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Kommissionens foranstaltninger til beskyttelse af 
samhørighedsudgifterne er blevet brugt effektivt, siger EU-
revisorerne 

Ifølge en ny beretning fra Den Europæiske Revisionsret har Europa-Kommissionen gjort effektiv 
brug af foranstaltningerne til beskyttelse af EU-budgettet mod regelstridige udgifter på 
samhørighedsområdet. Revisorerne tilføjer, at Kommissionen bør være opmærksom på at 
sikre, at betalingerne er uden fejl, samt forbedre sine rapporteringsprocedurer og gøre brug af 
sine nye, styrkede beføjelser. 

Samhørighedspolitikken tegner sig for 37 % af udgifterne fra EU-budgettet, svarende til ca. 350 milliarder 
euro i både programperioden 2007-2013 og programperioden 2014-2020. Ansvaret for forvaltningen af 
samhørighedspolitikken er delt mellem Kommissionen og medlemsstaterne.  

Revisorerne fokuserede på programperioden 2007-2013 og vurderede også den sandsynlige effekt af 
ændringerne i forordningerne for 2014-2020. Samlet set konstaterede de, at Kommissionen i perioden 
frem til afslutningen af programmerne for 2007-2013 havde gjort effektiv brug af de foranstaltninger, som 
den rådede over til beskyttelse af EU-budgettet mod regelstridige udgifter. 

Kommissionen brugte endvidere foranstaltningerne til beskyttelse af EU-budgettet i større omfang 
vedrørende perioden 2007-2013 og fokuserede på de medlemsstater, der havde de mest risikobehæftede 
programmer. EU-Domstolen har i det væsentlige bekræftet Kommissionens vurderinger af svagheder og de 
dertil knyttede finansielle korrektioner. 

"Kommissionens korrigerende foranstaltninger lægger pres på medlemsstaterne for at få dem til at 
afhjælpe svagheder i deres forvaltnings- og kontrolsystemer," siger Henri Grethen, det medlem af Den 
Europæiske Revisionsret, der er ansvarligt for beretningen. "Men både forebyggende foranstaltninger og 
finansielle korrektioner vedrører normalt komplekse problemer, som det tager lang tid at løse. De 
resulterende betalingsafbrydelser og -suspensioner indebærer en betydelig finansiel risiko for 
medlemsstaterne."  

Revisorerne konstaterede også, at Kommissionen havde svært ved at overvåge gennemførelsen af 
finansielle korrektioner. Oplysningerne fra medlemsstaterne om gennemførelsen i perioden 2007-2013 
muliggjorde ikke en solid overvågning. Kommissionens egen rapportering om forebyggende 
foranstaltninger og finansielle korrektioner gør det svært at få et omfattende overblik over situationen, 
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hovedsagelig fordi oplysningerne gives i forskellige rapporter og dokumenter.  

Forordningerne vedrørende 2014-2020 styrker Kommissionens muligheder for at beskytte EU-budgettet. 
Kommissionen har flere beføjelser, og medlemsstaternes rapportering om finansielle korrektioner er nu 
integreret i den årlige kontrolpakke og undersøges af de respektive revisionsmyndigheder. Revisorerne 
mener, at disse ordninger udgør en væsentlig forbedring af systemets udformning. 

 

Revisorerne anbefaler, at Kommissionen: 

• anvender en streng tilgang ved afslutningen af programmerne for 2007-2013 for at sikre, at de 
godtgjorte udgifter er uden væsentlig forekomst af regelstridige udgifter 

• i en rapport fremlægger og sammenligner alle oplysninger om forebyggende og korrigerende 
foranstaltninger vedrørende de enkelte fonde og de enkelte medlemsstater samt angiver de finansielle 
korrektioners effekt og restrisikoen 

• for 2014-2020 etablerer et integreret overvågningssystem, som omfatter både forebyggende 
foranstaltninger og finansielle korrektioner 

• straks gør effektiv brug af de væsentligt styrkede bestemmelser for 2014-2020 og pålægger 
finansielle korrektioner, når det er nødvendigt. 

 

Bemærkninger til redaktører 

Samhørighedspolitikken har som mål at mindske de udviklingsmæssige skævheder mellem regioner, 
bidrage til omstillingen af industriområder i tilbagegang og tilskynde til grænseoverskridende, 
tværnationalt og interregionalt samarbejde i Den Europæiske Union. Den er EU's hovedkilde til finansiering 
af investeringer, og samhørighedsudgifterne udgør ca. 37 % af de samlede udgifter fra EU-budgettet. 
Tildelingerne til samhørighedspolitikken var på ca. 230 milliarder euro i programperioden 2000-2006 og ca. 
346 milliarder euro i programperioden 2007-2013, og de er på ca. 349 milliarder euro i perioden 2014-
2020. 

Kommissionen forbliver ansvarlig for gennemførelsen af EU-budgettet, men den faktiske forvaltning og 
kontrol af EU-midlerne og -programmerne er uddelegeret til medlemsstaternes myndigheder, som 
udvælger støttemodtagerne og fordeler midlerne. Det er i første række medlemsstaternes ansvar at 
opdage, korrigere og forebygge fejl. Hvis Kommissionen erfarer, at regelstridige udgifter er blevet eller 
sandsynligvis vil blive medfinansieret, kan den gribe ind og korrigere allerede medfinansierede udgifter 
eller forebygge fremtidig medfinansiering af udgifter. 

Særberetning nr. 4/2017. "Beskyttelse af EU-budgettet mod regelstridige udgifter: Kommissionen gjorde i 
stigende grad brug af forebyggende foranstaltninger og finansielle korrektioner på samhørighedsområdet i 
perioden 2007-2013" foreligger på Revisionsrettens websted, www.eca.europa.eu, på 23 EU-sprog. 

 

 

 


