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03Resumé

I
Horisontale analyser er en ny type produkt fra Den 
Europæiske Revisionsret (Retten). I disse analyser 
behandler Retten brede emner på baggrund af sit out‑
put og sin kumulerede viden og erfaring. Hensigten 
er, at de skal danne grundlag for Rettens høring af og 
dialog med sine interessenter. Analyserne giver Retten 
mulighed for at fremsætte bemærkninger om vigtige 
forhold, som måske ikke normalt er omfattet af dens 
revisioner. Den første horisontale analyse omhandler 
forhold vedrørende EU’s ordninger for ansvarlighed 
og offentlig revision. Denne anden horisontale analyse 
omhandler risiciene i relation til den økonomiske for‑
valtning af EU‑budgettet.

II
Hvis offentlige udgifter skal kunne betegnes som 
gode, kræver det, at skatteydernes penge bliver brugt 
på prioriteter, som samfundet (gennem dets valgte 
repræsentanter) har vedtaget er værdifulde og ønske‑
lige, at de opstillede mål bliver nået på en produktiv, 
effektiv og sparsommelig måde, og at kontrolforan‑
staltninger sikrer reel demokratisk ansvarlighed og 
effektiv forvaltning.

III
Alt for længe er der primært blevet lagt vægt på at 
anvende EU‑budgettet i overensstemmelse med de 
relevante regler uden tilstrækkelig hensyntagen til, 
om budgettet giver valuta for pengene og tilfører 
EU‑merværdi, dvs. om der opnås klare og synlige 
fordele for EU og EU’s borgere, som ikke kunne være 
opnået alene ved hjælp af udgifter på nationalt, regio‑
nalt eller lokalt niveau.

IV
Dette resumé bygger på en mere detaljeret ana‑
lyse af de behandlede emner. Grundlaget for begge 
dokumenter er en række faktablade, som giver flere 
detaljer om EU’s indtægtskilder, om de forskellige 
kategorier af budgetudgifter (kaldet udgiftsområder 
i den flerårige finansielle ramme (FFR)) og om offent‑
lige indkøb.

V
Risiciene i relation til den økonomiske forvaltning er:

a) at EU‑budgettet ikke bliver anvendt efter hensig‑
ten, til de formål og efter de regler, der er fastlagt 
af budgetmyndigheden (udgifternes lovlighed 
og formelle rigtighed)

b) at årsregnskabet ikke giver et korrekt billede af 
EU‑budgettet (regnskabernes rigtighed)1

c) at EU‑budgettet ikke bliver anvendt fornuftigt, 
i overensstemmelse med principperne for for‑
svarlig økonomisk forvaltning (sparsommelighed, 
produktivitet og effektivitet)

d) at EU‑udgifterne ikke tilfører værdi, og at de 
forventede fordele ikke opnås (EU‑merværdi).

VI
En hensigtsmæssig styring af disse risici bør føre til 
udgifter af god kvalitet, dvs. udgifter, der anvendes 
effektivt, sparsommeligt og produktivt og i overens‑
stemmelse med reglerne. Retten har imidlertid iden‑
tificeret en række centrale spørgsmål, der fortjener 
særlig omtale, og de behandles i de følgende punkter:

Støtteberettigelsesregler og andre 
betingelser for at modtage EU-støtte

VII
De fleste EU‑midler ydes til virksomheder eller bor‑
gere, der søger om tilskud og subsidier. Reglerne for 
udbetaling af midler fra EU‑budgettet og betingel‑
serne for at modtage dem er fastsat i lovgivningen, og 
de er ofte suppleret med andre støtteberettigelseskri‑
terier og betingelser, som er fastsat af dem, der forval‑
ter EU‑midlerne i medlemsstaterne. Disse ekstra krav 
kan være unødvendige og pålægge en administrativ 
byrde. Kontrolsystemerne på de forskellige niveauer er 
måske ikke tilstrækkelige til at kontrollere overholdel‑
sen af samtlige betingelser.

