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Pressemeddelelse 
Luxembourg, den 21. oktober 2021 

EU-revisorerne: Resultatbaseret finansiering er 
endnu ikke en realitet i samhørighedspolitikken 
EU har politikker på plads til at forbedre den økonomiske, sociale og territoriale samhørighed i 
medlemsstaterne. I perioden 2014-2020 indførte EU tre særlige instrumenter for at give 
incitamenter til performance. Ifølge Den Europæiske Revisionsret, som i dag har offentliggjort en 
særberetning om resultatbaseret finansiering i EU's samhørighedspolitik, skal der stadig gøres 
meget for at sikre, at finansieringen kanaliseres hen til de foranstaltninger og projekter, der opnår 
de bedste resultater. 
 
EU forfølger sine mål for samhørighedspolitikken ved at medfinansiere investeringer i 
medlemsstaterne. Resultaterne af disse investeringer er afgørende for at nå EU's mål. Inden for 
samhørighed kan en mere resultatbaseret finansiering af politikken hjælpe EU med at kanalisere 
midler hen til de mest effektive programmer og foranstaltninger og opnå de bedste resultater.  

Forordningen om fælles bestemmelser for 2014-2020 indførte tre instrumenter for at give 
medlemsstaterne finansielle incitamenter til at opnå resultater og optimere deres anvendelse af 
midler. Den fastsatte, at der skulle indføres betingelser for at sikre, at ESI-fondene anvendes 
effektivt og produktivt ("forhåndsbetingelser"). Ved denne forordning blev der oprettet en 
resultatreserve på 20 milliarder euro (6 % af samhørighedsudgifterne), der i 2019 skulle frigive 
midler til vellykkede programprioriteter i periodens sidste to år. Den indførte også 
resultatbaserede finansieringsmodeller, der i et vist omfang gør EU's finansielle støtte betinget af 
opnåelsen af foruddefinerede output og resultater eller opfyldelsen af betingelser.  

Revisionsretten har udført en revision for at vurdere, hvordan Kommissionen og medlemsstaterne 
anvendte disse nye instrumenter til resultatbaseret finansiering i perioden 2014-2020.  

"Vi konstaterede, at indførelsen af en resultatramme i perioden 2014-2020 har bidraget til en 
kulturændring i den økonomiske forvaltning af samhørighedspolitikken," siger Ladislav Balko, det 
medlem af Revisionsretten, der er ansvarligt for beretningen. "Vi konstaterede dog også, at der 
stadig ikke er nogen klar forbindelse mellem finansiering og programmers performance inden for 
samhørighed. De tre nye instrumenter, der blev indført med forordningen om fælles bestemmelser 
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for 2014-2020, resulterede i nye tilgange til gennemførelse, men gjorde ingen mærkbar forskel 
med hensyn til, hvordan EU-finansieringen tildeles og udbetales." 

Revisorerne fremsætter en række anbefalinger til Kommissionen med henblik på fremtidige 
forbedringer. De anbefaler, at de såkaldte grundforudsætninger (der svarer til forhåndsbetingelserne, 
som de har erstattet) anvendes fuldt ud i programperioden 2021-2027. Revisorerne anbefaler også 
Kommissionen at bane vejen tidligt for en effektiv midtvejsgennemgang for perioden 2021-2027. De 
foreslår endvidere at gøre to spørgsmål klarere: reglerne om finansieringsmodellen "finansiering, som 
ikke er knyttet til omkostninger" og tilgangen til at opnå sikkerhed for EU-finansieringen gennem 
denne model. 
 
Baggrundsoplysninger 
 
Det er et fælles mål for Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen at gøre samhørighedspolitikken 
mere resultatbaseret. De midler, der er til rådighed for gennemførelsen af samhørighedspolitikken, 
svarer til ca. en tredjedel af EU-budgettet (357 milliarder euro for den finansielle periode 2014-2020 
og 373 milliarder euro for 2021-2027). Ansvaret for udgifterne deles mellem Europa-Kommissionen og 
de nationale myndigheder.  
 
Særberetning nr. 24/2021 "Resultatbaseret finansiering i samhørighedspolitikken: værdige 
ambitioner, men der var stadig hindringer i perioden 2014-2020" kan findes på Revisionsrettens 
websted på engelsk. De øvrige sprogudgaver vil foreligge senere. 
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