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Yderligere ændringer er nødvendige for at gøre udgifterne 
på samhørighedsområdet mere resultatorienterede, siger 
EU-revisorerne 
De ændringer, der skal forbedre forvaltningen af udgifterne på samhørighedsområdet, er 
innovative, men endnu ikke effektive, ifølge en ny beretning fra Den Europæiske Revisionsret. 
Den måde, hvorpå minimumskravene fastsættes og præstationsvurderingerne gennemføres, 
skal forbedres, siger revisorerne.  

Udgifterne på samhørighedsområdet har en væsentlig indvirkning på mange EU-medlemsstaters 
økonomi. Udgifterne fra Den Europæiske Fond for Regionaludvikling, Samhørighedsfonden og 
Den Europæiske Socialfond vil tilsammen beløbe sig til næsten 350 milliarder euro i perioden 
mellem 2014 og 2020. I ni medlemsstater tegner udgifterne i forbindelse med regional udvikling 
og samhørighedsområdet sig for mere end 30 % af de samlede offentlige investeringsudgifter, og 
i fire lande - Ungarn, Litauen, Slovakiet og Letland - udgør de over halvdelen af alle offentlige 
investeringer. 

Revisorerne undersøgte to nye krav, som blev introduceret for perioden 2014-2020 med henblik 
på at gøre samhørighedsudgifterne mere resultatorienterede: forhåndsbetingelserne og 
resultatreserven. Forhåndsbetingelserne fastsætter krav, som skal være opfyldt, før et program 
indledes. Resultatreserven kræver, at de fleste programmer gør 6 % af finansieringen til 
medlemsstaterne betinget af en resultatrevision inden 2019. 

"Det er meget vigtigt for mange EU-medlemsstater, at Samhørighedsfonden anvendes bedst 
muligt," siger Ladislav Balko, det medlem af Den Europæiske Revisionsret, der er ansvarligt for 
beretningen. "Men hvis disse nye krav skal have den ønskede indvirkning, er ændringer 
nødvendige, og det er engagement og ejerskab fra medlemsstaternes side også". 

Overordnet set konstaterede revisorerne, at forhåndsbetingelserne udgjorde en 
sammenhængende ramme for vurderingen af medlemsstaternes villighed til at anvende EU-
midler i begyndelsen af programperioden. Det var dog uvist, i hvilken udstrækning dette reelt 
medførte ændringer i praksis. Kommissionen havde desuden ikke gjort brug af muligheden for at 
suspendere betalinger, når forhåndsbetingelserne ikke var opfyldt.  
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Revisorerne finder det ikke sandsynligt, at resultatreserven medfører en væsentlig omfordeling af 
udgifter til programmer med bedre resultater. Reservens udformning giver ikke meget 
tilskyndelse til et større fokus på resultater, idet den primært er baseret på udgifter og output. 
Hertil kommer, at yderligere finansiering tildeles, selv hvis delmålene ikke er nået fuldt ud. 
Revisorerne betragter de nye suspensioner og finansielle korrektioner for et utilstrækkeligt 
resultat som et skridt i den rigtige retning, men de er genstand for restriktive betingelser, og det 
er derfor usandsynligt, at de kan anvendes i praksis. 

Revisorerne mener ikke, at ændringer i løbet af den aktuelle 2014-2020-periode vil være 
omkostningseffektive. De opfordrer imidlertid medlemsstaterne og Kommissionen til at gøre 
brug af de to krav for at undgå, at penge går til spilde. 

Revisorerne fremsætter en række anbefalinger med henblik på en mere effektiv anvendelse af 
samhørighedsudgifterne. Kommissionen bør som et led i forberedelserne på perioden efter 2020: 

• revurdere de forhåndsbetingelser, der finder anvendelse i 2014-2020, sikre 
overensstemmelse med det europæiske semester, fastsætte tydelige vurderingskriterier 
med målelige mål samt kræve opfyldelse af forhåndsbetingelserne i hele 
programperioden 

• gøre resultatreserven mere resultatorienteret, således at den fordeler midler til de 
programmer, som opnår gode resultater, samt videreudvikle den til at belønne gode 
resultater 

• anvende redskaber, der bedre påviser de langsigtede infrastrukturprogrammers reelle 
præstation  

• gennemgå betingelserne for suspension af betalinger og finansielle korrektioner, således 
at et utilstrækkeligt resultat nemmere kan behandles på et tidligere stadium.  

 

Særberetning nr. 15/2017 "Forhåndsbetingelser og resultatreserve på samhørighedsområdet: 
Instrumenterne er innovative, men endnu ikke effektive" foreligger på Revisionsrettens websted 
(eca.europa.eu) på 23 EU-sprog. 

 

 

 