1 Eftersom Retten har afgivet en positiv erklæring om regnskabernes 
rigtighed siden 2007, vil den horisontale analyse af risiciene i relation 
til den økonomiske forvaltning ikke dække dette emne.
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VIII
Komplekse støtteberettigelsesregler og andre betin‑
gelser kan føre til dårlig målretning af midlerne og 
suboptimal anvendelse af EU‑budgettet: Potentielle 
støttemodtagere kan blive afskrækket fra at søge 
om støtte fra EU‑budgettet, og komplekse regler gør 
det vanskeligere og dyrere for forvalterne at sikre, at 
ansøgningerne og betalinger er korrekte, og at alle 
betingelserne for at modtage støtte er opfyldt.

IX
Kommissionen er i gang med at begrænse og forenkle 
lovgivningen, men medlemsstaternes myndigheder 
og andre støttemodtagere har stadig problemer. På 
nogle budgetområder er der for mange lag af regler. 
Det kan føre til forskellige fortolkninger og dermed en 
uensartet anvendelse af reglerne.

Anvendelse af regler og procedurer for 
offentlige indkøb

X
Offentlige indkøb er offentlige organisationers køb af 
varer, tjenesteydelser og anlægsarbejder. Hensigten 
med EU’s direktiver om offentlige indkøb er at fremme 
integreringen af EU’s økonomi (»det indre marked«) 
ved at gøre det lettere at indgå aftaler og foretage 
indkøb på tværs af grænserne og ved at gøre disse 
processer gennemsigtige. De offentlige myndigheder, 
der modtager støtte fra EU‑budgettet, skal i forbin‑
delse med indkøb normalt følge reglerne og procedu‑
rerne for offentlige indkøb og overholde de generelle 
regler om gennemsigtighed (åbenhed) og om ligebe‑
handling af potentielle leverandører. Hvis disse regler 
og procedurer ikke bliver fulgt, kan det føre til for høje 
offentlige omkostninger, ringe konkurrence, afvisning 
af kvalificerede tilbudsgivere eller ekstraomkostninger 
og forsinkelser som følge af kontraktannulleringer.

XI
Resultaterne af Rettens revisionsarbejde viser, at 
mange af de fejl, som Retten konstaterer, skyldes, at 
indkøbsregler og ‑procedurer er blevet anvendt for‑
kert. Det kan være gjort med forsæt for at favorisere 
nogle leverandører frem for andre eller uden forsæt, 
fordi reglerne ikke er klart forstået.

Medlemsstaternes kapacitet til at 
forvalte og anvende EU-midler

XII
Medlemsstaternes myndigheder er ansvarlige for at 
sikre, at subsidier og tilskud udbetales til støttebe‑
rettigede modtagere, og at uberettigede betalinger 
inddrives korrekt. Omkostningerne ved at oprette de 
organer og systemer, der administrerer EU‑midlerne, 
deles mellem medlemsstaterne og EU, og medlems‑
staterne kan til en vis grad selv bestemme, hvordan de 
organiseres.

XIII
EU‑midlerne udbetales gennem 28 nationale forvalt‑
ninger og mange regionale og lokale myndigheder 
med forskellig administrativ kapacitet (kvalifikationer 
og ressourcer). Dette øger risikoen for fejl og risikoen 
for udgifter af dårlig kvalitet. Det kan også bremse 
gennemførelsen af EU‑finansierede aktiviteter og 
projekter, påvirke kvaliteten af de lovgivningsmæssige 
aktiviteter og hæmme udvekslingen af oplysninger 
mellem Kommissionen og medlemsstaterne.

