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Sammanfattning
I Syftet med Europeiska unionens (EU:s) sammanhållningspolitik är att minska

skillnaderna mellan EU:s regioner för att uppnå balanserad ekonomisk, social och
territoriell utveckling. Ungefär 350 miljarder euro, en tredjedel av EU:s budget för
2014–2020, har tilldelats den här politiken.

II Historiskt sett har EU haft en tendens att fokusera på att säkerställa att

budgetutgifterna efterlever gällande regler. De senaste åren har EU dock försökt öka
prestationsinriktningen för att EU-medlen ska leda till positiva förändringar för
medborgarna. I linje med vårt ansvar enligt fördraget att rapportera om sund
ekonomisk förvaltning har vi bidragit avsevärt till detta.

III Den aktuella diskussionen om en prestationsinriktad sammanhållningspolitik

inbegriper många intressenter som har olika, och ibland motsägelsefulla, åsikter om
vad prestationsinriktning är och hur den ska uppnås. Det här briefingdokumentet utgör
en värdefull informationskälla för alla som måste ta itu med de svåra politiska och
praktiska utmaningar som måste tacklas för att förbättra prestationsinriktningen under
nuvarande och kommande programperioder.

IV I briefingdokumentet beskriver vi våra synpunkter på hur prestationsinriktningen
har utvecklats, från föregående programperiod till kommissionens förslag för 2021–
2027. Vi beaktar både den rättsliga ramen och dess genomförande på kommissionsoch medlemsstatsnivå. Kärnan i vår analys är 14 vägledande principer som vi tror är
viktiga för att säkerställa att EU:s utgifter är prestationsinriktade. Dessa principer
omfattar hela den politiska cykeln, från strategisk planering och genomförande till
rapportering och utvärdering.

V Med utgångspunkt i våra omfattande effektivitetsrevisioner på

sammanhållningsområdet (69 rapporter), som kompletteras av granskningar från
andra källor, har vi bedömt hur väl dessa principer tillämpats för programperioderna
2007–2013 och 2014–2020 och, baserat på antagandet att kommissionens förslag för
nästa period genomförs, hur sannolikt det är att de tillämpas under programperioden
2021–2027. För de element som ännu inte har genomförts – perioden 2021–2027 och
vissa delar av perioden 2014–2020 – har vi baserat vår bedömning på utformningen av
de system som finns.

VI Vi fann att kommissionen under dessa programperioder har vidtagit åtgärder för

att inbegripa viktiga inslag i utformningen av både den allmänna ekonomiska rättsliga
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ramen och lagstiftningen om just sammanhållning, för att skapa ett ändamålsenligt
system för prestationsstyrning. Bland annat har man definierat vad som utgör god
prestation och vilka förutsättningar som krävs samt hur prestation ska mätas,
rapporteras och utvärderas. Särskilt under perioden 2014–2020 genomfördes viktiga
förändringar.

VII Förbättringarna av den rättsliga ramen har dock inte alltid åtföljts av

ändamålsenligt genomförande på fältet. Dessutom är ett av målen med den föreslagna
lagstiftningen för 2021–2027 att förenkla förfarandena. Förenkling är ett mål som vi
principiellt ställer oss bakom. Dock anser vi att det finns en risk att kommissionens
förslag, genom strävan efter förenkling, minskar fokuset på prestation.

VIII Vår bedömning för samtliga 14 vägledande principer sammanfattas i tabell 1

nedan. Tabellen visar att framsteg har gjorts vad beträffar att göra
sammanhållningspolitiken mer prestationsinriktad, i synnerhet avseende
programplanering. Dock finns det ett antal områden där det finns utrymme för
förbättring: strategisk planering, genomförande av politik, framtagande och
användning av information om prestation under faserna övervakning/rapportering och
utvärdering samt säkerställandet av hållbarhet. I allmänhet fann vi att de ekonomiska
incitamenten för goda prestationer är otillräckliga.

Tabell 1 – Bedömning av de vägledande principerna per programperiod
Programperiod

Punkt

1. Principer som påverkar den strategiska planeringen
1. EU har formulerat en tydlig och
konsekvent vision av vad man vill uppnå
med de sammanhållningspolitiska
medlen, och denna vision måste
erkännas och omsättas i praktiken

14–23

2. Tilldelningen av medel till
medlemsstaterna beaktar identifierade
behov och görs utifrån information om
prestation

24–29

2. Principer som påverkar programplaneringen
3. Det finns en tydlig interventionslogik

31–38

4. Finansieringen är välriktad

39

2007–
2013

2014– 2021–
2020 2027
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5. Det finns en enkel och konsekvent ram
för prestationsmätning

40–49

6. Det finns mekanismer för att ge
incitament till prestation

50–56

3. Principer som påverkar genomförandet
7. Medlemsstaterna betalar ut sina
sammanhållningspolitiska medel i tid

58–64

8. En prestationsinriktad strategi tillämpas
vid val och genomförande av projekt

65–71

9. Vid översyner av program tas hänsyn till
prestation, inbegripet resultat

72–78

4. Principer som påverkar övervakningen och rapporteringen
10. Övervakningssystem säkerställer att
prestationsuppgifter kommer in i tid
och är av god kvalitet

80–90

11. Det finns en tydlig ansvarsskyldighet för
prestation

91–98

12. Information om prestation används för
att vidta korrigerande åtgärder och till
stöd för strategisk planering

99–104

5. Princip som påverkar utvärderingen
13. Utvärderingar på program- och
politikområdesnivå används för
beslutsfattande

106–113

6. Övergripande princip
14. Hållbarhet har byggts in i cykeln för att
säkerställa långsiktig ändamålsenlighet i
offentliga insatser

114–124

Anm.: Kommissionen delar inte revisionsrättens bedömning när det gäller vissa vägledande principer,
bland annat nummer 1 och 9.
Källa: Revisionsrätten. Rött: Ett fåtal av de underliggande kriterierna uppfylls. Gult: De underliggande
kriterierna uppfylls i vissa avseenden. Grönt: De underliggande kriterierna uppfylls i de flesta avseenden.

IX Vi har lämnat flera rekommendationer i tidigare rapporter om dessa problem –

särskilt med avseende på de vägledande principerna nr 1 och 9 som är rödmarkerade
för 2021–2027 i tabell 1 ovan. Vi har också poängterat behovet av att minimera
förseningar i cykeln. Ackumulerade förseningar i genomförandet, tillsammans med
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överlappande stödperioder, leder till att man i stället för att ta hänsyn till prestation
fokuserar på att spendera pengarna.
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Inledning
Prestation i EU

01 Europeiska unionens (EU:s) utgifter uppgår till cirka 140 miljarder euro varje år.

Under de senaste åren har fokus ökat på i vilken utsträckning utgifterna leder till
faktiska fördelar – prestation. I EU:s lagstiftning hänvisar man ofta till prestation som
”sund ekonomisk förvaltning”. Enligt budgetförordningen innebär ”sund ekonomisk
förvaltning” att budgeten genomförs i enlighet med principerna om sparsamhet,
effektivitet och ändamålsenlighet, som definieras på följande sätt 1:

o

Sparsamhet – resurser ska göras tillgängliga i rätt tid och av den kvantitet och
kvalitet som behövs till lägsta möjliga kostnad.

o

Effektivitet – det bästa förhållandet mellan de resurser som används, de
verksamheter som bedrivs och de mål som uppnås.

o

Ändamålsenlighet – den omfattning i vilken eftersträvade mål uppnås genom de
verksamheter som bedrivs.

02 Principen om sparsamhet avser de resurser som krävs. Effektivitet och

ändamålsenlighet handlar om det som uppnås med dessa resurser och omfattar därför
följande:
o

Output – det som programmet förväntas generera, till exempel en flygplats.

o

Resultat – programmets omedelbara effekter på de direkta målgrupperna eller
mottagarna, till exempel antalet passagerare som använder flygplatsen.

o

Effekter – långsiktiga förändringar som, åtminstone delvis, kan tillskrivas EUinsatsen, till exempel de ekonomiska fördelar som flygplatsen ger (andra faktorer
kan också spela in, bland annat koldioxidutsläpp).
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Sammanhållning

03 I det här briefingdokumentet undersöks prestationsinriktningen för ett av EU:s

viktigaste verksamhetsområden – sammanhållning. Sammanhållningspolitiken har
utformats för att uppnå ett av EU:s främsta syften: att främja ekonomisk, social och
territoriell sammanhållning bland medlemsstaterna 2. I tabell 2 visas hur
sammanhållningens finansiering och prioriteringar har utvecklats. Tabellen visar
följande:
o

Finansieringen har ökat avsevärt sedan starten, men har förblivit mer eller mindre
konstant sedan perioden 2007–2013.

o

Före perioden 2007–2013 saknades stabilitet avseende de fonder som bidrog till
sammanhållningspolitiken. Därefter har de förblivit desamma.

o

Sedan perioden 2007–2013 har sammanhållningspolitikens mål utökats till att
omfatta territoriellt (dvs. gränsöverskridande) samarbete och mål från EU:s
långsiktiga tioårsstrategier 3.

o

I juni 2019 finns det ännu inte någon efterträdare till Europa 2020-strategin som
utgifterna inom ramen för sammanhållningspolitiken, liksom andra
politikområden, måste bidra till.
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Tabell 2 – Utveckling av finansiering och prioriteringar för EU:s sammanhållning
Programperiod
Budget
(% av den totala
budgeten)

1989–1993

1994–1999

2000–2006

2007–2013

2014–2020

2021–2027

69 miljarder ecu*
(20 %)

168 miljarder ecu*
(30 %)

235 miljarder euro
(33 %)

347 miljarder euro
(36 %)

355 miljarder euro
(37 %)

330 miljarder euro
(34 %)

Fonder

Eruf, ESF,
utvecklingssektionen vid
EUGFJ

Eruf, ESF, utvecklingssektionen vid EUGFJ,
FFU och
Sammanhållningsfonden

Eruf, ESF,
utvecklingssektionen vid
EUGFJ, FFU och
Sammanhållningsfonden

Eruf, ESF,
Sammanhållningsfonden

Eruf, ESF,
Sammanhållningsfonden

Eruf, ESF,
Sammanhållningsfonden

EU-omfattande
strategi som
återspeglas i den
rättsliga ramen
för
sammanhållning

-

-

[Lissabon 2000–
2010]**

Lissabon 2000–2010
Europa 2010–2020

Europa 2010–2020

-

Fem prioriterade
mål:
— Främja
utveckling och
strukturella
anpassningar i
regionerna.
— Hantera
avindustrialiseringen.

Sex prioriterade mål:
— Främja utveckling
och strukturella
anpassningar i
regionerna.
— Hantera
avindustrialiseringen.
— Åtgärder mot
långtidsarbetslösheten och
integration av

Tre prioriterade
mål:
— Främja utveckling
och strukturella
anpassningar i
regionerna.
— Omvandling av
områden med
strukturella
svårigheter.
— Modernisering av
system för

Tre prioriterade
mål:
— Tillväxt och
sysselsättning i
de minst
utvecklade
regionerna.
— Konkurrenskraft i
alla andra EUregioner.
— Gränsöverskridan
de samarbete.

Elva tematiska mål:
— Forskning och
innovation.
— Informations- och
kommunikationsteknik (IKT).
— Konkurrenskraft för
små och medelstora
företag.
— Koldioxidsnål
ekonomi.

Fem politiska mål:
— Innovativ och smart
ekonomisk
omvandling.
— Ett grönare och
koldioxidsnålare
Europa.
— Mobilitet och IKT.
— EU:s pelare för
sociala rättigheter.
— Hållbar utveckling av
stads-, landsbygds-

Investeringsmål
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Programperiod

1989–1993

1994–1999

2000–2006

— Åtgärder mot
långtidsarbetslösheten.
— Integration av
ungdomar i
arbetslivet.
— Reformera GJP
och främja
landsbygdsutveckling.

ungdomar i
arbetslivet.
— Anpassa
arbetstagarna till
industriella
förändringar.
— Främja
landsbygdsutveckling.
— Regioner med
extremt låg
befolkningstäthet.

utbildning och
sysselsättning.

2007–2013

2014–2020

2021–2027

— Anpassning,
riskförebyggande
och riskhantering i
samband med
klimatförändringar.
— Miljöskydd och
resurseffektivitet.
— Hållbara transporter.
— Främja
sysselsättning och
arbetskraftens
rörlighet.
— Social inkludering.
— Utbildning och
praktik.
— Uppbyggnad av
institutionell
kapacitet.

och kustområden
och lokala initiativ.

* Den europeiska valutaenheten (ecu) baserades på en korg av valutor i medlemsstaterna i Europeiska gemenskaperna och användes för redovisningsändamål innan den
ersattes av euron den 1 januari 1999, i paritet.
** Lissabonstrategin trädde i kraft ungefär samtidigt som programperioden 2000–2006, men återspeglades inte i den rättsliga ramen för sammanhållning för perioden.
Källa: Baserat på kommissionen, Inforegion Panorama nr 26, juni 2008 (för perioderna 1989–1993, 1994–1999, 2000–2006, 2007–2013 ”Budget”, ”Fonder”,
”Investeringsmål”), siffror från kommissionen (för perioderna 2014–2020 och 2021–2027 ”Budget”) och tidigare revisioner från revisionsrätten.
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Mål och metod för briefingdokumentet

04 Det här briefingdokumentet är inte en granskningsrapport. Med utgångspunkt i

vårt omfattande revisionsarbete under tidigare år ger vi här en översikt över i vilken
utsträckning utformningen och genomförandet av sammanhållningspolitiken har
inriktats på prestation snarare än på regelefterlevnad. Vi anser att det kan vara
användbart för alla som arbetar med planeringen av nästa programperiod, både inom
EU:s institutioner och i medlemsstaterna.

05 Vi bedömer först utvecklingen av viktiga inslag i utformningen av lagstiftningen i

riktning mot ett ändamålsenligt system för prestationsstyrning. Vi gör detta med
avseende på både den allmänna rättsliga ramen (och andra kommissionsinitiativ) och
den EU-lagstiftning som specifikt rör sammanhållningspolitiken.

06 Vi identifierar sedan 14 vägledande principer som vi anser nödvändiga för att

göra sammanhållningspolitiken prestationsinriktad. Dessa principer är inte tänkta att
utgöra en heltäckande ram och är eventuellt inte direkt tillämpliga på andra
politikområden inom EU; de återspeglar de viktigaste frågorna som vi har identifierat
under vårt effektivitetsrevisionsarbete. De avser hela den politiska cykeln, från
inledande planering till utvärdering efter slutförandet. Bild 1 nedan visar de
vägledande principerna i förhållande till de fem viktigaste styrningsstadierna (korta
beskrivningar av styrningsstadierna finns i analysen av de vägledande principerna
längre fram i dokumentet). En av principerna (säkerställa hållbarhet) är övergripande
och gäller ett antal av dessa stadier.

