
2 b, 3 a och 3 b.
Kommissionen godtog delvis rekommendationerna 2 b och 3 b. För att EIF ska genomföra InvestEU:s
garantiprodukt inom delen för små och medelstora företag, som kan sägas ersätta InnovFingarantiinstrumentet för små och medelstora företag, förhandlar kommissionen för närvarande med
EIF om ett införande av fler behörighetskriterier för innovation. Dessa är inriktade på slutliga
stödmottagare som investerar på områden där det finns en risk för tekniskt eller industriellt
misslyckande eller misslyckade företagssatsningar och främst i immateriella tillgångar (däribland
immateriella rättigheter), särskilt när den finansiella intermediärens interna policy inte tillskriver
sådana tillgångar något värde som säkerheter.
Särskild rapport nr 21/2017: Miljöanpassningsstödet: ett mer komplext inkomststödsystem som
ännu inte är ändamålsenligt i miljöhänseende
Svar på rekommendation 1 a, punkt 83: Kommissionens gemensamma svar på punkterna 1 a och 2 a
(andra strecksatsen).
Kommissionen godtog rekommendationen i sak och ansåg den vara fullt genomförd genom sina
lagstiftningsförslag om den gemensamma jordbrukspolitiken (GJP) för perioden 2021–2027. I
lagstiftningsförslagen beskrivs kommissionens aktiva engagemang i bedömningen av
medlemsstaternas strategiska planer för att se till att de är ändamålsenliga. På grund av de pågående
förhandlingarna mellan Europaparlamentet och rådet har den föreslagna GJP-reformens preliminära
startdatum skjutits fram till den 1 januari 2023.
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