Samordning af EU-budgettet og de 
nationale budgetter med pres for at få 
opbrugt EU-midlerne

XIV
EU‑budgettets etårighed kan skabe problemer med 
hensyn til finansiering af foranstaltninger, der varer 
flere år. Det tager tid at omsætte finansieringsaf‑
gørelser til konkrete prioriteter og foranstaltninger. 
Der er desuden ingen sammenhæng mellem EU’s og 
medlemsstaternes budgetprocesser: De forvaltes af 
forskellige aktører med forskellige prioriteter og følger 
forskellige cyklusser. Det kan føre til overlapninger, 
mangler og modsigelser i forholdet mellem EU‑bud‑
gettet og de nationale budgetter.
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XV
Mange aktiviteter og projekter finansieres både af 
EU‑budgettet og de nationale budgetter (»samfinan‑
sierede udgifter«), hvilket forudsætter, at der er midler 
til rådighed fra begge kilder. Sparepolitikken i med‑
lemsstaterne kan medføre, at den nationale finansie‑
ring til gennemførelse af foranstaltningerne reduceres 
væsentligt eller helt bortfalder. Det kan desuden være 
vanskeligt at sikre bæredygtigheden af de EU‑finansie‑
rede foranstaltninger, når EU‑midlerne ikke længere er 
til rådighed.

XVI
Fordi der lægges så megen vægt på at få opbrugt 
EU‑budgettet (»den inputorienterede tilgang«), foku‑
serer forvalterne af aktiviteterne og projekterne ofte 
på overholdelse af betingelserne for at modtage og 
anvende pengene uden at tage hensyn til de resulta‑
ter, der opnås.

EU-budgettets etårighed indvirker på 
aktiviteterne og likviditetsstyringen

XVII
Medlemsstaternes myndigheder, andre formidlere og 
støttemodtagere kan modtage forskud (»forfinansie‑
ring«) til at sætte deres aktiviteter i gang. Unødvendigt 
lange perioder med forfinansiering kan øge risikoen 
for fejl og tab og gøre det ekstra svært at omlægge 
aktiviteterne med henblik på at nå målene. Eftersom 
støttemodtagerne kan vente længe med at indsende 
omkostningsanmeldelser, viser problemerne sig først 
i de sidste år, hvor det måske er for sent at løse dem.

XVIII
Medlemsstaterne vil på et senere tidspunkt skulle 
indbetale 1 234 milliarder euro, for at de indgåede 
forpligtelser kan indfries. Der er tale om et beløb på 
908 milliarder euro, som er fastsat i FFR 2014‑2020 
(betalinger), og et yderligere beløb på 326 milliar‑
der euro, som skal udbetales til indfrielse af forpligtel‑
ser indgået under tidligere FFR’er, hvilket kan påvirke 
Kommissionens mulighed for at imødekomme alle 
betalingsanmodninger i det år, hvor de fremsættes.

Fordele ved at anvende 
EU-budgettet — »EU-merværdi«

XIX
Udgifter, der afholdes over EU‑budgettet inden for 
Den Europæiske Union, skal give EU og EU’s borgere 
klare og synlige fordele, som ikke kunne være opnået 
ved hjælp af udgifter på nationalt, regionalt eller lokalt 
niveau.

XX
Men i nogle tilfælde gør EU‑budgettet måske ikke 
andet end at øge de samlede disponible midler uden 
at tilføre en særlig EU‑dimension, måske anvendes 
EU‑midlerne til aktiviteter, som medlemsstaterne og 
de andre støttemodtagere ville have gennemført alli‑
gevel (»dødvægt«), eller måske er midlerne utilstræk‑
kelige til at opnå de ønskede resultater.

Kvaliteten af data og oplysninger

XXI
Kommissionen koordinerer de mange aktører, der er 
involveret i anvendelsen af budgettet, og kan ikke 
altid indføre standardiserede processer og forvalt‑
ningssystemer. Udfordringen består i at sikre, at de 
rigtige data indhentes rettidigt fra formidlerne, og at 
de kan kontrolleres effektivt.