12

Bild 1 – Sammanhållningspolitikens genomförandecykel

Strategisk
planering

Vägledande princip 13:
Utvärderingar på programoch politikområdesnivå
används för beslutsfattande

Utvärdering

Vägledande princip 10:
Övervakningssystem säkerställer att
prestationsuppgifter kommer in i
tid och är av god kvalitet
Vägledande princip 11: Det finns
en tydlig ansvarsskyldighet för
prestation
Vägledande princip 12: Information
om prestation används för att vidta
korrigerande åtgärder och till stöd
för strategisk planering

Övervakning och
rapportering

Vägledande princip 1: EU har formulerat en tydlig
och konsekvent vision av vad man vill uppnå med
de sammanhållningspolitiska medlen, och denna
vision måste erkännas och omsättas i praktiken
Vägledande princip 2: Tilldelningen av medel till
medlemsstaterna beaktar identifierade behov och
görs utifrån information om prestation

Programplanering

Genomförande

Vägledande princip 3: Det finns en tydlig
interventionslogik
Vägledande princip 4: Finansieringen är
välriktad
Vägledande princip 5: Det finns en enkel
och konsekvent ram för
prestationsmätning
Vägledande princip 6: Det finns
mekanismer för att ge incitament till
prestation
Vägledande princip 7: Medlemsstaterna betalar
ut sina sammanhållningspolitiska medel i tid
Vägledande princip 8: En prestationsinriktad
strategi tillämpas vid val och genomförande av
projekt
Vägledande princip 9: Vid översyner av program
tas hänsyn till prestation, inbegripet resultat

Vägledande princip 14: övergripande: Hållbarhet har byggts
in i cykeln för att säkerställa långsiktig ändamålsenlighet i
offentliga insatser

Källa: Revisionsrätten.

07 Vi har utvecklat dessa vägledande principer utifrån vårt omdöme som erfarna

revisorer och bedömt dem främst baserat på vårt eget arbete på området under det
senaste årtiondet (sammanlagt 69 rapporter, tillsammans med kommissionens svar).
Detta har kompletterats av granskningar från andra källor, både på EU:s institutioner
(t.ex. studier från Europaparlamentet, rapporter från kommissionens tjänst för
internrevision) och externt (t.ex. OECD). Vi analyserar hur väl varje vägledande princip
har tillämpats under programperioderna 2007–2013 och 2014–2020 och hur de,
baserat på kommissionens förslag 4, skulle kunna beaktas under programperioden
2021–2027. Vi har diskuterat det här briefingdokumentet med kommissionen och vid
behov tagit hänsyn till dess kommentarer.
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Prestationsinriktad
sammanhållningspolitik
Utveckling av den rättsliga ramen för prestationsstyrning

08 I det här avsnittet ger vi en övergripande översikt över hur prestationsinriktning

har utformats i den rättsliga ramen. I avsnittet undersöker vi denna fråga för alla
vägledande principer och bedömer också hur väl kommissionen och medlemsstaterna
har genomfört förfarandena.

09 Försöken att öka EU-budgetens prestationsinriktning har intensifierats de senaste
åren. Figur 1 visar att kommissionen gradvis har inkluderat viktiga inslag i
utformningen av sin allmänna rättsliga ram (och kommissionsinitiativ) för att skapa ett
ändamålsenligt system för prestationsstyrning. Detta inbegriper definitioner av
prestation och sund ekonomisk förvaltning, användning av solida mål och indikatorer
och strukturerad utvärdering av vad som har uppnåtts.
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Figur 1 – Utveckling av viktiga inslag i lagstiftningens utformning för
prestation på EU-nivå
1968
Budgetförordningen
 Pri nci perna om s parsamhet och en
s und ekonomisk förvaltning
i nkluderas.

1990
Budgetförordningen
 Pri nci pen om kostnadseffektivi tet
i nkluderas.
 Kra vet på att fastställa kvantifierade
må l för budgetgenomförandet och
a tt överva ka förverkligandet
i nkluderas.

2010
Kommissionens initiativ
 I s i n budgetöversyn understryker kommissionen vi kten
a v res ultatdriven budgetering och mätning a v den
verkl i ga effekten snarare ä n de resurser som använts.
 Frå ga n om resultatbaserad EU-politik och
pres tationsbudgetering börjar diskuteras i parlamentet,
rå det och revisionsrätten, i synnerhet under arbetet i
Europa parlamentets budgetkontrollutskott och det
å rl iga förfarandet för a nsvarsfrihet för budgeten.

2002
Budgetförordningen
 Kra v s tä lls på a tt målen ska uppfylla
SMART-kri terierna (specifika,
mä tbara, uppnåbara, relevanta och
ti ds bundna).
 Begreppet sund ekonomisk
förva l tning definieras utifrån
pri nciperna sparsamhet, effektivitet
och ä ndamålsenlighet.
 Ett kra v i nförs på att institutionerna
s ka utvärdera program och a ktiviteter
på förhand och i efterhand.
 Förfa randena för övervakning och
ra pportering stärks genom att
kommi ssionen måste överva ka
uppnåendet av mål genom
res ultatindikatorer, årligen
ra pportera till budgetmyndigheten
och i s ina å rliga
verks amhetsrapporter garantera a tt
den ekonomiska förvaltningen ä r
s und.

2011
Kommissionens initiativ
 I s i tt meddelande om EU-mervä rde definierar kommissionen
begreppet som ”det mervä rde s om en EU-åtgärd ger jä mfört
med det vä rde s om skulle ha skapats om medlemsstaterna
ha de a gerat ensamma”.
2015
Kommissionens initiativ
 Kommi ssionen förnyar sitt å tagande om bättre resultat genom att lansera
s i tt i nitiativ ”En resultatinriktad EU-budget”, s om utformats för a tt öka
fokus på resultat, kommunicera vad EU:s interventioner har uppnått och
ma xi mera EU-investeringars mervärde.
 Kommi ssionen lanserar initiativet ”Bättre l agstiftning för bättre resultat”,
dä r ma n bekräftar vi kten av utvä rderingar och väl utformad lagstiftning för
a tt förbättra mervärdet hos EU-interventioner.
2018
Budgetförordningen
 Ett kra v i nförs på att anslagen inriktas på prestation, det vi ll säga att
progra mmens mål fastställs på förhand och a tt framstegen med att
uppnå dem övervakas med prestationsindikatorer och ra pporteras ti ll
Europa parlamentet.
 Kra v s tä lls på a tt prestationsindikatorer s ka va ra releva nta, accepterade,
trovä rdi ga, enkla och stabila (Racer) och ”outputindikator” och
”res ultatindikator” definieras.
 En ny typ a v s töd, ”finansiering som i nte är kopplad till kostnader” i nförs
och gör det möjligt a tt erbjuda ekonomiskt stöd om resultat uppnås
och/eller vi ssa vi llkor uppfylls.
 Utvä rderingarnas roll stärks genom att de måste baseras på belägg för
progra mmens och verksamheternas prestationer. De måste också
undersöka EU-mervärdet.

Källa: Revisionsrätten, baserat på granskning av budgetbestämmelserna och andra
kommissionsdokument.
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10 En prestationsinriktad sammanhållningspolitik har återspeglat denna utveckling

på EU-nivå och fick ytterligare politisk genomslagskraft under förberedelserna för
programperioden 2014–2020. År 2010 betonade kommissionen att man för att
uppfylla Europa 2020-strategins mål behövde göra sammanhållningspolitiken mer
ändamålsenlig genom att fokusera mer på resultat 5. Att säkerställa resultatinriktning
var enligt kommissionen alltså hörnstenen i antagandet av lagstiftningspaketet för
programperioden 2014–2020 6. På samma sätt är resultatinriktning ett av de främsta
mål som kommissionen utgått från i sina förslag för perioden 2021–2027.
Kommissionen betonar i synnerhet behovet av en bättre anpassning mellan
finansiering och EU:s prioriteringar 7.

11 I bilaga I finns mer detaljerad information om hur EU:s allmänna försök att bli

mer prestationsinriktat har återspeglats i sammanhållningspolitiken. Här illustreras i
vilken utsträckning de element som vi anser vara avgörande för ändamålsenlig
användning av EU-medel har införlivats i EU:s lagstiftning om i synnerhet
sammanhållning. Bilagan visar att ett ökande antal av dessa element fanns med i
sammanhållningslagstiftningen fram till perioden 2014–2020, men att vissa element
inte finns med i de nuvarande förslagen för 2021–2027 mot bakgrund av
kommissionens försök att förenkla sammanhållningspolitiken.

Vägledande principer

12 Vi presenterar vår bedömning för samtliga 14 vägledande principer för de tre

programperioderna, tillsammans med de främsta skälen. Vi tillhandahåller också mer
detaljerad information om de kriterier som vi använde för att göra vår bedömning,
med stöd från exempel ur våra rapporter. Eftersom genomförandecykeln är
kontinuerlig finns det många kopplingar mellan de olika vägledande principerna.

1 – Principer som påverkar den strategiska planeringen

13 Processen inleds med strategisk planering på EU-nivå, där prioriteringarna för EU

som helhet (exempelvis Europa 2020-strategin) och för sammanhållningspolitiken i
synnerhet fastställs av kommissionen, rådet och Europaparlamentet. Det är också
under den här processen som budgeten för politiken och bestämmelserna för dess
användning fastställs av medlagstiftarna, för en specifik flerårig budgetram. Vanligen
finns det ett antal gemensamma bestämmelser – förordningen om gemensamma
bestämmelser – som gäller för de tre sammanhållningsfonderna (Eruf, ESF och
Sammanhållningsfonden) och några andra fonder, samt bestämmelser som gäller för
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respektive fond. Det finns två vägledande principer som påverkar det här stadiet,
nämligen att formulera en vision och tilldela medel till medlemsstaterna.

1

EU har formulerat en tydlig och konsekvent
vision av vad man vill uppnå med de
sammanhållningspolitiska medlen, och
denna vision måste erkännas och omsättas
i praktiken

2007–
2013

2014–
2020

2021–
2027

14 Startpunkten för alla typer av strategisk planering är en tydlig vision av vad

finansieringen ska uppnå. Det här är en utmaning mot bakgrund av den komplicerade
strategiska ramen för EU:s arbete. För perioden 2014–2020 omsattes EU-strategin
(Europa 2020) till sammanhållningspolitik, vilket inte var fallet för perioden 2007–
2013. För 2021–2027 finns det inte någon övergripande EU-omfattande strategi som
utgifterna inom ramen för sammanhållningspolitiken ska bidra till 8. Och några brister
kvarstår: konkurrerande, vitt skilda strategiska mål som ibland är orealistiska och som
inte alltid erkänns fullt ut av alla intressenter eller omsätts i praktiken.
1.
EU:s sammanhållningspolitik bör ha ett strategiskt sammanhang, med
tillhörande strategiska mål

15 De EU-omfattande strategierna med EU-strategiska syften och mål för perioderna

2007–2013 och 2014–2020 har gett genomförandet av sammanhållningsfonderna en
strategisk inriktning9. För närvarande finns det inte någon sådan EU-omfattande
strategi för perioden efter 2020 10. För sammanhållning föreslår kommissionen fem
övergripande politiska mål i förordningen om gemensamma bestämmelser. Fördelen
med det är att det ger kontinuitet i finansieringen i och med att samma områden
prioriteras som under perioden 2014–2020 11. Om en ny övergripande strategi tas fram
för perioden efter 2020 kommer det att ske efter överenskommelsen om den fleråriga
budgetramen. Det är inte ett vanligt eller logiskt händelseförlopp, då offentliga
budgetar brukar fastställas efter att politiska mål har upprättats och politiken
utformats 12.
2.

Olika strategiska mål som omfattar olika tidsplaner och syften bör undvikas

16 Den strategiska miljö där de sammanhållningspolitiska medlen genomförs utgörs

av ett antal överlappande strategiska ramar/mål 13 till följd av komplexa politiska
processer på europeisk och global nivå. Figur 2 visar att EU:s främsta tioårsstrategier
(Lissabonstrategin och Europa 2020) överlappar med ett antal andra åtaganden såsom
kommissionens prioriteringar och planer på att uppfylla EU:s internationella åtaganden
(exempelvis Parisavtalet om klimatförändringar). Samtidigt måste de uppdrag som är
specifika för de sammanhållningspolitiska medlen eftersträvas.
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Figur 2 – Överlappande och osynkroniserade strategiska ramar och mål
för EU-åtgärder
Parisavtalet
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Källa: Briefingdokumentet The Commission’s proposal for the 2021–2027 Multiannual Financial
Framework (kommissionens förslag till flerårig budgetram för 2021–2027), figur 6.

17 Det faktum att det finns flera strategiska ramar och mål med överlappande

perioder, syften, indikatorer och mål är komplext och kan vara förvirrande 14. Vi
rapporterade att Lissabonstrategin (2000–2010) antogs samtidigt som den fleråriga
budgetramen för perioden 2000–2006 men att det inte var fallet med Europa 2020strategin (som omfattade 2010–2020), som antogs i mitten av den fleråriga
budgetramen för perioden 2007–2013 – när förfarandena för övervakning, utvärdering
och rapportering redan var på plats. Till följd av det gick det inte att på ett
ändamålsenligt sätt rapportera om hur EU-budgeten bidrog till EU-strategin 15.

18 Ett antal externa källor har också uppmärksammat den här frågan och i synnerhet

”målträngsel”, vilket gör det svårt att genomföra politiken strategiskt och operationellt
och skapar problem med samstämmigheten 16. I ett sådant scenario är det en utmaning
att säkerställa en konsekvent strategi för genomförandet av sammanhållningspolitiken.
3.

Strategiska mål bör vara realistiska

19 Vi har identifierat ett antal fall där de strategiska målen inte är realistiska, som

kan delas in i två övergripande kategorier: strategiska mål sätts inte alltid på rätt nivå
eller så tar de inte hänsyn till den finansiering som finns tillgänglig.
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Årsrapporten för 2014
Exempel på strategiska mål som inte fastställdes på rätt nivå: Vi rapporterade om
sättet som de överordnade målen för EU 2020 fastställdes utifrån separata mål för
varje medlemsstat. Även om alla medlemsstater skulle uppnå sina egna nationella
mål skulle de övergripande målen på EU-nivå för två överordnade mål ändå inte
uppnås17.

