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Sammanfattning 

 

Syftet med den här studien är att bedöma å ena sidan medlemsstaternas 

administrativa kapacitet att genomföra sammanhållningspolitiken under 2014–

2020 och å andra sidan de administrativa förberedelserna för att åstadkomma 

en lyckad start på programplaneringsperioden. Fjorton fallstudier visar att EU 

och medlemsstaterna håller på att ta fram förenklingsåtgärder utifrån 

lärdomarna från tidigare perioder. Dessutom visar fallstudierna att det alltjämt 

kommer att bli en administrativ utmaning för de nationella och regionala 

myndigheterna att förvalta de ekonomiska medlen på ett effektivt och 

ändamålsenligt sätt under perioden 2014–2020. 
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SAMMANFATTNING OCH KOMMENTARER 
 

I början av sammanhållningspolitikens programplaneringsperiod för 2014–2020 var 

medlemsstaterna inne på sluttampen av sina förberedelser inför partnerskapsavtalen och 

de operativa programmen. Under perioden 2014–2020 införs flera nya inslag, bl.a. ett 

närmare samarbete mellan olika partner i medlemsstaterna och en bättre samordning 

mellan ingripanden på EU-nivå, nationell nivå och regional nivå. Kravet på att 

partnerskapsavtal och operativa program ska utarbetas samtidigt innebär avsevärda 

påfrestningar på den administrativa kapaciteten. Den låga utnyttjandegraden och 

resultaten från halvtidsutvärderingarna för programplaneringsperioden 2007–2013 hade 

redan gett en fingervisning om att det krävdes en kraftigt förbättrad administrativ kapacitet 

i många medlemsstater. Den administrativa kapaciteten avser många olika 

styrelserelaterade nivåer och inslag och omfattar personalförvaltning och nationella och 

regionala rättsliga ramar och processer.   

 

Syftet med den här studien är att visa vad medlemsstaterna lärt sig av tidigare 

erfarenheter och hur en förbättrad administrativ kapacitet underlättar bättre förberedelser 

inför programplaneringsperioden 2014–2020. De 14 fallstudierna beskriver hur det går med 

arbetet att förbereda förvaltningssystemen i Bulgarien, Estland, Finland, Förenade 

kungariket, Grekland, Italien, Kroatien, Luxemburg, Polen, Sverige, Tjeckien, Tyskland, 

Ungern och Österrike. Några av fallstudierna fokuserar på specifika operativa program, 

medan andra ger en översikt över hela medlemsstaten. Noteras bör att fallstudierna 

baseras på den information och de handlingar som författarna hade tillgång till samt på 

intervjuer med relevanta myndigheter. Under förberedelserna inför 

programplaneringsperioden 2014–2020 kunde man se att det finns olika informationsnivåer 

inom en och samma medlemsstat. Oavsett var de olika berörda aktörernas åsikter 

framförs, finns det utrymme för meningsskiljaktigheter, även inom en och samma 

medlemsstat. Dessutom kan de intervjuade myndigheternas känsla för diskretion leda till 

att åsikter hålls tillbaka. Fallstudierna kartlägger tre viktiga aspekter: läget i 

programplaneringen, läget i förberedandet av den administrativa kapaciteten samt de 

konsekvenser som olika parametrar (t.ex. ändringar i antalet operativa program och 

aktörer som är inblandade i förvaltningen och genomförandet; ändringar i den tematiska 

koncentrationen) har för den administrativa kapaciteten. 

 

Läget i programplaneringen 

Generellt sett har partnerskapsprocessen varit långvarig och komplex, med en balans 

mellan nedifrån och upp-orienterade och uppifrån och ned-orienterade tillvägagångssätt. I 

några länder har partnerskapsprocessen lett till institutionella reformer och en ändrad syn 

på de operativa programmens struktur. Samtidigt som det har införts nya operativa 

program med flera finansieringskällor har det totala antalet operativa program minskat. 

Även om medlemsstaterna i princip uppskattade förstärkningen av partnerskapsprocessen 

framfördes kritik mot de berörda parternas olika intressen och mot den komplexa 

beslutsprocessen.  

 

På grund av de utdragna interinstitutionella förhandlingarna trädde regelverket inte i kraft 

förrän i december 2013, vilket innebar att färdigställandet av 

programplaneringsdokumenten försenades. Några myndigheter såg positivt på 

kommissionens uppgift att erbjuda konstruktivt stöd under hela förberedelseprocessen, 

medan andra kritiserade den inkonsekventa återkopplingen mellan informella och formella 

möten och mellan olika tjänstemän och enheter.  
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Administrativ kapacitet 

Generellt sett kommer medlemsstaterna att bygga vidare på den erfarenhet av 

programförvaltning som de skaffat sig under föregående programplaneringsperioder. 