XXII
Endvidere er Kommissionens overvågning og dens 
økonomiske forvaltning og resultatstyring ofte base‑
ret på begrænsede, ufuldstændige eller upålidelige 
oplysninger.
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Udgifter, der ikke kan afholdes over 
EU-budgettet, og revision

XXIII
Udgifter, der ikke kan afholdes over EU‑budgettet, 
skal generelt kræves tilbagebetalt (»inddrives«) fra 
støttemodtagerne. Kommissionen kan også anvende 
»korrektioner«, når medlemsstaterne anmelder 
udgifter til godtgørelse fra EU, dvs. afvise at afholde 
en del af udgifterne over EU‑budgettet, så de i stedet 
må dækkes af det nationale budget. Det er imidlertid 
kompliceret at administrere disse korrektioner, og de 
giver kun medlemsstaterne et ringe incitament til at 
afhjælpe svagheder i deres systemer. I nogle udgifts‑ 
kategorier, navnlig på samhørighedsområdet, kan 
medlemsstaterne erstatte afviste udgifter med støtte‑ 
berettigede udgifter.

XXIV
Kommissionen kan ikke direkte og systematisk kon‑
trollere alle de dele af EU‑budgettet, der anvendes af 
medlemsstater, andre lande og internationale orga‑
nisationer, samt de udgifter, som støttemodtagerne 
anmelder. Den forlader sig på uafhængige revisorers 
attestering af de pågældende udgifter og på den 
begrænsede kontrol og inspektion, der udføres af 
dens eget operationelle personale og dens egne 
revisorer.

XXV
Attesteringen af udgifterne kan imidlertid være påvir‑
ket af problemer med hensyn til kvaliteten og ret‑
tidigheden af de uafhængige revisorers arbejde eller 
med hensyn til deres uafhængighed. Kommissionens 
egen kontrol kan være påvirket af svagheder i dens 
kontrolstrategi.

Hvilke muligheder er der, og hvad bør 
der gøres?

XXVI
Både Kommissionen og medlemsstaterne er ansvarlige 
for at sikre, at EU’s midler bliver brugt hensigtsmæssigt 
og fornuftigt, og i de seneste år har begge parter truffet 
mange vellykkede foranstaltninger med dette for øje.

XXVII
Med starten på den nye flerårige finansielle ramme i 2014, 
indførelsen af gennemførelsesbestemmelserne til denne 
ramme og den nye finansforordning samt Kommissionens 
løfte om at sikre, at budgettet bliver mere resultat‑ 
orienteret, er der ikke desto mindre nye muligheder for 
at forenkle og forbedre den økonomiske forvaltning af 
EU‑budgettet.

XXVIII
For at drage fordel af de ovennævnte muligheder bør alle 
de aktører, der på deres respektive områder beskæftiger 
sig med EU‑budgettet, fokusere på:

 — resultater og EU‑merværdi

 — resultatstyring

 — budgetforvaltning

 — kontrolordninger og anvendelse af andres arbejde 
samt

 — midtvejsevaluering af FFR.
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01 
Medlemsstaternes indbetalinger til EU’s almindelige budget (EU‑budgettet) 
samles og bruges til at fremme programmer og foranstaltninger, der støtter og 
bidrager til opfyldelsen af EU’s politikmål. Budgettet supplerer de lovgivnings‑
mæssige foranstaltninger, som Europa‑Kommissionen (Kommissionen) og andre 
EU‑institutioner træffer med henblik på at bidrage til opfyldelsen af traktatens og 
EU’s mål. Det årlige EU‑budget er lille sammenlignet med medlemsstaternes sam‑
lede indtægter og offentlige udgifter: Det svarer til lidt over 1 % af deres samlede 
bruttonationalindkomst (BNI) og ca. 2 % af deres samlede offentlige udgifter 
(jf. figur 1). Det svarer også kun til en brøkdel af den støtte, der er blevet ydet 
i forbindelse med finanskrisen og statsgældskrisen.

EU-budgettet er en lille del af medlemsstaternes ressourcer og offentlige 
udgifter (2012)

Kilde: Eurostat.