Särskild rapport om ett gemensamt europeiskt trafikstyrningssystem
för järnväg
Exempel på strategiska mål som inte tar hänsyn till den finansiering som finns
tillgänglig: Vi fann att genomförandet av ett nytt trafikstyrningssystem för järnväg
hade utgått från ett strategiskt politiskt val. Trots att det visade sig inbegripa
kostnader på upp till 190 miljarder euro fram till 2050 infördes det utan någon
kostnadsberäkning eller lämplig planering18.
4.

Strategiska mål bör erkännas av alla intressenter

20 Medlemsstaterna delar inte alltid EU:s ambitioner och ramen för EU:s

verksamhet är inte alltid juridiskt bindande, utan är i stället beroende av den goda
viljan. Dessa faktorer innebär att medlemsstaterna kan ha begränsade incitament att
genomföra EU:s politik.

Särskild rapport om ett europeiskt järnvägsnät för höghastighetstrafik
och översiktlig analys om transport
Vid vår revision av ett europeiskt järnvägsnät för höghastighetstrafik fann vi att
medlemsstaterna inte byggde höghastighetsbanor för tåg om de inte sågs som en
nationell prioritet, inte ens om de skulle ligga längs en transnationell korridor och
ingå i stomnätet. Kommissionen hade dessutom begränsade efterlevnadsverktyg
eller befogenheter för att se till att medlemsstaterna uppfyllde sina åtaganden att
bygga de höghastighetsbanor som behövdes för att slutföra stomnätet 19.

21 Vi rapporterade om ett exempel där avsaknaden av bindande lagstiftning inte

hindrade att ambitioner på EU-nivå delades av medlemsstaterna. Vi fann att EU:s
utbildningsmål hade beaktats på lämpligt sätt i de operativa programmen och
motsvarande projekt för 2007–2013 och vid utformningen av programmen för
programperioden 2014–2020. Så var fallet trots det faktum att utbildningspolitik helt
och hållet hör till medlemsstaternas befogenheter och att EU:s strategier antas i form
av slutsatser från rådet, som inte är juridiskt bindande för EU:s medlemsstater 20.
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5.

Strategiska mål bör omvandlas till operativa mål

22 Ibland omvandlar inte kommissionen eller medlemsstaterna de strategiska målen

till operativa mål 21. Om så är fallet blir risken att de övergripande målen förblir enbart
politiska ambitioner. Även Europaparlamentet har påmint om vikten av praktisk
genomförbarhet 22.

Särskild rapport om bredband i EU:s medlemsstater
Medlemsstaternas strategier för genomförande av EU:s investeringar i bredband
under perioden 2014–2020 låg inte i linje med den övergripande Europa 2020strategin. Några hade mer krävande mål än Europa 2020-strategin, men ingen av de
medlemsstater som vi granskade hade ett nationellt mål för ett av de tre EU-målen:
att 50 % av hushållen ska ha ultrasnabbt bredband 23.

23 För perioden 2014–2020 försökte kommissionen omvandla de strategiska målen

inom Europa 2020 till sammanhållningspolitik genom att inkludera tematiska mål som
delats upp i investeringsprioriteringar kopplade till de överordnade målen med
Europa 2020. OECD 24, kommissionen 25 och parlamentet 26 har erkänt de potentiella
fördelarna med detta. Bakom de politiska ambitionerna med Europa 2020 fanns det i
praktiken dock en komplex arkitektur bestående av fem överordnade mål, sju
flaggskeppsinitiativ och elva tematiska mål; dessa olika delar hade inte, vare sig enskilt
eller som en helhet, utformats för att omvandla de politiska ambitionerna med
Europa 2020 till användbara operativa mål 27. Dessutom fann vi att alla de granskade
medlemsstaterna utom en misslyckades med att omvandla de överordnade målen
med Europa 2020 till operativa mål i programmen 28. Kommissionen har också betonat
att de överordnade målen med Europa 2020 endast kan genomföras med starkt
nationellt och regionalt deltagande och ansvarstagande på plats 29.

2

Tilldelningen av medel till medlemsstaterna
2007–
baseras på identifierade behov och
2013
information om prestation

2014–
2020

2021–
2027

24 För sammanhållningspolitiken tilldelas medlemsstaterna den totala tillgängliga
finansieringen på förhand 30. I mars 2019 offentliggjorde vi en snabbanalys med mer
detaljerad information om den föreslagna processen för tilldelning av
sammanhållningspolitiska medel till medlemsstaterna på förhand för nästa
programperiod 2021–2027 31.

25 Tilldelningsmetoden har inte ändrats särskilt mycket sedan den först infördes

1999. Den viktigaste faktorn för att tilldela medel är regionalt välstånd, med BNP per
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capita som mått 32 – se tabell 3 nedan. Kopplingen till några av de strategiska mål som
eftersträvas har ökat, men är fortfarande begränsad.

Tabell 3 – Kriterier för tilldelning av sammanhållningspolitiska medel till
medlemsstaterna
Kriterium

2007–2013

2014–2020

2021–2027

BNP (inkl. BNI för
Sammanhållningsfonden)

83 %

86 %

81 %

Arbetsmarknad, utbildning, demografi

17 %

14 %

15 %

Klimat

1%

Migration

3%

Summa

100 %

100 %

100 %

Källa: Kommissionens presentation EU budget for the future: Regional development and Cohesion (EU:s
framtida budget: regional utveckling och sammanhållning) (för perioderna 2014–2020 och 2021–2027)
och kommissionens uppskattning (för perioden 2007–2013).

26 Tilldelningar på förhand till medlemsstater minskar enligt kommissionen

möjligheten att anpassa budgeten till föränderliga behov. Förutom en teknisk justering
som görs en gång varje programperiod saknas flexibilitet för att omfördela medel
mellan medlemsstater under programperioden 33. OECD anser att den här oflexibla
aspekten av den fleråriga budgetramen avviker betydligt från praxis för nationell
budgetering, där årlig eller periodisk omfördelning av resurser till följd av förändrade
prioriteringar – och till följd av prestations- och resultatutvärderingar – är standard.
OECD lägger till att nationella intressenter i praktiken ser tilldelningar som har
fastställts i den fleråriga budgetramen som ”sina” pengar, som inte bör omfördelas
annat än i extremfall 34. I tidigare revisioner har vi påpekat att det är svårt att uppnå
goda kvalitativa resultat med ett system där medlemsstaternas utnyttjande av medlen
är ett implicit mål 35. Vi anser att medel ska anslås efter behov och utifrån information
om tidigare prestation.
1.
Tilldelning av medel till medlemsstaterna bör utgå från identifierade behov
och eftersträvade mål

27 Detta innebär att man först bör genomföra en behovsbedömning på

sammanhållningspolitisk nivå med beaktande av både fördragsbaserade mål (t.ex.
minska regionala skillnader) och andra relevanta strategiska mål (t.ex. det överordnade
EU 2020-målet att öka de sammanlagda offentliga och privata investeringarna i FoU till
3 % av BNP). Behovsbedömningen bör omvandlas till politiska mål, och hänsyn bör tas
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till att begränsade EU-medel finns tillgängliga. Tilldelningen av medel till
medlemsstaterna och deras regioner bör ligga i linje med dessa politiska mål.

28 Såsom anges i vår nyligen offentliggjorda snabbanalys (punkt 24) beaktar

metoden för att tilldela medel, i viss utsträckning, fördragsbaserade mål (såsom BNP)
och föränderliga strategiska mål (såsom vissa Europa 2020-relaterade kriterier). Men
kommissionen har inte försökt tilldela medel på ett konsekvent och strukturerat sätt
baserat på behov och strategiska mål.
2.
Tilldelningen av medel till medlemsstaterna bör utgå från information om
tidigare prestation

29 OECD har bedömt att EU, trots att ramen för prestationsbudgetering är mycket

välutvecklad, ligger ungefär i linje med OECD-länderna när det gäller hur information
om prestation används till stöd för budgetbeslut. Dock har man bedömt att
kopplingarna mellan information om prestation och bredare resurstilldelningspolitik är
svaga 36.

2 – Principer som påverkar programplaneringen

30 Förordningen om gemensamma bestämmelser utgör också ramen för nästa fas,

programplanering i medlemsstaterna. Under den här fasen utvecklas planer för en
specifik programperiod i detalj på medlemsstatsnivå genom att en nationell strategi 37
och tillhörande program formuleras. Kommissionen förhandlar med de nationella
myndigheterna om innehållet i båda uppsättningarna programplaneringsdokument
innan de anpassas. Det finns fyra vägledande principer som påverkar det här stadiet,
nämligen interventionslogik, inriktning av finansiering, ram för prestationsmätning och
incitament.
3

Det finns en tydlig interventionslogik

2007–
2013

2014–
2020

31 Interventionslogik avser processen för att identifiera vilka behov EU-

2021–
2027

finansieringen är tänkt att tillgodose och hur detta kan uppnås. Som ett första steg bör
medlemsstaterna identifiera sina nationella behov. Det utgör grunden för att fastställa
syften, mål och nödvändig finansiering. Ungefär samma sak bör sedan göras på
programnivå, där de nationella målen bör omvandlas till operativa mål. På den här
nivån bör medlemsstaterna fastställa sambanden mellan resursanvändning, åtgärder,
output och resultat.
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32 Kommissionen identifierade en stark interventionslogik som en av pelarna för

resultatinriktning under programperioden 2014–2020. Detta återspeglades till stor del
i den rättsliga ramen för 2014–2020 genom exempelvis obligatorisk formulering av
behoven på nationell nivå och obligatoriska förhandsutvärderingar av varje program
med fokus på interventionslogikens tydlighet 38. De här stegen leder till en tydligare
presentation av interventionslogiken på både partnerskapsöverenskommelse- och
programnivå 39. Europaparlamentet fann också att programmens interventionslogik
förbättrades och att resultatindikatorerna för programperioden 2014–2020 var bättre
utvecklade 40.

33 Utkastet till förslaget för programperioden 2021–2027 utelämnar vissa av de
element som har bidragit till en tydligare interventionslogik, i synnerhet den
obligatoriska bedömningen av behov i partnerskapsöverenskommelsen och den
obligatoriska förhandsutvärderingen av program 41.

34 Brister i utformningen av interventionslogiken är något av det vanligaste som vi

har hittat, då det har förekommit i mer än hälften av de särskilda rapporter som vi har
analyserat.
1.

En lämplig behovsbedömning bör göras

35 Startpunkten för programplanering på både partnerskapsöverenskommelse- och

programnivå bör vara att identifiera de behov som politiken ska hantera. Detta har inte
alltid gjorts.

Särskild rapport om det europeiska järnvägsnätet för
höghastighetstrafik
Vi fann att kvaliteten på behovsbedömningen som låg till grund för
medlemsstaternas investeringar i järnvägsinfrastruktur för höghastighetstrafik är låg.
Alternativa lösningar, såsom att bygga om befintliga konventionella linjer i stället för
att bygga nya höghastighetsbanor, övervägdes systematiskt i bara två
medlemsstater (Italien och Tyskland) 42.
2.

Mål och förväntade resultat bör återspegla behoven

36 Det andra steget efter behovsanalysen är att sätta upp SMART-mål (specifika,

mätbara, uppnåbara, realistiska och tidsbundna) på nationell nivå och programnivå
som återspeglar vad medlemsstaterna avser att förändra med medlen. Vi fann att
målen inte alltid återspeglar behoven och/eller är otydliga.
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Särskild rapport om ungdomsarbetslöshet
Vi fann att medlemsstaterna under perioden 2014–2020 inte tog fram lämpliga
strategier med tydliga mål om att nå ut till alla unga som varken arbetar eller
studerar. Vissa medlemsstater riktade inte in sig på alla ungdomar, utan på en
undergrupp. Vi fann att de som var mest inaktiva och stod längst från
arbetsmarknaden i minst utsträckning fick del av stödet 43.
3.
En lämplig bedömning bör göras av vilken finansiering som krävs för att
uppnå de mål som satts upp

37 En lämplig bedömning bör göras av vilken finansiering som krävs för att uppnå de
mål som satts upp. Detta har inte alltid gjorts.

Särskilda rapporter om att genomföra EU:s budget med hjälp av
finansieringsinstrument och om finansieringsinstrument för små och
medelstora företag som medfinansieras av Eruf
I båda rapporterna betonas brister i den bedömning av marknadens behov som
ligger till grund för tilldelningen av medel till finansieringsinstrument för perioden
2007–2013 44. Vi fann i synnerhet att ett stort antal finansieringsinstrument var för
stora, vilket tydde på att de förvaltande myndigheterna inte alltid hade bedömt
marknadens behov korrekt innan medel tilldelades från programmen till
finansieringsinstrumenten. Det ledde till alltför stora kapitaltilldelningar när
finansieringsinstrumenten inrättades, vilket resulterade i låga utbetalningsgrader 45.
4.

Åtgärderna bör utformas för att uppnå mål och resultat

38 En tydlig interventionslogik kräver också att de mest lämpliga åtgärderna för att

uppnå mål och resultat identifieras i programmen. I ett antal av våra rapporter fann vi
att åtgärderna inte var tydligt kopplade till målen och/eller inte fokuserade tillräckligt
på resultat 46.
4

Finansieringen är välriktad

2007–
2013

2014–
2020

2021–
2027
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39 EU:s finansiering bör vara målinriktad så att effekten maximeras47. Fokus för de
sammanhållningspolitiska medlen bör därför ligga på områden med verklig potential
och styrka snarare än fördelas tunt över mindre relevanta områden. Under perioden
2014–2020 infördes två instrument som var utformade för att förbättra
finansieringens målinriktning:
o

Ekonomisk koncentration – krav på att alla medlemsstater tilldelar en viss del av
sin finansiering till gemensamma prioriterade områden till stöd för
genomförandet av Europa 2020-strategin. Det här kravet föreslås också för
perioden 2021–2027 48, även om det inte längre är kopplat till en EU-omfattande
strategi. För de undersökta medlemsstaterna fann vi att kraven på tematisk
koncentration för perioden 2014–2020 efterlevdes och ibland till och med
överskreds 49. Vi fann också att de hade en stor inverkan på fastställandet av
lämpliga finansieringsprioriteringar 50. Europaparlamentet har också bekräftat den
här åtgärdens positiva bidrag när det gäller att rikta in finansieringen i linje med
EU:s övergripande strategier 51.

o

Kvalitativ koncentration genom strategiska förhandsvillkor 52. Det senare
prioriterar målgrupperna/interventionsområdena ytterligare (t.ex. fokus på
långtidsarbetslösa eller fokus på områden såsom smart specialisering). I våra
tidigare revisioner av programperioden 2007–2013 fann vi ett antal brister när
det gällde att anpassa medlen till behoven (se vägledande princip nr 3, del 1
ovan) 53. Därför välkomnar vi införandet av strategiska förhandsvillkor 2014–2020
som ett sätt att hantera problemet 54, även om effekten fortfarande är oklar.
Förhandsvillkoren stärks i kommissionens förslag för perioden 2021–2027 (där de
kallas ”nödvändiga villkor”) 55.
5

Det finns en enkel och konsekvent ram för
prestationsmätning

2007–
2013

2014–
2020

2021–
2027

40 För att bedöma om EU:s mål uppfylls behöver kommissionen relevant, tillförlitlig
och aktuell information om output och resultat från ett stabilt system för
prestationsstyrning.

