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Pressmeddelande

Luxemburg den 13 november 2020

Kontroll av hur EU:s program presterar: blandade resultat, och kvaliteten
på informationen bör förbättras ytterligare
Europeiska kommissionens rapportering om hur väl EU:s utgiftsprogram presterar uppvisar blandade
resultat, enligt en ny rapport från Europeiska revisionsrätten som offentliggörs i dag. Revisorerna
välkomnar det faktum att rapporteringen fortsätter att förbättras och blir mer balanserad, men de pekar
också på ett antal problem: kvaliteten på kommissionens prestationsbedömningar varierar fortfarande
stort mellan olika program, och utmaningen att fastställa stabila och informativa prestationsindikatorer
kvarstår. De säger också att kommissionen bör samarbeta med medlemsstaterna för att ytterligare
förbättra tillförlitligheten hos uppgifterna i rapporteringen om budgetens prestation.
Revisorerna undersökte om kommissionen har en tillförlitlig process för årlig rapportering på hög nivå om
hur EU:s politik och program presterar och om huruvida målen uppnås ändamålsenligt, effektivt och
sparsamt. ”Medborgarna vill veta om EU:s program levererar resultat och ger valuta för pengarna”, sade
Jan Gregor, den ledamot av revisionsrätten som ansvarar för rapporten. ”Kommissionen har bra
förfaranden för att utarbeta prestationsrapporter på hög nivå och presenterar mer balanserade och
tydligare bedömningar än tidigare. Men den anger inte tydligt hur tillförlitlig den rapporterade
informationen är.”
De senaste åren har kommissionens årliga prestationsrapportering utvecklats från ett antal separata
rapporter till ett mer sammanhängande paket. Där ingår nu avsnitt med prestationsbedömningar per
utgiftsprogram, vilket är en viktig positiv utveckling. Revisorerna anser dock att kommissionens
bedömningar på hög nivå i den mer sammanfattande årliga förvaltnings- och resultatrapporten tenderar
att ge en överdrivet positiv bild jämfört med den mer detaljerade rapporteringen i programförklaringarna.
Dessutom säger revisorerna att det fortfarande inte går att göra en fullständig prestationsbedömning av
vissa program, framför allt för att den tillgängliga informationen är begränsad. Men trots det bedömde
revisorerna huruvida program inom alla huvudområden av EU:s budget var ”på rätt spår” för att uppnå sina
mål, baserat på de indikatorer som presenterats för 2019 liksom på kommissionens nyligen gjorda
utvärderingar och sina egna granskningar.

Avsikten med detta pressmeddelande är att presentera huvudbudskapen i Europeiska revisionsrättens rapport om EU-budgetens
prestation. Hela rapporten finns på eca.europa.eu.
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Konkurrenskraft: För EU:s forskningsprogram Horisont 2020 ses inga tecken på att programmets prestation
är hotad, och det finns många exempel på framgångsrika projekt. Revisorerna fann starkt stöd för att
programmet ger EU-mervärde genom att vara unikt och Europaomfattande till sin karaktär. För ett annat
flaggskeppsprogram, investeringsfonden Efsi (en del av Junckerplanen), visar indikatorerna att det är på
rätt spår mot att mobilisera 500 miljarder euro i investeringar. Men revisorerna noterar att marknaden
kunde ha tillhandahållit en andel av dessa investeringar, och de varnar för överskattade
multiplikatorberäkningar som kan bidra till en överdrivet positiv bedömning.
Sammanhållning: Trots att kommissionen och medlemsstaterna redan hade reviderat de ursprungliga
målen för 2014–2020 var det bara drygt en tredjedel av indikatorerna för Europeiska regionala
utvecklingsfonden och Sammanhållningsfonden som visade på framsteg enligt tidsplanen. Före utbrottet
av covid-19-krisen var de flesta sysselsättnings- och utbildningsmål sannolikt på väg att uppnås fram till
2020, medan framstegen inom FoU, fattigdomsbekämpning och social inkludering släpade efter. Inom det
här politikområdet visar kommissionens egna prestationsuppgifter att programmen inte når upp till de
ursprungliga förväntningarna.
Naturresurser: Enligt revisorerna ger kommissionens rapportering om den gemensamma
jordbrukspolitikens (GJP) prestation 2019 en överdrivet positiv bild och är inte inriktad på resultat. En stor
brist är att prestationsindikatorerna för perioden 2014–2020 inte baseras på en detaljerad
interventionslogik för tillhandahållandet av ekonomiskt stöd via GJP. Exempelvis har direktstödet till
jordbrukare minskat jordbrukarnas inkomstfluktuationer, men det är inte inriktat på att hjälpa jordbrukare
att uppnå en skälig levnadsstandard. Dessutom konstateras att GJP-åtgärderna har liten effekt på
hanteringen av klimatförändringar.
Säkerhet och medborgarskap: Kommissionens rapportering visar inte huruvida Asyl-, migrations- och
integrationsfonden är på väg att nå sitt mål, men den tillgängliga informationen pekar på fondens relevans
och EU-mervärde. För integration och laglig migration tyder indikatorerna på positiva resultat, också på
grund av att de långsiktiga effekterna (såsom skillnader mellan migranters och EU-medborgares
sysselsättningsmöjligheter) ännu inte kan bedömas.
Europa i världen: Kommissionen tillhandahåller inte tillräckligt med information för en tillförlitlig
prestationsbedömning av två finansieringsinstrument, det ena för samarbetet med utvecklingsländer och
det andra för förbindelserna med EU:s södra och östra grannländer. För det senare visar dock
indikatorerna på en positiv trend för fattigdomsminskning, utbildning, jämställdhet och mänsklig utveckling
och en försämring när det gäller befästande av demokrati, rättsstatlighet och politisk stabilitet.
Slutligen värdesätter revisorerna att deras revisionsobjekt har genomfört det stora flertalet av
revisionsrättens tidigare rekommendationer för att förbättra EU-programmens prestation. Dock finns det
utrymme för ytterligare framsteg.
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Bakgrundsinformation
EU:s budget för 2014–2020 tillhandahåller 1 092 miljarder euro genom 58 utgiftsprogram. Revisorerna
gjorde ett urval bestående av nio program, som står för cirka 75 % av alla betalningar som gjorts fram till
utgången av 2019. Revisionsrätten bedömer i allt högre grad hur väl EU:s politik och program presterar och
huruvida de ger ett EU-mervärde. Den rapporterar om EU-åtgärders prestation i huvudsak genom särskilda
rapporter. I år har revisionsrätten för första gången offentliggjort en rapport om EU-budgetens prestation
där man tittar på EU-programmens resultat och framsteg i slutet av 2019 inom varje politikområde i den
fleråriga budgetramen. Rapporten finns nu på eca.europa.eu i ett första skede endast på engelska. Denna
pilotrapport är en del av revisionsrättens årliga rapportering och kompletterar årsrapporten om
genomförandet av EU:s budget för 2019, som offentliggjordes nyligen, och är ett svar på
Europaparlamentets och rådets efterlysning av mer information om hur EU:s olika politikområden
presterar.
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