Fi
gu

r 1

EU-medlemsstaternes BNI (2012)
≈ 13 000 milliarder euro

EU-medlemsstaternes
offentlige udgifter (2012)

≈ 6 400 milliarder euro

EU-budgettet (2012)
142 milliarder euro



09Indledning

02 
Finanskrisen og statsgældskrisen har rejst svære spørgsmål om EU’s rolle og 
udvikling og om, hvad det betyder at være en del af EU. De langvarige drøftelser 
før godkendelsen af den flerårige finansielle ramme (FFR) for 2014‑2020 (jf. tekst-
boks 1)1 og medlemsstaternes modvilje mod at forhøje betalingsbudgettet2 har 
vist, at der kun er ringe tilslutning til de EU‑udgifter, der anses for at fremme »det 
europæiske projekt« i stedet for at dække nationale behov.

03 
Medlemsstaternes regeringer og Europa‑Parlamentet forventer en høj grad af 
gennemsigtighed i EU‑budgettet. Det er et problem for EU, at Den Europæiske 
Revisionsret (Retten) de sidste 19 år har afgivet en negativ årlig revisionserklæ‑
ring (DAS‑erklæring) (jf. tekstboks 2) om EU‑udgifterne. Navnlig kan en negativ 
erklæring påvirke offentlighedens tillid til EU‑institutionerne i negativ retning 
ved utilsigtet at give næring til forestillingen om, at de rapporterede fejl viser, at 
EU‑budgettets udgifter i vidt omfang er påvirket af svig og korruption3.

04 
Medlemsstaternes regeringer og borgere vil have mere valuta for de penge, 
som de indbetaler til EU‑budgettet: De vil kunne se, at pengene bliver anvendt 
korrekt og forvaltet fornuftigt, at de bliver brugt til de formål, der er godkendt af 
Europa‑Parlamentet og Rådet, og at de giver de ønskede resultater.

05 
På baggrund af sine 35 års erfaring med revision af EU’s indtægter og udgifter 
giver Retten i denne horisontale analyse af risiciene i relation til den økonomiske 
forvaltning af EU‑budgettet et overblik over EU’s pengestrømme og de spørgs‑
mål, der skal behandles for bl.a. at sikre, at EU’s skatteborgere får mere valuta for 
pengene fra EU‑budgettet. Analysen er opdelt i tre dele:

a) et sammendrag, der giver et overblik over de vigtigste spørgsmål

b) denne detaljerede rapport, som beskriver konteksten og giver oplysninger 
om EU‑budgettet, om de aktører, der er involveret i anvendelsen af EU‑mid‑
ler, og om andre pengestrømme

c) individuelle faktablade, der sammenfatter de vigtigste karakteristika og 
problemstillinger med hensyn til de store FFR‑udgiftsområder, EU’s indtægts‑
kilder og offentlige udbud.

1 Det tog 2½ år at nå til 
enighed om FFR for 2014‑
2020. Den blev godkendt 
af Europa‑Parlamentet 
den 19. november 2013 
og vedtaget af Rådet den 
2. december 2013.

2 Jf. årsberetningen for 
regnskabsåret 2012, punkt 
1.51‑1.53 (EUT C 331 af 
14.11.2013).

3 Jf. udtalelse nr. 1/2010 
»Forbedring af den finansielle 
forvaltning af Den Europæiske 
Unions budget: risici og 
udfordringer« (http://eca.
europa.eu) og Rettens 
reaktion på Kommissionens 
meddelelse »Reform af 
budgettet — Europa 
i forandring«.
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Den flerårige finansielle ramme

Den flerårige finansielle ramme (FFR) omsætter Unionens politiske prioriteringer i beløbsstørrelser for en 
periode på mindst fem år (artikel 312 i Lissabontraktaten). FFR fastsætter de årlige maksimumbeløb (lofter) 
for EU‑udgifterne som helhed og for de overordnede udgiftskategorier (udgiftsområder). FFR er ikke lige så 
detaljeret som et årligt budget. Ved at fastsætte lofter for hver udgiftskategori pålægger FFR budgetdisciplin 
og sikrer, at EU’s udgifter udvikler sig inden for rammerne af EU‑budgettets egne indtægter og i overensstem‑
melse med EU’s politikmål. Endvidere sikrer dette system en forudsigelig tilstrømning af indtægter til EU’s 
langsigtede prioriteter og giver modtagerne af EU‑midler større sikkerhed. FFR for 2014‑2020 fastsætter mak‑
simumbeløbet for periodens budgetforpligtelser til 960 milliarder euro og maksimumbeløbet for betalinger 
til 908 milliarder euro (i 2011‑priser).