41 Perioden 2014–2020 medförde en förbättring av ramen för att mäta prestation

inom sammanhållningspolitiken genom element såsom obligatoriskt införande av
output- och resultatindikatorer i programmen (åtföljt av referensscenarier och mål)
samt gemensamma indikatorer, som underlättar sammanställning inom och mellan
medlemsstaterna. För perioden 2021–2027 föreslår kommissionen att ytterligare
stärka ramen för prestationsmätning genom att för första gången införa en konsekvent
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definition av indikatorerna för ”output” och ”resultat” samt gemensamma output- och
resultatindikatorer för alla medel.

42 I praktiken har vi i våra revisioner kunnat konstatera ett antal brister i
medlemsstaternas system för prestationsmätning.
1.

Det bör finnas en tydlig och konsekvent definition av ”output” och ”resultat”

43 En harmoniserad definition av output och resultat bidrar till konsekvens56, vilket

är extra viktigt när det gäller att införa direkt prestationsbudgetering som kopplar
finansiering till resultat. Vi har rapporterat om avsaknaden av en konsekvent definition
av ”output” och ”resultat” och följderna av det.

Särskild rapport om urvals- och övervakningsförfaranden i Eruf och ESF
under perioden 2014–2020
Vi drog slutsatsen att begreppet ”resultat” tolkas olika i de fondspecifika
förordningarna (Eruf och ESF) och fann att det fanns risk för att det inte skulle gå att
sammanställa uppgifter om prestation (dvs. output och, i synnerhet, resultat) på ett
meningsfullt sätt på EU-nivå 57.

44 I sitt förslag för perioden 2021–2027 har kommissionen för första gången infört

en definition av indikatorerna ”output” och ”resultat” 58.

2.
Det bör finnas en lämplig ram för att mäta prestation, inbegripet
kvantifierade output- och resultatindikatorer med referensscenarier, delmål och mål

45 En ram för att mäta prestation bör inbegripa output- och resultatindikatorer.

Indikatorerna bör åtföljas av kvantifierade referensscenarier, delmål och mål för att
göra det möjligt att mäta framstegen mot de uppsatta målen. Delmål är också särskilt
viktigt för 2014–2020 eftersom de utgör grunden för tilldelningen av den obligatoriska
resultatreserven.

46 I ett antal rapporter har vi funnit problem med sättet som output- och/eller
resultatindikatorer användes.
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Informationsdokument: Integrationen av migranter från länder utanför
EU
Vi fann att de flesta medlemsstaterna inte har någon fullständig bild över antalet
migranter som får stöd och/eller det belopp som går till integrationsåtgärder. På EUnivå finns en uppsättning gemensamma kärnindikatorer (Zaragoza-indikatorerna)
som är ett steg mot att förstå integration i EU, men alla medlemsstater använder
dem inte och enligt kommissionen har de några begränsningar 59.

47 På ett mer övergripande plan rapporterade vi att förordningarna för perioden

2014–2020 fastställde olika krav på referensscenarier, delmål och mål för de olika
fonderna. Referensscenarier krävs inte alltid och delmål krävs endast för de indikatorer
som utgör en del av ”prestationsramen”. Målen avseende resultat behöver inte alltid
uttryckas i kvantitativa termer 60.
3.
Det bör finnas gemensamma indikatorer som möjliggör sammanställning av
prestationsuppgifter

48 Om kommissionen ska kunna sammanställa information om prestation på EU-

nivå och mäta dess bidrag till övergripande EU-mål behöver den gemensamma
indikatorer, inbegripet resultatindikatorer, för fonderna där det är möjligt och de
måste användas på ett enhetligt sätt av alla medlemsstater 61. Vi har rapporterat om
att det saknades gemensamma indikatorer under perioden 2007–2013 62. För perioden
2014–2020 infördes genom den rättsliga ramen ett antal gemensamma
outputindikatorer för alla tre fonderna som ingår i sammanhållningspolitiken (Eruf,
Sammanhållningsfonden och ESF) samt gemensamma resultatindikatorer för ESF. Den
här förändringen var ett viktigt steg i rätt riktning, men det finns några delar i
utformningen av systemet med gemensamma indikatorer som riskerar att begränsa
deras användbarhet och relevans och därmed också kommissionens möjligheter att
sammanställa information om prestation 63 såsom:
o

Medlemsstaterna måste inte systematiskt inkludera gemensamma indikatorer i
sina program. Kommissionens prestationsrapportering baseras dock på dessa
gemensamma indikatorer (t.ex. baseras kommissionens förvaltningsplaner och
årliga verksamhetsrapporter för sammanhållningsfonderna helt på de
gemensamma indikatorerna). Om indikatorerna inte används enhetligt finns det
därför en risk för att kvaliteten på kommissionens rapportering blir betydligt
sämre 64.

o

Alla sammanhållningspolitiska fonder har gemensamma outputindikatorer.
Sammanhållningsfonden och Eruf har dock inga gemensamma resultatindikatorer.
Det kommer därför att bli svårt för kommissionen att aggregera information om

27
resultat för dessa fonder 65. För perioden 2021–2027 har kommissionen för första
gången föreslagit ett antal gemensamma resultatindikatorer för respektive
fond 66.
4.
Information om prestation som medlemsstaterna rapporterar till
kommissionen bör begränsas till vad som är absolut nödvändigt

49 Information om prestation bör genereras endast om den används67, det vill säga

för att vidta korrigerande åtgärder och till stöd för strategisk planering på EU-nivå. För
perioden 2014–2020 fastställde medlemsstaterna omkring 9 000 olika indikatorer för
att mäta den prestation som uppnåtts genom utgifterna för sammanhållningspolitiken.
Vi betonade att de flesta är programspecifika och att kommissionen därför inte kan
sammanställa och använda dessa uppgifter på ett meningsfullt sätt på en högre EUnivå. Dessutom måste medlemsstaterna samla in all information och rapportera in den
i tid. Kommissionen anser denna övervakningsram vara en faktor som i hög grad bidrar
till myndigheternas administrativa kostnader och stödmottagarnas administrativa
börda. Det här antalet indikatorer var överdrivet och ledde till
informationsöverbelastning 68. Medlemsstaterna kan finna att programspecifika
indikatorer är användbara för att förvalta programmen. Den föreslagna förordningen
för 2021–2027 gör det möjligt för medlemsstaterna att fortsätta använda
programspecifika indikatorer, med en fortsatt risk för informationsöverbelastning69.
6

Det finns mekanismer för att ge incitament
till prestation

2007–
2013

2014–
2020

2021–
2027

50 Det är viktigt att det finns incitamentsmekanismer som har utformats för att

koppla prestation till EU-finansiering. Under perioden 2014–2020 infördes ekonomiska
belöningar och sanktioner som var avsedda att ge incitament till bättre prestation.
o

Förhandsvillkor, enligt vilka medlemsstaterna var tvungna att uppfylla
lagstadgade, institutionella och strategiska villkor innan program började
genomföras eller senast i slutet av 2016. Kommissionen har möjlighet att helt
eller delvis hålla inne mellanliggande utbetalningar om medlemsstater inte
uppfyller de tillämpliga förhandsvillkoren. Den här mekanismen stärks i
kommissionens förslag om nödvändiga villkor för perioden 2021–2027.

o

En obligatorisk resultatreserv, där 6 % av anslagen till en medlemsstat villkoras till
att vissa delmål uppfylls, specificeras i det relevanta programmet. Kommissionen
har också befogenhet att ålägga böter om delmål och mål inte uppfylls 70.
Kommissionen föreslår att resultatreserven tas bort för perioden 2021–2027.
Avsikten är att beakta prestation – som en av flera faktorer – vid en
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halvtidsöversyn av varje program som införs år 2025 och är kopplad till
omfördelningen av medel.
o

Direkt prestationsbudgetering som kopplar utbetalningar till uppnådda resultat.
För perioden 2014–2020 införde kommissionen gemensamma handlingsplaner,
en typ av finansiering som inte är kopplad till kostnaderna för insatserna i fråga,
utan som bygger på att villkor som rör förverkligandet av mål måste uppfyllas. År
2018 reviderades budgetförordningen och en ny typ av finansiering infördes:
finansiering som inte är kopplad till kostnader (utbetalning skulle baseras på
uppfyllda villkor eller uppnådda resultat). Den här nya finansieringsformen ingår
också i kommissionens förslag för perioden 2021–2027.

51 I praktiken har vi funnit brister i vissa aspekter av både utformningen och

genomförandet av dessa mekanismer. Dessa brister begränsar mekanismernas
incitamentseffekt.
1.

Incitamentsmekanismerna bör omfatta resultat

52 Det är viktigt att de mekanismer som införs för att ge incitament omfattar

uppnående av resultat. Utformningen av metoden för att tilldela resultatreserven
fokuserade inte på resultat, utan snarare på output och resursanvändning71. När vi
undersökte genomförandet av resultatreserven fann vi att nästan alla indikatorer som
användes för att tilldela reserven avsåg antingen output eller resursanvändning och att
resultatindikatorer sällan användes72.

53 Vad gäller den nya resultatbaserade finansieringsform som planeras för perioden

2021–2027 beror förslagets framgång i slutänden i stor utsträckning på huruvida
kommissionen och medlemsstaterna kan undvika tendensen att återgå till utbetalning
för resursanvändning och output, och säkerställa att de villkor som måste uppfyllas för
att utlösa utbetalningen verkligen är kopplade till prestation 73. Samma sak gäller för
den halvtidsöversyn som föreslås för 2021–2027 74.
2.
Incitamentsmekanismerna bör tillämpas och leda till verkliga ekonomiska
fördelar eller sanktioner

54 För att incitamentsmekanismerna ska vara trovärdiga är det viktigt att de

tillämpas och leder till verkliga ekonomiska fördelar eller sanktioner. Så är inte alltid
fallet, varken på program- eller projektnivå. I allmänhet påverkar inte uppnådda
prestationsmål finansieringsnivån:
o

På programnivå har kommissionen beslutat att inte hålla inne några utbetalningar
till programmen, trots det faktum att ett stort antal förhandsvillkor inte hade
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uppfyllts75. I detta sammanhang har Världsbanken noterat att ”piskan” att dra
tillbaka finansiering har visat sig vara svår att använda av politiska skäl 76.
o

Resultatreservens incitamentseffekt försvagades av det faktum att
resultatreserven inte går förlorad för medlemsstaten om relevanta delmål inte
uppfylls, utan kan omfördelas någon annanstans77.

o

I slutet av en programperiod är kommissionens utbetalning av slutsaldot till en
medlemsstat inom ramen för programmets avslutandeprocess inte heller direkt
kopplad till uppnådda mål 78.

55 Fram till i maj 2018 hade inte någon medlemsstat använt sig av möjligheten att

använda gemensamma handlingsplaner, en av de tre främsta mekanismerna som
utformades för att ge incitament till prestation 79. Efter en inbjudan att lämna förslag
godkände kommissionen i januari 2019 två gemensamma pilothandlingsplaner inom
ramen för ESF som kommer att genomföras i Nederländerna och Portugal.

56 På projektnivå är det bara i mycket få fall som uppnådda prestationsmål påverkar
EU-finansieringens nivå.

Årsrapporten för 2014
I ett fall angavs i bidragsavtalet för ett Eruf-projekt i Rumänien att mottagaren skulle
återbetala en del av bidraget om de resultatindikatorer som definierades i
bidragsavtalet inte var uppfyllda när projektet avslutades. Men trots att
resultatindikatorerna inte uppnåddes fullt ut påverkades inte mottagaren vad gäller
den finansiering som mottogs80.

3 – Principer som påverkar genomförandet

57 Medlemsstaternas och regionernas genomförande av programmen påbörjas i

allmänhet så snart som de strategiska dokumenten och programmen har antagits av
kommissionen. Genomförandet organiseras av förvaltande myndigheter i respektive
land och/eller region och består av att välja ut och genomföra projekt som i teorin
borde bidra till programmålen, samtidigt som de ger mest valuta för pengarna.
Kommissionen spelar en begränsad roll under genomförandefasen. Det finns tre
vägledande principer som påverkar det här stadiet, nämligen att göra utbetalningar i
tid, välja ut och genomföra projekt och se över program.
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7

Medlemsstaterna betalar ut sina
sammanhållningspolitiska medel i tid

2007–
2013

2014–
2020

2021–
2027

58 Medlemsstaterna bör undvika att behöva betala ut en stor andel av de

sammanhållningspolitiska medlen i slutet av programperioden eftersom pressen att
betala ut medel kan leda till att valuta för pengarna inte beaktas i tillräcklig
utsträckning 81. Våra revisioner visar att förseningar i genomförandet innebär att
programmålen riskerar att inte uppnås och kan leda till att projekt av låg kvalitet väljs
ut i slutet av programperioden. Under programperioden 2007–2013 var
utbetalningstakten låg82 och under perioden 2014–2020 ännu lägre. I april 2019, den
nuvarande fleråriga budgetramens sjätte år, hade medlemsstaterna betalat ut 27 % av
den EU-finansiering som fanns tillgänglig för dem, enligt en uppskattning från
kommissionen. De förenklingsåtgärder som kommissionen har föreslagit för 2021–
2027 utgör visserligen inte någon garanti för genomförande i tid, men kan eventuellt
leda till ett snabbare programgenomförande i medlemsstaterna.
1.
Programgenomförandet bör påbörjas så tidigt som möjligt under en
programperiod

59 Antagandet av den rättsliga ramen är en nödvändig förutsättning för

utarbetandet av program, eftersom den skapar rättslig säkerhet för medlemsstaterna
om att utgiftsplanerna och utgiftsmålen i deras program överensstämmer med EU:s
mål. Därefter markerar kommissionens godkännande av programmen starten på
utbetalningar från EU-budgeten till ett program 83.