Möjligheten att minska antalet operativa program kommer i många länder att innebära att 

strukturerna inte blir enklare, utan i stället mer invecklade. Intervjuer har visat att de 

administrativa problem som konstaterades under perioden 2007–2013 rörde 

personalfrågor, nämligen personalomsättning, bristande kunskaper och erfarenhet eller till 

och med avsaknaden av en lämplig administrativ ram. Personalomsättningen väntas bli ett 

problem även framöver. Som en reaktion på den finansiella och ekonomiska krisen har 

vissa medlemsstater genomfört ändringar av den administrativa strukturen för att höja 

effektiviteten och spara offentliga medel. I andra medlemsstater har 

programplaneringsprocessen för 2014–2020 lett till ökat personaldeltagande genom att 

budgetarna för tekniskt bistånd utökats så att de omfattar finansieringen av mänskliga 

resurser. 

 

Olika parametrars konsekvenser för den administrativa kapaciteten 

Medlemsstaterna ger i sina självutvärderingar en positiv bild av sin kapacitet, som de 

uppfattar som ändamålsenlig.  De nationella självutvärderingarna stämmer dock inte alltid 

överens med de bedömningar som gjorts av kommissionen. Kommissionens bedömning 

uttrycks i ståndpunktsdokument, som bygger på lärdomarna från 

programplaneringsperioden 2007–2013, nämligen att det fanns tre allmänna hinder för den 

administrativa kapaciteten under perioden 2007–2013: den institutionella instabiliteten i 

samband med lagstiftningsrelaterade, organisatoriska eller förfarandemässiga ändringar; 

den höga personalomsättningen i förvaltningsmyndigheter och förmedlande organ samt 

bristerna i yrkesutbildningen och yrkesutvecklingen. När det gäller specifika uppgifter i 

programförvaltningscykeln finns det mellan länderna och programmen en stor variation i 

fråga om den administrativa kapaciteten för sammanhållningspolitiken. 

 

En effektiv och ändamålsenlig förvaltning av de europeiska struktur- och 

investeringsfonderna under 2014–2020 väntas bli en stor administrativ utmaning, med 

skärpta krav på den administrativa kapaciteten jämfört med 2007–2013. Bland annat införs 

skärpta rapporteringskrav och en ny resultatram, och det kommer i början att bli svårt att 

skapa och få kännedom om nya system för utbyte av uppgifter om e-sammanhållning.  

Dessutom fortsätter arbetet med att reformera förvaltningsstrukturerna, vilket påverkar 

institutionerna, förfarandena och de mänskliga resurserna. En annan svårighet består i 

begränsade personalresurser och stramare budgetar för tekniskt bistånd, särskilt om de 

offentliga finanserna sätts under press på grund av den ekonomiska krisen.   

Medlemsstaterna kan införa förenklingsåtgärder för perioden 2014–2020, och forskningen 

tyder på att förvaltningsmyndigheterna verkligen vill förbättra den administrativa 

kapaciteten. Framför allt vidtar man åtgärder för att minska den administrativa bördan för 

stödmottagarna genom att harmonisera reglerna efter prioriteringar eller teman. Dessutom 

stramar man upp rutinerna och förfarandena genom att minska rapporteringskraven och 

förbättra uppgiftshanteringen (bland annat genom e-sammanhållning). 

 

Rekommendationer 

Den här studien innehåller en rad rekommendationer för att förbättra kapaciteten för att 

planera och genomföra europeiska struktur- och investeringsfonder i framtiden och 

samtidigt skilja mellan olika myndighetsnivåer. En nyckelfråga, sett ur Europaparlamentets 

perspektiv, är att parlamentsutskotten i större utsträckning ska kunna granska 

kommissionen, kommissionsledamöterna och de nationella ministrarna i frågor som rör den 

administrativa kapaciteten. Detta skulle kunna innebära att kommissionen regelbundet 

avlägger rapport till Europaparlamentet om rollen för kommissionens nya enheter med 
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ansvar för den administrativa kapaciteten och om de mest problematiska områdena för 

(vissa) medlemsstater, särskilt uppfyllandet av förhandsvillkor, genomförandet av 

kapacitetshandlingsplaner, resultatramen och reserven. Slutligen kan nämnas att 

Europaparlamentet, för att kunna utkräva ansvar av andra institutioner, måste ha bättre 

inblick i de faktorer som är avgörande för den administrativa kapaciteten i olika 

medlemsstater. Europaparlamentet skulle kunna bidra till denna kunskapsbas genom 

debatter, offentliga utfrågningar, rapporter och studier om kapacitetsfrågor under 

genomförandet av programmen för perioden 2014–2020. 