Revisionserklæringen (DAS-erklæringen)

DAS‑erklæringen er en revisionserklæring om EU‑regnskabernes rigtighed og de underliggende transaktio‑
ners lovlighed og formelle rigtighed. I henhold til TEUF (artikel 287) skal Retten efterprøve lovligheden af 
indtægterne og udgifterne og sikre sig, at den økonomiske forvaltning har været forsvarlig.

Revisionserklæringer af DAS‑typen, som dækker både regnskabernes rigtighed og de underliggende transak‑
tioners lovlighed og formelle rigtighed, er sjældne. Det er kun nogle få lande, der pålægger deres nationale 
revisorer at afgive en sådan erklæring, og medlemsstaternes egne revisorer ville højst sandsynligt ikke kunne 
afgive en positiv erklæring af DAS‑typen om medlemsstaternes offentlige budgetter. F.eks. tager Det For‑
enede Kongeriges National Audit Office i sin revisionserklæring forbehold med hensyn til rigtigheden af de 
offentlige regnskaber som helhed, men afgiver ingen erklæring om lovlighed og formel rigtighed. Tilsvarende 
udtaler det amerikanske Government Accountability Office, at det ikke kan afgive erklæring om USA’s offent‑
lige regnskaber.
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Hvad er EU’s finanser, og hvordan administreres de?

EU-budgettet

06 
De årlige EU‑budgetter er baseret på FFR, som fastsætter EU’s udgiftsprioriteter 
med hensyn til fem brede kategorier af politikker (udgiftsområder) for en be‑
stemt periode (jf. tabel 1 og figur 2):

a) For hvert år i den pågældende periode fastsætter FFR de årlige maksimumbe‑
løb for de enkelte udgiftsområder og det årlige loft over de samlede beløb, 
som Kommissionen kan indgå forpligtelser for og udbetale (forpligtelsesbe‑
villinger og betalingsbevillinger). I praksis fastsætter betalingsbudgettet det 
maksimumbeløb, som Kommissionen kan anmode medlemsstaterne om med 
henblik på sine udbetalinger.

b) Som aftalt under FFR‑forhandlingerne er der i EU‑budgettet reserveret 
nationale rammebeløb til de enkelte medlemsstater på områderne udvik‑
ling af landdistrikter, fiskeri og samhørighedspolitik (forhåndstildelinger). 
Tilsvarende er den samlede årlige landbrugsstøtte, der kan betales til hver 
enkelt medlemsstat, reserveret inden for rammerne af EU‑budgettets lofter 
over landbrugsudgifterne. På denne måde er 80 % af det FFR‑beløb, der er til 
rådighed for medlemsstaterne, og af det årlige EU‑budget allerede forhånds‑
tildelt til medlemsstaterne.

FFR for 2014-2020

(milliarder euro)

FFR-udgiftsområde Forpligtelser Forhåndstildelinger 
og nationale lofter %

1 Intelligent og inklusiv vækst 450,8 322,3 71

2 Bæredygtig vækst: naturressourcer 373,2 353,2 95

3 Sikkerhed og unionsborgerskab 15,7

4 Et globalt Europa 58,7

5 Administration 61,6

FFR i alt 960,0 675,5 70

Heraf til rådighed for medlemsstaterne 839,7 675,5 80

Reserver 10,0

EUF 30,5

Uden for FFR i alt 40,5

FFR og uden for FFR i alt 1 000,5 675,5 68

Ta
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Det flerårige budget (FFR) for 2014-2020