60 För programperioderna 2007–2013 och 2014–2020 bidrog det sena antagandet

av den rättsliga ramen till att programmen antogs sent 84. För perioden 2014–2020
noterade vi också att det fanns kvalitetsproblem i de första utkasten till
programdokument som medlemsstaterna skickade in 85. För perioden 2014–2020
antogs lagstiftningspaketet för sammanhållningspolitiken i december 2013, bara två
veckor före programperiodens start och fem månader senare än vad som var fallet för
föregående period 86. I december 2014, ett år in i programperioden 2014–2020, hade
bara 64 % av programmen inom ramen för målet ”Investering för tillväxt och
sysselsättning” antagits. Det fick en oundviklig dominoeffekt på genomförandet av de
tilldelade medlen och ledde till låga utbetalningar de första åren 87. För att ta itu med
problemet med att den rättsliga ramen antas sent har kommissionen uppmuntrat en
tidig politisk överenskommelse om den fleråriga budgetramen efter 2020, och dess
förslag för perioden efter 2020 antogs i maj och juni 2018, 30 månader före den nya
programperiodens start och i linje med den tidsram som vi föreslog i en av våra
särskilda rapporter 88.
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61 Tidsfrister för att skicka in partnerskapsöverenskommelser och program

inkluderades för perioderna 2007–2013 och 2014–2020. Dock finns det inte några
sådana tidsfrister i förslaget för 2021–2027 89. Å andra sidan innehåller dessa förslag en
del förenklingsåtgärder som kan bidra till genomförande i tid, till exempel en enklare
utnämningsprocess och mallar för programdokument 90. Dock kan dessa åtgärder i sig
inte garantera att program antas i tid om det uppstår förseningar i antagandet av
lagstiftningspaketet.
2.

Förseningar i genomförande av projekt bör undvikas

62 Medlemsstaterna ansvarar för att genomföra sammanhållningsprojekt i tid.

Genom åren har vi flera gånger rapporterat om förseningar i genomförandet av EUsamfinansierade projekt och skälen till förseningarna 91. Sådana förseningar kan också
äventyra uppnåendet av målen på programnivå 92. Detta gäller i synnerhet för
medlemsstater där EU-medel utgör en avsevärd del av de offentliga investeringarna.
3.
Överlappande stödperioder bör undvikas i så stor utsträckning som möjligt
och avslutandeförfarandet bör slutföras omedelbart efter stödperiodens slut

63 En ytterligare förklaring till den långsamma utbetalningsstarten är att

medlemsstaterna fortfarande kan använda medel från den föregående perioden
halvvägs genom programperioden 93. De här överlappande stödperioderna innebär att
medlemsstaterna får fortsätta att betala ut efter programperiodens slut, i två år under
perioden 2007–2013 och i tre år för perioden 2014–2020 94. Förslaget för 2021–2027 är
att återgå till två år, vilket vi har välkomnat som ett första steg i rätt riktning mot att i
största möjliga mån anpassa stödberättigandeperioden till programperioden 95. Efter
stödberättigandeperiodens slut tillkommer avslutandeprocessen – under vilken
medlemsstaterna förbereder och skickar in sina avslutandedokument och
kommissionen bedömer dem – på minst ytterligare två år.

64 Om programmen genomförs i tid beror på tillgången till personalresurser.

Utökade stödberättigandeperioder och avslutandeprocessen binder upp dessa
resurser 96 och avskräcker från att påbörja nästa programperiods program, vilket
riskerar att försena genomförandet 97.
8

En prestationsinriktad strategi tillämpas vid
val och genomförande av projekt

2007–
2013

2014–
2020

65 För att åstadkomma en ändamålsenlig politik är det viktigt att man vid

2021–
2027

programplaneringen inte bara fastställer en tydlig interventionslogik (se vägledande
princip nr ). Man måste även se till att en resultatinriktad strategi tillämpas under
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urvalet av projekt och under genomförandet, eftersom det främst är kvaliteten på de
finansierade projekten och deras mervärde i form av konkreta resultat som avgör hur
ändamålsenlig politiken blir 98. I allmänhet har den rättsliga ramen möjliggjort ett
bättre beaktande av resultat under urval och genomförande av projekt sedan 2014–
2020, men ändamålsenligt genomförande av bestämmelserna är fortfarande
förknippat med svårigheter. Europaparlamentet har betonat att man måste göra mer
under programmens genomförandefas för att säkerställa att fokus ligger på uppnådda
resultat i nödvändig utsträckning 99.
1.

En resultatinriktad strategi krävs vid val av projekt

66 Följande delar är centrala i en resultatinriktad strategi:
o

Urvalsprocessen bör säkerställa att de utvalda projekten är förenliga med
programmet och faktiskt bidrar till att programmets särskilda mål uppnås. Vi har
fastställt att så var fallet för perioden 2014–2020 för de program vi besökte i
samband med vår senaste revision av urvalet av projekt 100.

o

Kriterierna för att välja ut projekt bör innebära att stödmottagarna måste
definiera minst en äkta resultatindikator som motsvarar programmets mål. Under
samma revision fann vi att kriterierna inte beaktade resultat i tillräcklig
utsträckning under perioden 2014–2020, utan i stället fokuserade på output och
utgifter 101.

o

Projekt som ansöker om finansiering bör bedömas och rankas. Under samma
revision fann vi att projekt under perioden 2014–2020 i allmänhet godkändes
utifrån principen ”först till kvarn”; detta innebär att det finns en risk för att
finansieringen inte har gått till de bästa projekten 102.

o

De utvalda projektens omfattning bör tydligt berättigas av behoven och projekten
bör vara klart relevanta för programmålen. I många av våra revisioner hittar vi
problem med omfattningen på de projekt som väljs ut för finansiering. Ibland
beror det här på en svag interventionslogik (behovsanalys) under
programplaneringen (se vägledande princip nr 3). Men även om
interventionslogiken är tydlig kan dåliga urvalsförfaranden leda till att olämpliga
projekt får finansiering103.

67 Enligt utkastet till förordningen om gemensamma bestämmelser för perioden

2021–2027 ges kommissionen ytterligare befogenheter när det gäller att godkänna
urvalskriterier, och ytterligare krav införs för förvaltande myndigheter avseende urval
av projekt. Det här skulle kunna göra urvalet av projekt mer resultatinriktat och de
utvalda projekten mer kostnadseffektiva 104.
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2.

Prestationsindikatorer bör inkluderas i kontrakt/bidragsavtal

68 Prestationsindikatorer med mål bör inkluderas i kontrakt och/eller bidragsavtal så
att det går att mäta i vilken utsträckning programmålen uppfylls105.

69 Under de tre granskade perioderna har lagstiftningen inte uttryckligen krävt att

prestationsindikatorer inkluderas i bidragsavtalen på projektnivå. Till följd därav har vi
funnit att det är svårt att övervaka i vilken utsträckning Eruf-projekten under perioden
2014–2020 bidragit till att uppnå programmålen 106. Detta problem gäller även ESF,
eftersom många bidragsavtal inte innehåller kvantifierade resultatindikatorer 107.
3.

Projektgenomförandet bör vara kostnadseffektivt

70 Lagstiftningen för perioderna 2007–2013 och 2014–2020 inbegrep ett antal

åtgärder som var avsedda att säkerställa att de utvalda projekten genomförs på ett
kostnadseffektivt sätt (optimalt förhållande mellan använda resurser och uppnådda
resultat): krav på att utföra en kostnads-nyttoanalys för större projekt, ett tak för
finansiering av inkomstgenererande projekt och krav på att tillämpa förfaranden för
offentlig upphandling. Kravet på att tillämpa lagstiftningen för offentlig upphandling
bibehålls men de andra kraven finns inte med i den föreslagna rättsliga ramen för
2021–2027, vilket vi anser utgör en risk när det gäller sund ekonomisk förvaltning108.

71 Vi har ofta identifierat problem med kostnadseffektivitet i projekt som finansieras
genom sammanhållningspolitiken.

Särskild rapport om investeringar i energieffektivitet
Vi fann att kostnadseffektivitet inte var en avgörande faktor när medlemsstaterna
tilldelade finansiering till energieffektivitetsåtgärder och konkreta projekt 109.

9

Vid översyner av program tas hänsyn till
prestation, inbegripet resultat

2007–
2013

2014–
2020

2021–
2027

72 Medel kan omfördelas (överföring av medel mellan program och mellan

prioriteringar, anpassning av medfinansieringsgraden eller det nationella bidragets
uppdelning mellan offentligt och privat) under programgenomförandet, vilket gör det
möjligt för medlemsstaterna att anpassa sina insatser till följd av förändrade
omständigheter. Medlemsstaterna kan omfördela medel genom ett förslag om att
ändra de berörda programmen, vilket måste godkännas av kommissionen. För att
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bibehålla den interventionslogik som fastställts för programmen bör hänsyn tas till
prestation vid programöversyner 110.

73 Villkoren för sådana översyner gav medlemsstaterna stort handlingsutrymme för

perioden 2007–2013 111. Under den här perioden fann vi att ändringar av programmen
inte alltid berodde på att hänsyn togs till prestation, utan mest på att man ville lösa
problem med att betala ut alla tillgängliga EU-medel.

74 Den rättsliga ramen stärktes 2014–2020 genom att det blev obligatoriskt att

berättiga de föreslagna ändringarna av programmen och bedöma deras förväntade
effekt vad gäller att uppnå Europa 2020 och programmålen 112 samt genom att
bestämmelser infördes om ändringar av indikatorerna för resultatreserven 113. I
förslagen för 2021–2027 har begränsningarna avseende indikatorer dock tagits bort,
medan ändringar av program fortfarande måste berättigas och medlemsstaterna
fortfarande måste bedöma deras förväntade effekt på programmålen. För 2021–2027
har kommissionen föreslagit en obligatorisk halvtidsöversyn, där alla program ändras
år 2025 och anslagen fastställs för de sista två åren. Vi har dock noterat att det är
otydligt hur prestation ska bedömas114. Införandet av möjligheten att överföra medel
på upp till 5 % genom en programändring utan kommissionens godkännande 115 ökar
också risken att för att förändringar genomförs utan att hänsyn tas till resultat 116.
1.

Programöversyner bör ta hänsyn till resultat

75 Vi fann att programöversyner inte alltid tog hänsyn till resultat.
Särskild rapport om kommissionens stöd till insatsgrupper för
ungdomars sysselsättning
För perioden 2007–2013 fann vi att kommissionens bedömning av
programändringar som föreslogs av medlemsstaterna huvudsakligen fokuserade på
budgetaspekter av omfördelningen, snarare än på det bästa sättet att använda ESFmedlen 117.
2.
Mål bör inte revideras utan att det är motiverat, men de bör återspegla
finansieringsnivån

76 Vi anser att referensscenarier och mål för prestationsindikatorer bör ha rätt nivå
redan från början 118 och endast anpassas vid särskilda omständigheter (externa
faktorer och budgetförändringar). Oberättigade och frekventa revideringar av mål
undergräver sammanhållningspolitikens prestationsinriktning.
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77 Vi har hittat flera fall där frekventa och oberättigade revideringar av mål har
gjorts.

Särskild rapport om Eruf-stödet till små och medelstora företag när det
gäller e-handel
För perioden 2007–2013 rapporterade vi att en meningsfull mätning av framstegen
ibland försvårades när indikatorer och målvärden reviderades, ofta mot slutet av
programperioden, och inte alltid med vederbörlig motivering119.

78 I de fall en betydande förändring av finansieringen är motiverad bör

programmålen revideras. Om så inte sker kan bedömningen av ett programs
ändamålsenlighet försvåras 120. Vi har funnit att avsevärda förändringar av finansiering
inte återspeglades konsekvent i målen.

Särskild rapport om EU:s sammanhållningspolitiska utbildningsmål
För två program i Italien fann vi att de ekonomiska anslagen till utbildning minskades
med 8 respektive 10 % av den ursprungliga budgeten, utan att indikatorerna och
deras målvärden ändrades och utan en tillräcklig motivering 121.

4 – Principer som påverkar övervakningen och rapporteringen

79 Både kommissionen och medlemsstaterna ansvarar för att övervaka

programmen. På medlemsstatsnivå är det de förvaltande myndigheterna som
övervakar genomförandet av program, sammanställer övervakningsinformation och,
från och med perioden 2014–2020, bekräftar för kommissionen att
prestationsuppgifterna är tillförlitliga. Rapportering är nära knutet till övervakning och
är en av de viktigaste faktorerna för att säkerställa ansvarsskyldighet.
Medlemsstaterna skickar in rapporter till kommissionen under programperioderna och
kommissionen använder dem som utgångspunkt för de strategiska rapporter som
offentliggörs (t.ex. årlig sammanfattande rapport och årliga verksamhetsrapporter).
Det finns tre principer som påverkar det här stadiet, nämligen prestationsuppgifter i
tid, ansvarsskyldighet och användning av uppgifter om prestation.
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Övervakningssystem säkerställer att
prestationsuppgifter kommer in i tid och är
av god kvalitet
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80 Prestationsuppgifter som kommer in i tid och är av god kvalitet är grundbulten i

alla ändamålsenliga system för prestationsstyrning. Bra prestationsuppgifter är
avgörande under den politiska cykeln för att bedöma framgångar och avgöra om
korrigerande åtgärder krävs 122. Korrigerande åtgärder inbegriper att förbereda
kommande lagstiftning – samt, för 2014–2020 i synnerhet, för att genomföra en
meningsfull prestationsöversyn 123 (se vägledande princip nr 6). Det här kommer att bli
ännu viktigare i samband med det utökade kravet på att koppla utbetalningar direkt till
prestation.

81 Den rättsliga ramen har förstärkts för perioden 2014–2020 jämfört med 2007–

2013, till exempel genom att obligatoriskt elektroniskt utbyte av uppgifter om
prestation mellan stödmottagare, medlemsstaternas myndigheter och kommissionen
har införts och genom åtgärder för att säkerställa uppgifternas kvalitet på
medlemsstatsnivå. Dessa förfaranden bibehålls i förslagen för 2021–2027 som även
innehåller krav på att medlemsstaterna överför prestationsuppgifter varannan månad,
vilket borde förbättra uppgifternas aktualitet.

