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Reglerne for endelige kontroller af udgifterne til 
samhørighed og udvikling af landdistrikter er passende, 
men der er stadig risici, siger EU-revisorerne 
Retningslinjerne fra Europa-Kommissionen til medlemsstaterne vedrørende endelige kontroller af 
udgifterne til samhørighed og udvikling af landdistrikter er ifølge en ny beretning fra Den 
Europæiske Revisionsret passende, men der er stadig behov for at behandle en række risici. 
Revisorerne mener, at der fremover bør fokuseres mere på de opnåede resultater, at reglerne for 
samhørighed og for udvikling af landdistrikter bør ensrettes yderligere, og at der bør sendes en 
fuldstændig rapport om afslutningen til Europa-Parlamentet og Rådet. 

Ved udløbet af en programperiode skal programmerne afregnes finansielt, hvilket betyder, at alle 
uregelmæssige udgifter i EU's andel af projekter, der er medfinansieret af Kommissionen og 
medlemsstaterne, skal bestemmes og tilbagebetales til EU-budgettet. Denne proces kaldes 
"afslutning". EU's revisioner vedrørende perioden 2007-2013 viste regelmæssig, at der var stor risiko 
for væsentlige uregelmæssige udgifter i både samhørigheds- og landdistriktsprogrammer.  

Revisorerne sammenlignede ordningerne for de to politikområder og vurderede, hvordan 
Kommissionen opnåede sikkerhed for, at den endelige anmeldelse indeholdt lovlige og formelt rigtige 
udgifter, og at midlerne var brugt i overensstemmelse med programmålene. De undersøgte også, om 
afslutningen var rettidig, og hvordan den blev rapporteret. 

For 2007-2013 konstaterede de, at selv om medlemsstaternes rapportering af resultaterne var 
obligatorisk og blev evalueret af Kommissionen, var betalingen af saldoen ikke direkte forbundet med 
den reelle opnåelse af output og resultater. 

"Afslutningen er et afgørende øjeblik i et programs livscyklus," siger Ladislav Balko, det medlem af 
Den Europæiske Revisionsret, der er ansvarligt for beretningen. "En evaluering af, hvor produktivt og 
effektivt midlerne er blevet brugt, skal altid omfatte analyse af de opnåede resultater." 

Afslutningen faldt hverken sammen med programperiodens eller støtteperiodens udløb. Da det kan 
tage flere år at fuldende afslutningen, bringer overlapningerne mellem forskellige perioder og 
vanskelighederne ved at følge op på aktiviteter fra tidligere år effektiviteten i fare. Desuden virker det 
demotiverende med hensyn til at påbegynde arbejdet under den næste periode, at et budget kan 
bruges to eller tre år efter udløbet af et program. 
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En anden bekymring gjaldt rapporteringen: Revisorerne mente, at Kommissionen burde sende 
Europa-Parlamentet og Rådet en konsolideret afslutningsrapport med centrale oplysninger om de 
mest relevante resultats- og regeloverholdelsesaspekter ved programgennemførelsen. 

Samlet set var Kommissionens retningslinjer til medlemsstaterne for afslutningen af 2007-2013-
programmerne rettidige og omfattende, og Kommissionen ydede supplerende støtte til opfyldelse af 
medlemsstaternes behov. Medlemsstaterne var tilfredse med bistanden og mente overordnet set, at 
de var velforberedte til afslutningen.  

Revisorerne påpegede en række risici, der skulle behandles under afslutningen af 2007-2013-
programmerne. Herunder navnlig, at der på en række områder, der er relevante for afslutningen, ikke 
er bindende tidsfrister, hvad der kan skabe yderligere forsinkelser. 

Endelig gav revisorerne udtryk for bekymring for, at medlemsstaternes og Kommissionens kontroller 
ikke er nok til ved afslutningen at sikre lovligheden og den formelle rigtighed af udgifter i forbindelse 
med finansielle instrumenter, aftalemæssige forskud og nogle statsstøtterelevante store projekter. 

Med henblik på at sikre, at afslutningen vedrørende 2007-2013 er holdbar, anbefaler revisorerne, at 
Kommissionen sikrer, at store projekter godkendes hurtigt, og at medlemsstaterne gennemfører 
procedurer for at kontrollere, at udgifterne er støtteberettigede, navnlig i forbindelse med finansielle 
instrumenter og aftalemæssige forskud. De anbefaler også, at medlemsstaterne rettidigt udbetaler 
det fulde EU-støttebeløb til støttemodtagerne. 

For at sikre, at afslutningen inden for samhørighed og udvikling af landdistrikter efter 2020 forbedrer 
ansvarligheden og gennemsigtigheden, anbefaler revisorerne, at Kommissionen i sine 
lovgivningsforslag: 

• yderligere ensretter forordningerne om samhørighed og om udvikling af landdistrikter, med 
sigte mod en harmoniseret årlig sikkerhedsproces 

• indfører en endelig godkendelsesprocedure vedrørende udgifternes lovlighed og formelle 
rigtighed, samt vedrørende de opnåede output og resultater, når programmerne slutter 

• anfører, hvordan den agter at underrette Europa-Parlamentet og Rådet om 
afslutningsprocessens resultater  

• udelukker overlapning mellem støtteberettigelsesperioder og kræver, at programmerne skal 
afsluttes umiddelbart efter støtteberettigelsesperiodens udløb. 

Bemærkninger til redaktører 

Politikkerne for samhørighed og udvikling af landdistrikter tegner sig for ca. 44 % af Den Europæiske 
Unions budget. For perioden 2007-2013 var der tale om ca. 430 milliarder euro.  

Særberetning nr. 36/2016: "En vurdering af ordningen for afslutning af samhørighedsprogrammerne 
og programmerne for udvikling af landdistrikter 2007-2013" kan fås på 23 EU-sprog. 

 