82 I våra revisioner har vi ofta konstaterat brister i de uppgifter som

medlemsstaterna (som de flesta uppgifter kommer från) presenterar för
kommissionen, som inneburit att de inte har varit tillförlitliga, fullständiga eller
aktuella. I förslagen för 2021–2027 görs medlemsstaterna ansvariga för
övervakningssystemets kvalitet och tillförlitlighet och för uppgifterna om
indikatorer 124. Vi anser dock fortfarande att förslagen inte gör det tillräckligt tydligt
vem som ansvarar för att kontrollera uppgifternas kvalitet, och i synnerhet tydliggörs
inte övervakningskommitténs och kommissionens roll 125.
1.
Övervakningssystem genererar prestationsuppgifter av god kvalitet och vid
rätt tidpunkt

83 För alla tre perioderna finns det ett lagstadgat krav på att de förvaltande

myndigheterna ska upprätta ett system som gör det möjligt att registrera och lagra
datoriserade prestationsuppgifter. Under perioden 2014–2020 förbättrades
bestämmelserna, vilket bidrog till att övervakningssystemen tog fram
prestationsuppgifter av god kvalitet:
o

Medlemsstaterna kunde utbyta elektronisk information med stödmottagare (”esammanhållning”). Det här är obligatoriskt i förslaget för 2021–2027.

o

Kommissionen införde ett system som möjliggjorde för de förvaltande
myndigheterna att överföra prestationsuppgifter elektroniskt och i strukturerad
form till kommissionen (bibehålls för 2021–2027).
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o

Förfaranden för insamling och behandling av uppgifter avseende
resultatindikatorer inkluderades i förhandsvillkoren. Förslaget är att detta
avskaffas för 2021–2027.

84 Enligt förslagen för 2021–2027 ska medlemsstaterna överföra

prestationsuppgifter varannan månad, vilket borde förbättra uppgifternas aktualitet.

85 Trots dessa förfaranden är brister i uppgifternas kvalitet ett av de vanligaste
problemen som vi hittat i våra revisioner.

Särskild rapport om ungdomsarbetslöshet
Samtliga besökta medlemsstater hade endast begränsad information om vilken typ
av stöd unga som varken arbetar eller studerar hade fått innan ungdomsgarantin
lanserades, antal erbjudanden/tjänster som hade erbjudits och kostnaderna för
dem. Vi noterade även att de uppgifter som medlemsstaterna rapporterade var
inkonsekventa i flera avseenden och att deras tillförlitlighet kunde ifrågasättas, vilket
påverkade jämförbarheten. Vi konstaterade att det fanns problem, bland annat med
uppgifternas fullständighet, i de medlemsstater som hade flera
ungdomsgarantileverantörer men inte ett harmoniserat rapporteringssystem 126.
2.
Dessa uppgifters kvalitet bör säkerställas av kommissionen och
medlemsstaterna

86 För både 2007–2013 och 2014–2020 ansvarade medlemsstaterna för att upprätta

övervaknings- och rapporteringssystem och för att säkerställa att de var tillförlitliga.
Dessa system granskas av revisionsmyndigheterna (utnämningsprocessen) innan
programgenomförandet påbörjas. Kommissionen bör kontrollera tillförlitligheten hos
de uppgifter som medlemsstaterna tillhandahåller genom sina revisioner. Både
kommissionen och revisionsmyndigheterna bör också kontrollera systemens
tillförlitlighet vad beträffar att registrera uppgifter om genomförande som
medlemsstaterna tillhandahåller genom sitt systematiska revisionsarbete 127.

87 Under perioden 2014–2020 förstärktes ansvaret för att säkerställa uppgifternas

kvalitet i medlemsstaterna. De förvaltande myndigheterna måste bekräfta att
prestationsuppgifterna är tillförlitliga i sina förvaltningsförklaringar till kommissionen.
Revisionsmyndigheterna bekräftar sedan den här bedömningen i sina
revisionsuttalanden. Kommissionen kan också hålla inne utbetalningarna om det finns
allvarliga brister i övervakningssystemets eller prestationsuppgifternas kvalitet och
tillförlitlighet. I april 2019 hade kommissionen inlett två förfaranden för att hålla inne
utbetalningar.
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88 I ett antal av våra revisioner hittade vi särskilda brister avseende förfarandena för
att säkerställa uppgifternas kvalitet på både medlemsstats- och kommissionsnivå.

Särskild rapport om Eruf-stödet till små och medelstora företag när det
gäller e-handel
I två av de utvalda medlemsstaterna hade förvaltningsmyndigheterna inte utfört de
nödvändiga kontrollerna av tillförlitligheten i de uppgifter som matades in i
systemet 128.

Särskild rapport om urvalet och övervakningen av Eruf- och ESF-projekt
under perioden 2014–2020
Vi konstaterade att kommissionens och revisionsmyndigheternas revisioner av
övervakningssystemen och uppgifternas tillförlitlighet och tillgänglighet under
perioden 2014–2020 i de allra flesta fall inte påbörjades förrän under 2017, vilket
innebär att den kvalitetssäkerhet man uppnått är begränsad. Vi konstaterade att
prestationsöversynen ska genomföras under 2019, vilket innebär att det finns risk
för att de korrigerande åtgärder som kan behöva vidtas inte kommer att kunna
genomföras i tid och att prestationsöversynen därför inte kommer att utgå från
korrekt information 129.

89 År 2013 konstaterade kommissionens tjänst för internrevision också att det fanns

problem med det befintliga systemet för kvalitetssäkring av prestationsuppgifterna för
perioden 2007–2013. Internrevisionen rekommenderade GD Regional- och
stadspolitik/Sysselsättning, socialpolitik och inkludering att utarbeta en strategi för hur
tillförlitligheten i medlemsstaternas prestationsinformation skulle kunna förbättras.
Enligt internrevisionens uppföljningsrevision genomfördes den rekommenderade
åtgärden 2016.

90 Vi anser att den föreslagna förordningen för 2021–2027 inte är tillräckligt tydlig i

fråga om vem som är ansvarig för att upprätthålla kvaliteten på uppgifterna. Det
föreslås visserligen att övervakningskommittén ska övervaka programmets
genomförande och granska och godkänna de årliga och slutliga prestationsrapporterna
som lämnas in till kommissionen, men här ingår inte prestationsuppgifter. Vi
konstaterade även att det inte finns några bestämmelser i förslaget om kommissionens
roll när det gäller att kontrollera kvaliteten på uppgifterna som de får in 130.
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Det finns en tydlig ansvarsskyldighet för
prestation
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2014–
2020

2021–
2027

91 Skyldigheten att kunna uppvisa att EU-medlen ger resultat är viktigt för

förhållandet mellan EU och EU:s medborgare. Reglerna för ansvarsskyldighet vad gäller
laglighet och korrekthet gäller dock i allmänhet inte för prestation. En förutsättning för
ansvarsskyldighet är att det finns bra uppgifter och rapporter om huruvida mål har
uppnåtts, men några sådana uppgifter och rapporter finns oftast inte.
1.
Rapporterna bör ge en sann och rättvisande bild av uppnådd prestation och
vara offentligt tillgängliga

92 Det behövs en konsekvent rapportering av resultaten från EU:s insatser. Det är

särskilt viktigt att de resultat som rapporteras är tillförlitliga och går i linje med
målen 131. De problem som vi konstaterat i fråga om bristen på tillförlitliga uppgifter (se
de vägledande principerna nr 5, 8 och 10), tillsammans med svårigheterna för de
programansvariga att översätta de strategiska målen till operativa mål (se vägledande
princip nr 1), begränsar kommissionens möjlighet att redovisa prestation i förhållande
till de övergripande målen 132.

93 EU:s prestationsrapporter bör ge en sann och rättvisande bild av vad som

uppnås133. Kommissionens prestationsrapportering är inte tillräckligt välbalanserad
eftersom informationen om utmaningar och misslyckanden är begränsad 134. Man
tillstår inte heller att det finns begränsningar som kommer sig av att man måste förlita
sig på uppgifter från medlemsstaterna som kan vara felaktiga eller otillförlitliga 135.

94 Att informationen om prestation är offentlig är en viktig aspekt av

ansvarsutkrävande 136. Sedan 2014 finns framstegen i förhållande till alla gemensamma
sammanhållningsindikatorer, så som de rapporteras in av förvaltningsmyndigheterna,
allmänt tillgängliga på kommissionens plattform för öppna data om sammanhållning.
Enligt förslagen för 2021–2027 ska man inte längre fortsätta med medlemsstaternas
årliga genomföranderapporter 137 eller de strategiska rapporterna om i vilken
utsträckning fonderna har uppnått de strategiska målen, som kommissionen
överlämnar till de myndigheter som beviljar ansvarsfrihet. Detta anser vi vara ett steg
tillbaka 138.
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2.
De som har ansvar för att genomföra EU:s budget bör också ha ansvar för att
EU-budgeten förvaltas ekonomiskt sunt

95 Om det finns bra uppgifter och rapporter om huruvida mål och resultat har

uppnåtts bör de som ansvarar för att genomföra EU:s budget kunna ta ansvar för sund
ekonomisk förvaltning i enlighet med budgetförordningen 139.

96 När det gällde programmen för 2007–2013 beklagade vi att kommissionen inom
ramen för ett programs avslutandeprocess inte behöver godkänna några
prestationsaspekter, till exempel uppnådda resultat, samt att kommissionen inte
rapporterar om prestation till budgetmyndigheten 140.

97 I de årliga verksamhetsrapporterna finns visserligen en revisionsförklaring från

generaldirektörerna, bland annat om att de resurser som tilldelats den verksamhet
som beskrivs i rapporten, har använts i enlighet med det avsedda syftet och
principerna för sund ekonomisk förvaltning. I praktiken sägs det dock ingenting om
prestation i förklaringen. Förklaringen och tillhörande reservationer är begränsade till
frågor om riktighet och internkontroll 141.

98 Därutöver intygar generaldirektören i varje årlig verksamhetsrapport att

informationen i rapporten ger en sann och rättvisande bild. Tidigare år gällde detta
intygande inte kvaliteten på rapporterade prestationsuppgifter 142. I kommissionens
interna anvisningar för utarbetandet av de årliga verksamhetsrapporterna för 2018,
som offentliggörs under våren 2019, finns det numera krav på ett uttalande av någon i
generaldirektoratets högsta ledning om prestationsuppgifternas tillförlitlighet, som
underlag för generaldirektörens förklaring. Vilken praktisk effekt dessa ytterligare
uttalanden ska ha framgår inte klart av vägledningen, och vi har ännu inte granskat
detta.
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99 Det är viktigt att information om prestation används för att förvalta aktiviteter,

optimera resultat och göra anpassningar av förvaltningssystemen, liksom som underlag
för den strategiska planeringen 143. Det gäller i alla faser i den ekonomiska
förvaltningen, från det att medlen avsätts i den fleråriga budgetramen till
programplaneringen och styrningen av själva projektet.
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100 För perioderna 2007–2013 och 2014–2020 har medlemsstaterna i sina årliga

genomföranderapporter skickat in information till kommissionen om programmens
prestation (inbegripet svårigheter som har uppstått och hur dessa har hanterats).
Dessa rapporter godkänns av övervakningskommittéerna och bekräftas sedan av
kommissionen. För 2021–2027 föreslår kommissionen i stället att programmens
prestation ska ses över i samband med de årliga översynsmötena mellan
kommissionen och medlemsstaterna. Förslaget är dock oklart i fråga om dessa mötens
deltagare, innehåll och följder 144. Dessutom ska medlemsstaterna lämna in
prestationsuppgifter elektroniskt varannan månad (se vägledande princip nr 10), men
prestationsöversynsmötena ska bara hållas en gång om året 145.

101 Vi konstaterade att prestationsinformation inte används i tillräckligt hög grad,
ibland för att det helt enkelt inte finns någon information. Ett särskilt problem är att
bristande prestation inte leder till några ekonomiska påföljder, varken på strategi-,
program- eller projektnivå.
1.
Det bör finnas tillgång till meningsfull prestationsinformation som kan
användas som beslutsunderlag

102 Vi har när det gäller andra vägledande principer ovan (se de vägledande

principerna nr 5, 8 och 10) beskrivit hur tillgången till meningsfull
prestationsinformation inte är garanterad, vilket förstås begränsar dess användning
som beslutsunderlag. Det finns dessutom ett strukturellt tidsproblem i
programförvaltningscykeln i och med att det tar en viss tid innan resultaten (från
övervakningssystemen) blir tillgängliga och kan användas som underlag för
beslutsfattande. Problemet med denna försening har förvärrats av att programmen
påbörjas sent (se vägledande princip nr 7). Europaparlamentets utredningstjänst har
konstaterat att det inte finns någon ”lucka” mellan de fleråriga budgetramarna och att
det därför inte går att använda sig av lärdomarna från den föregående
programperioden eftersom resultaten inte är klara när det är dags att börja utarbeta
framtida förslag och ståndpunkter 146. Samma problem noteras för den information
som framkommer i efterhandsutvärderingarna av programperioder 147 (se vägledande
princip nr 13).
2.
När prestationsinformation finns bör den användas för övervakning och
korrigerande åtgärder

103 När det gäller den strategiska planeringen konstaterade vi i avsnittet om

vägledande princip nr 2 att fördelningen av anslag till medlemsstaterna bör baseras på
information om tidigare prestation. I våra revisioner har vi sett att prestation inte alltid
övervakas på vare sig program- eller projektnivå och att inga korrigerande åtgärder
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vidtas när mål inte uppnås (till exempel finansiella korrigeringar). I avsnittet om
vägledande princip nr 6 konstaterade vi att det i allmänhet inte påverkar nivån på EUbidragen om prestationsmålen nås eller inte, varken på program- (till exempel på
resultatreserven eller vid avslutande) eller projektnivå.

104 Vi fann andra fall där prestationsinformation inte användes i den mån som är
möjlig.

Särskild rapport om kommissionens stöd till insatsgrupper för
ungdomars sysselsättning
I protokollen från de årliga granskningsmötena fann vi att kommissionens
kommentarer till största del handlade om ekonomiskt genomförande och om output
snarare än om de faktiska resultaten. Dessutom godtog kommissionen uppgifterna
som medlemsstaterna uppgav vid de årliga utvärderingsmötena utan att kontrollera
dem. I ett fall rapporterade kommissionen att målen för tre åtgärder redan nåtts,
men vår beräkning visade att man i själva verket endast uppnått 72 % av
målvärdet 148.

Särskild rapport om bredband i EU:s medlemsstater
Som ett exempel på otillräckliga korrigerande åtgärder fann vi att alla bredbandsmål
för medlemsstaterna inte kommer att ha uppnåtts fram till 2020, men trots det har
kommissionen inte föreslagit några korrigerande åtgärder 149.

5 – Princip som påverkar utvärderingen

105 Den sista delen i genomförandet är utvärderingen, där man noggrant

undersöker vad som uppnåtts och vilka effekter det har haft. Utvärderingar kan göras
på programnivå (förhandsutvärderingar, utvärderingar under perioden, till exempel
halvtidsöversyner 150, och efterhandsutvärderingar) eller på politikområdesnivå
(konsekvensbedömningar på förhand och efterhandskontroller). Medlemsstater
genomför utvärderingar av program (eller grupper av program) på nationell eller
regional nivå, medan kommissionen utvärderar fonderna och programmen på EU-nivå.
13

Utvärderingar på program- och
politikområdesnivå används för
beslutsfattande

2007–
2013

2014–
2020

2021–
2027

106 Kommissionen har på det stora hela inrättat ett väl utformat system för

utvärderingar, och dess system för efterhandsöversyner står sig väl i jämförelse med
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de flesta medlemsstaters151. År 2018 ansåg OECD att EU:s system för
efterhandsöversyner var det fjärde bästa bland OECD:s medlemmar 152.

107 Vi fann dock två större problem som påverkar utvärderingarnas användbarhet:
o

Utvärderingar används inte för beslutsfattande, antingen på grund av att inga
utvärderingar genomförs eller för att de inte blir färdiga i tid eller för att de, när
de finns, inte i tillräcklig utsträckning används för beslutsfattande.

o

De är inte grundade på rättvisande underlag.

1.

Utvärderingar bör användas för beslutsfattande

108 Ibland genomförs inga konsekvensbedömningar och förhandsutvärderingar.
Yttrande om förslaget till förordning om gemensamma bestämmelser
o

När det gäller politikområdesnivån måste sedan 2002 konsekvensbedömningar
göras av alla större lagstiftningsförslag. Till skillnad från för andra perioder har
kommissionen inte gjort någon konsekvensbedömning av förslaget till
förordning om gemensamma bestämmelser för perioden 2021–2027.
Konsekvensbedömningar har gjorts av de fondspecifika förordningarna för de
sju fonder som omfattas av förordningen om gemensamma bestämmelser. I
bedömningarna gick man dock inte in på vissa viktiga frågor av allmän
relevans153.

o

Krav på att medlemsstaterna ska utföra förhandsutvärderingar av program har
lett till en stabilare interventionslogik i programmen. I förslagen för perioden
2021–2027 finns dock denna positiva utveckling inte med 154.

109 Ett annat problem är vid vilken tidpunkt utvärderingar görs. Vi har redan (se

vägledande princip nr 12) tagit upp tidsproblematiken som innebär att
efterhandsutvärderingar, som utförs efter ett programs slut, inte kan användas som
underlag för lagstiftningsförslag inför kommande programperiod. Så som
kommissionen påpekat var utvärderingen av perioden 2007–2013 klar 2016, medan
lagstiftningen för 2014–2020 togs fram från och med 2011. Utvärderingen kunde alltså
inte användas i planeringen för 2014–2020 155.

110 I den rättsliga ramen för 2014–2020 infördes krav på att medlemsstaterna

skulle genomföra utvärderingar (av ändamålsenligheten) i program under
programperiodens gång. Enligt vår mening skulle sådana utvärderingar åtminstone
delvis ha kunnat lösa det strukturella tidsproblemet och ligga till grund för lagförslagen
för perioden 2021–2027. Vid utgången av 2017 fanns det dock inga sådana
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utvärderingar färdigställda. För 2021–2027 har det föreslagits att kommissionen också
ska utföra en halvtidsöversyn av medlen, vilket skulle kunna ge användbar information
i detta sammanhang.

111 Ett tredje problem är att utvärderingar inte alltid används. Perioderna 2007–

2013 och 2014–2020 var det frivilligt för medlemsstaterna att genomföra
efterhandsutvärderingar. Internrevisionstjänsten har funnit brister i medlemsstaternas
uppföljning (det vill säga användning) av utvärderingarna. De flesta medlemsstater
som ingick i internrevisionstjänstens urval tog till exempel inte fram någon
övergripande handlingsplan för hur utvärderingens rekommendationer skulle
hanteras. Enligt kommissionens förslag ska utvärderingar av denna typ bli obligatoriska
2021–2027.
2.

Utvärderingarna bör grunda sig på användbara och tillförlitliga underlag

112 Vi har redan pekat på ett antal problem med tillgången till tillförlitliga uppgifter
(se de vägledande principerna nr 5, 8 och 10). Dessa problem påverkar även
utvärderingarna.

Särskild rapport om efterhandsöversyn av EU:s lagstiftning
Vi kunde konstatera att utvärderingarna visserligen utfördes i enlighet med de
lagstadgade krav och den bästa praxis som anges i riktlinjerna för bättre lagstiftning
men att bristen på uppgifter var ett stort problem eftersom den förhindrar att en
ordentlig evidensbaserad efterhandsöversyn görs 156.

113 I sin efterhandsutvärdering av genomförandesystemet 2007–2013 kom

kommissionen fram till att en av orsakerna till att medlemsstaternas utvärderingar
underutnyttjades som kunskapskällor inför framtida politikutformning var den
begränsade tillgången på övervakningsuppgifter av god kvalitet och på uppgifter om
jämförelsegrupper för efterhandsutvärderingar 157. I kommissionens förslag för 2021–
2027 finns krav på att medlemsstaterna ska säkerställa att det finns förfaranden som
gör det möjligt att ta fram och samla in de uppgifter som krävs för utvärderingar 158.

6 – Övergripande princip
14

Hållbarhet har byggts in i cykeln för att
säkerställa långsiktig ändamålsenlighet i
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114 Hållbarhet är en viktig aspekt för att offentliga insatser ska vara ändamålsenliga
på lång sikt 159. Den huvudsakliga indikationen på att ett projekt har uppnått hållbar
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output och hållbara resultat är att nettofördelar uppnås kontinuerligt även efter
projektets slut 160.

115 Inte alla EU-finansierade projekt är hållbara (eller så kan hållbarhet inte

bevisas). Under alla faser av programgenomförandet måste man tänka på att
säkerställa hållbarhet och långvariga resultat 161.
Planeringsfasen

116 För att hållbarhet ska säkerställas krävs tillförlitlig analys och strategi under ett

programs utformningsstadium för att investeringar ska få effekter på lång sikt 162. I en
nyligen genomförd revision fann vi att uppnående av långvariga resultat av produktiva
investeringar inte främjades ändamålsenligt i de underliggande programmen eller i
andra relevanta regionala strategiska dokument. Att uppnå långvariga resultat
prioriterades inte 163.

117 Ett särskilt problem när det gäller ekonomisk hållbarhet är avgifter som tas ut

för infrastruktur som är medfinansierad av EU. För perioden 2007–2013 fann vi att
dessa avgifter inte alltid är tillräckligt höga för att investeringarna som gjorts ska vara
hållbara. De avloppsvattenavgifter som togs ut av hushållen och industrin var till
exempel i många fall för låga för att man ska kunna förnya infrastrukturen när den
förväntade ekonomiska livslängden är slut 164. För att åtminstone delvis komma tillrätta
med detta problem finns det i lagstiftningen för 2014–2020 krav på att
medlemsstaterna ska utforma strategier för vissa områden (som vattensektorn) som
ska säkerställa att det finns finansiering för underhåll av infrastruktur som byggts
genom medfinansierade projekt (förhandsvillkor nr 6.1)

118 Kommissionen har bekräftat att förhandsvillkor bör utnyttjas bättre för att öka

hållbarheten i resultaten 165. Det har lett till att lagstiftningen för 2021–2027 innehåller
krav på att de nödvändiga villkoren ska uppfyllas under hela perioden och inte endast
kontrolleras vid ett tillfälle.
Val av projekt

119 Enligt bestämmelser i lagstiftningen för alla perioder måste medlemsstaterna

säkerställa att stödmottagarna (de projektansvariga) för de utvalda projekten har
administrativ och finansiell kapacitet att hålla projekten i gång efter att stödperiodens
slut. I vår revision av EU-stöd till produktiva investeringar i företag kunde vi dock
konstatera att urvalskriterierna inte i tillräcklig utsträckning återspeglade behovet av
att Eruf-finansierade projekt uppnår långvariga resultat 166. Bestämmelserna i den
föreslagna förordningen om gemensamma bestämmelser för 2021–2027 har blivit mer
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detaljerade, och medlemsstaterna måste nu kontrollera att stödmottagare har de
medel som krävs för att täcka drifts- och underhållskostnader 167.

120 För större investeringsprojekt (över 50 miljoner euro) under perioderna 2007–

2013 och 2014–2020 var ett av skälen till den obligatoriska kostnads-nyttoanalysen att
säkerställa att de medfinansierade investeringarna hade finansiell bärkraft. I större
projekt där det inte hade gjorts någon bra kostnads-nyttoanalys hade projekten ofta
ingen finansiell bärkraft och/eller så var de underutnyttjade 168. Förslaget om att
upphöra med stöd till större projekt och därmed även den obligatoriska kostnadsnyttoanalysen 2021–2027 innebär ökade risker när det gäller hållbarheten.
Genomförandefasen

121 Enligt lagstiftningen för alla tre perioder måste stödmottagare generellt hålla

projekten i gång i fem år efter stödperiodens slut för att undvika krav på återbetalning
av finansieringen 169. I vår revision om stöd till produktiva investeringar i företag fann vi
att den lagstadgade hållbarhetsperioden hade upprätthållits i alla granskade projekt 170.

122 Dessa bestämmelser återspeglar inte tillgångarnas verkliga livslängd, som kan

vara mycket längre än fem år. Det innebär att det finns risk för att stödmottagarna gör
sig av med tillgångarna efter att den lagstadgade perioden gått ut.

Särskild rapport om Erufstöd till företagsinkubatorer
Vi fann att de system som vi har i dag tillåter att en betydande del av värdet av
offentliga investeringar kan hamna hos ägarna till inkubatorerna när
hållbarhetstiden har löpt ut 171.
Övervaknings-, rapporterings- och utvärderingsfasen

123 För att säkerställa hållbarhet krävs lämplig övervakning under ett projekts hela
livscykel, liksom därefter 172. Vi har kunnat konstatera att uppgifterna om hållbarhet
ibland är ofullständiga.
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Särskild rapport om EU-stöd till produktiva investeringar i företag
Vi fann att begränsningar i övervakningsinformationen vid slutet av den fem år långa
hållbarhetsperioden innebar att det för nästan hälften av projekten inte var möjligt
att utvärdera hållbarheten. Detta berodde på att de förvaltande myndigheterna inte
hade samlat in de övervakningsuppgifter som behövdes eller på att nödvändiga
dokument inte hade sparats eftersom den obligatoriska arkiveringsperioden löpt ut.
I allmänhet var övervakningen av de lagstadgade hållbarhetskraven efter projektens
slut begränsad, och den varierade mellan programmen. Främst berodde det på att
de förvaltande myndigheterna slutade med uppföljningen omedelbart efter den
lagstadgade hållbarhetsperiodens slut eftersom det inte fanns något lagstadgat krav
på att de skulle fortsätta följa upp projektens utveckling 173.

124 Som ytterligare exempel på den bristande prioriteringen av denna fråga har

Europaparlamentet konstaterat att den offentliga sektorn endast uppvisat begränsat
intresse för frågan och att det på grund av detta endast finns ofullständiga uppgifter
om hållbarheten i resultaten från projekt som medfinansierats genom Eruf 174. Vi fann
inte heller några utvärderingar av de produktiva investeringsprogrammen som
innefattade en specifik bedömning av resultatens hållbarhet 175.

48

Slutord
125 Sammanhållningspolitiska insatser kan inte bara ha positiva effekter på

prestation i de medlemsstater och regioner där de genomförs utan kan även ge
upphov till följdeffekter på andra ställen i EU. För att öka sammanhållningspolitikens
positiva effekter ytterligare har EU försökt öka prestationsinriktningen i sina
sammanhållningsfrämjande stödutbetalningar. Bland alla de olika berörda parterna
finns det dock ibland olika, eller till och med motstridiga, åsikter om hur detta ska
uppnås.

126 EU:s allmänna rättsliga ram och de särskilda reglerna för

sammanhållningspolitiken har utvecklats med tiden. I dag innehåller de ett antal
viktiga bestämmelser som är nödvändiga för ett ändamålsenligt
prestationsstyrningssystem, även om det till viss del är mindre fokus på prestation i
den föreslagna lagstiftningen för 2021–2027. Denna allmänna förbättring i
utformningen har dock inte alltid följts av förbättringar i hur politiken genomförts.

127 De vägledande principer som vi beskriver omfattar hela den politiska cykeln,

från strategisk planering och genomförande till rapportering och utvärdering. Över de
vägledande principerna vilar idén om EU-mervärde, som är det värde en EU-insats
tillför som går utöver det värde som annars skulle ha skapats av enbart en
medlemsstats åtgärd. Vi har tidigare framhållit att utgiftsprogram som inte tillför något
EU-mervärde per definition sannolikt inte är ett ändamålsenligt och effektivt sätt att
använda EU-skattebetalarnas pengar på. Vi kunde även konstatera att det ofta är svårt
att skilja ut vad som är verkligt EU-mervärde, särskilt vid delad förvaltning, som ju är
det sätt som sammanhållningen sköts på.

128 För att de områden som kräver särskild uppmärksamhet ska åtgärdas har vi vid
tidigare tillfällen kommit med rekommendationer. Här följer att antal exempel:
o

Det behövs tydliga prioriteringar för EU, med tillhörande mål, som
utbetalningarna för sammanhållning ska bidra till. De strategiska ramarna bör
rationaliseras och förenklas så att man kan nå fram till ett antal samstämmiga mål
på hög nivå som omvandlas till operativa mål (vägledande princip nr 1).

o

Vid översyner av program bör prestation beaktas (vägledande princip nr 9).

129 Vi har även påpekat att den rättsliga ramen bör vara klar vid programperiodens
början eftersom förseningar i genomförandet påverkar senare delar av cykeln.
Ackumulerade förseningar i genomförandet, tillsammans med överlappande
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stödperioder, leder till att man i stället för att ta hänsyn till prestation fokuserar på att
spendera pengarna (se vägledande princip nr 7) och innebär att den nytta man kan ha
av uppgifter om output och resultat i utvärderingar eller för strategisk planering blir
begränsad (se de vägledande principerna nr 12 och 13).
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Bilaga
Bilaga I – Prestationsinriktningens utveckling i lagstiftningen för sammanhållningspolitiken
I tabellen nedan visas för var och en av de vägledande principerna huruvida kriterierna som ligger till grund för våra bedömningar är uppfyllda i
lagstiftningen för de olika sammahållningspolitiska programperioderna. Vi har utökat de flesta kriterierna så att de innehåller fler detaljer än i
analysen av de olika vägledande principerna i huvudtexten. För att kunna ge en komplett bild har vi analyserat alla programperioder sedan
sammanhållningspolitiken infördes.
1989–
1993

1994–
1999

2000–
2006

2007–
2013

2014–
2020

2021–
2027

Principer som påverkar den strategiska planeringen
1. EU har formulerat en tydlig och konsekvent vision av vad man vill uppnå med de sammanhållningspolitiska medlen, och denna vision måste erkännas och omsättas i
praktiken
Det finns en övergripande EU-omfattande strategi
Strategiska mål för EU har översatts till sammanhållningspolitiska mål
2. Tilldelningen av medel till medlemsstaterna baseras på identifierade behov och information om prestation
Hur anslag ska beviljas finns beskrivet i lagstiftningen
Anslag beviljas utifrån BNP
Anslagen anpassas efter behoven inom särskilda områden
Anslag beviljas utifrån information om tidigare prestation

Principer som påverkar programplaneringen
3. Det finns en tydlig interventionslogik
Det finns en obligatorisk nationell strategi (dvs. en nationell strategisk referensram och en
partnerskapsöverenskommelse)
Mål/prioriteringar är fastslagna på nationell nivå
Den gemensamma EU-omfattande strategin har översatts till mål och målvärden på nationell nivå
(huvudresultaten förväntas uppnås)
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Behov på nationell nivå har analyserats och formulerats
Obligatoriska program finns
Behov på programnivå har analyserats och formulerats
Mål har fastslagits på programnivå
Åtgärder för att nå målen finns preciserade på programnivå
Standardmall för program som beskriver interventionslogiken på ett harmoniserat sätt
Ekonomiska uppgifter specificerade i interventionskoder på programnivå
4. Finansieringen är välriktad
Det finns krav på tematisk koncentration som innebär att medlemsstaterna måste anslå en viss summa till
prioriterade EU-områden
Det finns förhandsvillkor/nödvändiga villkor som bidrar till att medlen koncentreras till målområden/typer av
stödmottagare
5. Det finns en enkel och konsekvent ram för prestationsmätning
Outputindikatorer (programspecifika)
Outputindikatorer (gemensamma för Eruf/Sammanhållningsfonden/Europeiska socialfonden)
Resultatindikatorer (programspecifika)
Resultatindikatorer (gemensamma för Eruf/Sammanhållningsfonden/Europeiska socialfonden)
Krav på att output- och resultatindikatorer ska ingå i programmen från början
Programmallen innehåller ett uttalat krav på referensscenarier och mål för output och resultat
Delmål måste finnas för output (*för 2014–2020 endast begränsat till prestationsramen)
Delmål måste finnas för resultat (*för 2014–2020 endast begränsat till prestationsramen)
Harmoniserad definition av output- och resultatindikatorer på sammahållningsområdet
6. Det finns mekanismer för att ge incitament till prestation
Vissa strategiska/lagstadgade villkor för ändamålsenlig användning av fondmedlen måste uppfyllas
(förhandsvillkor/nödvändiga villkor)
Obligatorisk resultatreserv/halvtidsöversyn där prestation på programnivå kontrolleras
Den sista utbetalningen av programmedel beror på om mål uppnåtts (avslutande)
Finansiella korrigeringar för projekt om överenskomna resultat inte uppnås (*gäller endast prestationsramen)
Direkt prestationsbudgetering: utbetalning när villkor är uppfyllda och resultat uppnådda (frivilligt)

1994–
1999

2000–
2006

2007–
2013

2014–
2020

2021–
2027
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Utbetalning av EU-medel under förutsättning att kraven på ekonomisk styrning uppfylls (den europeiska
planeringsterminen)

Principer som påverkar genomförandet
7. Medlemsstaterna betalar ut sina sammanhållningspolitiska medel i tid
Tidsgräns för när nationella strategier och program måste lämnas in
Tydlig tidsplanering för utnämning (om det behövs)
Enklare utnämningsprocess (tidigare system behålls)
Det finns finansiella regler för när medel måste betalas ut (N+2- eller N+3-regel)
Tidsgräns för när avslutandedokument måste lämnas in (14 eller 15 månader efter utbetalningsperiodens slut)
Tidsgräns för när kommissionen måste vara klar med sin utvärdering av avslutandet och göra den sista
utbetalningen
Mallar för programdokumenten finns från början i den landsspecifika rekommendationen
Krav på att projekt ska genomföras i tid
8. En prestationsinriktad strategi tillämpas vid val och genomförande av projekt
Krav på att medlemsstaterna fastslår och tillämpar kriterier för val av projekt
Krav på medlemsstaterna att informera potentiella stödmottagare om finansieringsmöjligheterna och
urvalsförfarandet
Krav på att medlemsstaterna har urvalskriterier om att de utvalda projekten ska bidra till att mål och resultat
uppnås
Det finns ytterligare kvalitetskrav i urvalskriterierna (kostnadseffektivitet, uppfyllande av nödvändiga villkor)
Enligt urvalskriterierna måste minst en resultatindikator väljas som motsvarar programmålen
Krav på att medlemsstaterna rangordnar projekten som ska väljas ut
Kommissionen kan framföra synpunkter på urvalskriterierna, och medlemsstaterna måste beakta dessa
synpunkter
Prestationsindikatorer måste ingå i bidragsavtal
Finansierade projekt måste genomföras så kostnadseffektivt som möjligt (upphandlingslagen tillämpas)
Finansierade projekt måste genomföras så kostnadseffektivt som möjligt (kostnads-nyttoanalys,
finansieringsunderskott)
9. Vid översyner av program tas hänsyn till prestation, inbegripet resultat
Ändringar av program endast tillåtna under vissa omständigheter (t.ex. socioekonomiska förutsättningar,
problem med genomförandet)
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Obligatorisk utvärdering av hur ändringar påverkar målen (för medlemsstaterna och kommissionen), och
föreslagna ändringar av programmet måste motiveras
Obligatoriskt att utvärdera hur ändringar påverkar indikatorer i prestationsramen
Alla ändrade program måste godkännas av kommissionen

Principer som påverkar övervakningen och rapporteringen
10. Övervakningssystem säkerställer att prestationsuppgifter kommer in i tid och är av god kvalitet
Krav på medlemsstaterna att upprätta ett system för att registrera och lagra övervakningsuppgifter
elektroniskt
Krav på att medlemsstaterna i sina programdokument ska beskriva hur uppgifter ska samlas in och behandlas
(förhandsvillkor 7)
Den oberoende revisionsmyndigheten granskar tidigt i genomförandet om systemet fungerar som det ska
Obligatoriskt elektroniskt informationsutbyte mellan stödmottagare och myndigheter (e-sammanhållning)
Krav på att medlemsstaterna ska skicka uppgifter elektroniskt i strukturerad form genom kommissionens itsystem
Förvaltningsmyndigheterna bekräftar att prestationsuppgifterna är tillförlitliga i sina förvaltningsförklaringar
till kommissionen
Revisionsmyndigheterna bekräftar förvaltningsmyndigheternas bedömning av prestationsuppgifternas
tillförlitlighet i sina revisionsuttalanden
Övervakningskommittén undersöker och bekräftar de kvalitetsuppgifter som de förvaltande myndigheterna
för över till kommissionen
Kommissionens ansvar att granska uppgifterna finns beskriven i förordningen om gemensamma
bestämmelser
Kommissionen kan hålla inne utbetalningarna om det finns allvarliga brister i kvaliteten och tillförlitligheten
hos övervakningssystemet eller uppgifterna om gemensamma och specifika indikatorer.
11. Det finns en tydlig ansvarsskyldighet för prestation
Krav på medlemsstaterna att till kommissionen föra över uppgifter om programmens prestation för alla
fonder
Obligatoriska årliga genomföranderapporter från medlemsstaterna
Kommissionen måste skriva strategiska rapporter
Allmänheten kan lätt få tag på prestationsuppgifter på internet
Kommissionen måste uttryckligen godta output och resultat när program avslutas
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12. Information om prestation används för att vidta korrigerande åtgärder och till stöd för strategisk planering
Information om prestation ska användas vid beslut på strategisk nivå (halvtidsöversyn)
Information om prestation ska användas vid beslut på programnivå (resultatreserv, halvtidsöversyn och
korrigeringar vid bristande prestation)
Kommissionen godkänner formellt programmens prestation
Övervakningskommittén godkänner formellt programmens prestation
Årligt översynsmöte mellan kommissionen och medlemsstaterna där varje enskilt programs prestation gås
igenom

Princip som påverkar utvärderingen
13. Utvärderingar på program- och politikområdesnivå används för beslutsfattande
Kommissionen utför konsekvensbedömningar på förhand av sammanhållningslagstiftningen
Medlemsstaterna måste göra förhandsutvärderingar av program
Medlemsstaterna måste göra halvtidsöversyner/interimsutvärderingar av programmens ändamålsenlighet
Medlemsstaterna måste utföra efterhandsutvärderingar av program
Kommissionen måste göra halvtidsöversyner av politiken/fonderna
Kommissionen måste utföra efterhandsutvärderingar av politiken/fonderna

Övergripande princip
14. Hållbarhet har byggts in i cykeln för att säkerställa långsiktig ändamålsenlighet i offentliga insatser
Förvaltningsmyndigheterna måste vid projekturvalet kontrollera stödmottagarnas (ekonomiska och
administrativa) möjlighet att hålla projekten i gång
Medlemsstaterna måste kontrollera om stödmottagarna har tillräckliga resurser för att kunna betala för drift
och underhåll
Vid större projekt (> 50 miljoner euro) ska kostnads-nyttoanalys utföras, bland annat av projektens
ekonomiska bärkraft
Stödmottagarna måste hålla projekten (projekt/produktiv investering och infrastruktur) i gång i minst fem år
I förhandsvillkoren eller de nödvändiga villkoren finns krav på en strategisk ram som säkerställer hållbarhet i
investeringarna
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103 Exempel

finns i punkt 64 i särskild rapport nr 20/2014.

104 Punkterna
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173 i särskild rapport nr 5/2017. Andra liknande exempel redovisas i
punkt 109 i särskild rapport nr 12/2017, punkt 121 i särskild rapport nr 2/2012,
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årsrapporten för 2014, punkt 72 i särskild rapport nr 21/2018 och punkt 3.81 i
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2 i punkt 3.77 i årsrapporten för 2016 och punkt 38 i
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a, punkt 3.24 i årsrapporten för 2016.
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b, punkt 3.28 i årsrapporten för 2016 och punkt 3.32 i årsrapporten för 2016.

136 Punkterna

3.73–3.77 och rekommendation 6 i årsrapporten för 2016.
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67 i yttrande nr 6/2018.
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10 i yttrande nr 6/2018.

139 Punkt

3.34 i årsrapporten för 2014.
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5 i punkt 3.73 i årsrapporten för 2016.

143 Punkt
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147 Punkt

86 i särskild rapport nr 3/2010.
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69–72 och ruta 9 i särskild rapport nr 17/2015. Andra liknande exempel
redovisas i punkt 109 i särskild rapport nr 12/2017, punkt 64 i särskild rapport
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rapport nr 1/2017 och punkt VI i briefingdokument nr 2/2018.
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79 och 87 i särskild rapport nr 12/2018. Andra liknande exempel
redovisas i punkt 84 i särskild rapport nr 23/2018 och punkt 3.81 i årsrapporten för
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150 I
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83 i särskild rapport nr 16/2018.
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5 i yttrande nr 6/2018. Ett annat exempel beskrivs i punkt 89 i särskild
rapport nr 3/2015.

154 Punkt

55 i yttrande nr 6/2018. Denna fråga tas även upp i punkt 83 i särskild
rapport nr 2/2017och punkt 87 i yttrande 1/2017.
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arbetsdokument från kommissionens avdelningar,
konsekvensbedömning, följedokument till förslagen till Europaparlamentets och
rådets förordning om Europeiska regionala utvecklingsfonden och
Sammanhållningsfonden, om en mekanism för lösning av rättsliga och
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bestämmelser för målet Europeiskt territoriellt samarbete (Interreg) med stöd av
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och punkt 82 i särskild rapport nr 21/2018.
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87, 88 och 91 i särskild rapport nr 16/2018. Ett annat exempel på detta
återfinns i punkt 152 i särskild rapport nr 2/2017.
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utvecklingsfonden (Eruf), Europeiska socialfonden (ESF) och
Sammanhållningsfonden, arbetspaket 12, leveranssystem), sidorna 135 och 143.
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39.4 i COM(2018) 375 final.

10 i särskild rapport nr 8/2018.

160 Punkt
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återbetalning av medfinansieringen. För små och medelstora företag har denna
period sänkts till tre år och, sedan 2014–2020, till tio är för stora
infrastrukturprojekt, om de flyttas utanför EU.

161 Punkt

44 i särskild rapport nr 8/2018.

162 Punkt

11 i särskild rapport nr 8/2018.

163 Punkterna

VIII och 100 i särskild rapport nr 8/2018.

164 Punkterna

106 och 118 i särskild rapport nr 2/2015. Ett annat exempel på detta
återfinns i punkt 57 i särskild rapport nr 3/2016.

165 The

Value Added of Ex ante Conditionalities in the European Structural and
Investment funds, (mervärdet av förhandsvillkor i de europeiska struktur- och
investeringsfonderna) COM(2017), s 19.

166 Punkt

101 i särskild rapport nr 8/2018.

167 Artikel

67.3 d i COM(2018) 375 final.

168 Exempel

finns i punkterna 14, 15 och 52 i särskild rapport nr 5/2013.

169 Andra

regler gäller för andra scenarier. Se till exempel artikel 71 i förordning (EU)
nr 1303/2013. För små och medelstora företag är återbetalningsperioden tre år och,
sedan 2014–2020, är den tio år för stora infrastrukturprojekt om de flyttas utanför
EU. Sedan 2014–2020 måste stödmottagare dessutom hålla projekten i gång i fem
år från slututbetalningen till stödmottagaren.

170 Punkt

96 i särskild rapport nr 8/2018.

171 Punkt

84 i särskild rapport nr 7/2014.

172 Punkterna

11 och 68 i särskild rapport nr 8/2018.

173 Punkterna

26, 74 och 76 i särskild rapport nr 8/2018.

174 Studien

Aspect of durability in the assessment of effectiveness of support for
businesses under Structural and Cohesion Funds (hållbarhetsaspekten i
bedömningen av effektiviteten av stöd för företag inom ramen för struktur- och
sammanhållningsfonder), Europaparlamentet 2013, s. 8 och 67.

175 Punkt

76 i särskild rapport nr 8/2018.
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