Kilde: Revisionsretten baseret på oplysninger fra Kommissionen.
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07 
I lyset af finanskrisen blev det aftalt, at EU‑budgettet under FFR for 2014‑2020 
skal tilpasses EU’s politiske prioriteter, der handler om at styrke væksten og skabe 
arbejdspladser4. Europa 2020‑strategien fastsætter fem centrale mål, som EU skal 
nå i 2020 ved hjælp af midler fra både EU‑budgettet og de nationale budgetter. 
Det drejer sig om:

a) at øge beskæftigelsen: 75 % af de 20‑64‑årige skal i beskæftigelse

b) at forbedre uddannelsesniveauerne: Antallet af unge, der forlader skolen før 
tiden, skal ned under 10 %, og der skal sikres mere postgymnasial uddan‑
nelse, så mindst 40 % af de 30‑34‑årige afslutter en videregående uddannelse

c) at forbedre betingelserne for forskning og innovation: 3 % af EU’s bruttona‑
tionalprodukt (BNP) skal investeres i forskning og udvikling

4 EU’s strategi for økonomisk 
vækst, vedtaget på Det 
Europæiske Råds møde den 
17. juni 2010.
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5 EIB ejes af medlemsstaterne 
og finansierer kapitalprojekter, 
der bidrager til opfyldelsen 
af EU’s mål. Ca. 90 % af EIB’s 
lån ydes til medlemsstaterne, 
og de resterende 10 % ydes 
til 150 andre lande. EIB‑lån 
kan kombineres med tilskud 
fra det almindelige budget 
og EUF. Den Europæiske 
Investeringsfond er en del 
af EIB‑familien og stiller 
venturekapital og garantier til 
rådighed for SMV’er.

6 Jf. det foreløbige 
konsoliderede årsregnskab 
for Den Europæiske Union 
for regnskabsåret 2013, 
note 7.1: — Finansielle 
støttemekanismer,  låntag‑ 
nings‑ og långivnings‑ 
aktiviteter, der forvaltes af 
Kommissionen.

d) at fremme social inklusion ved at mindske fattigdommen: Mindst 20 millioner 
færre mennesker skal være eller risikere at blive fattige eller socialt udstødte

e) at reducere drivhusgasemissionerne (klima/energi): Drivhusgasemissionerne 
skal være 20 % lavere end i 1990 (eller hele 30 %, hvis forholdene tillader det), 
20 % af energien skal komme fra vedvarende energikilder, og energieffektivi‑
teten skal øges med 20 %.

08 
Ud over EU’s almindelige årlige budget forvalter Kommissionen:

a) De europæiske udviklingsfonde (EUF) (ca. 3 milliarder euro i 2013, 27 milliar‑
der euro i 2014‑2020). Medlemsstaternes bidrag til EUF‑budgettet aftales ved 
mellemstatslige forhandlinger uden for proceduren vedrørende EU’s almin‑
delige budget, men i forbindelse med den næste FFR vil EUF måske indgå 
i EU‑budgettet (jf. faktabladet om Et globalt Europa). Kommissionen forvalter 
EUF‑finansierede aktioner med anvendelse af midler tildelt som støtte, der 
ikke skal tilbagebetales. Den Europæiske Investeringsbank (EIB)5 forvalter 
investeringsfaciliteten og rentegodtgørelser.

b) Långivnings‑ og låntagningstransaktioner til et beløb på ca. 57,2 milliar‑
der euro pr. udgangen af 20136. Under særlige, godkendte omstændigheder 
kan EU (repræsenteret ved Kommissionen) låne midler med henblik på at låne 
dem ud til bestemte lande for at opfylde sit mandat i henhold til traktaten:

i) De 28 medlemsstater garanterer for de lånte midler. De udlånes »back 
to back« til modtagerlandet med nøjagtig de samme betingelser, som 
de blev lånt på, så Kommissionen hverken pådrager sig rente‑ eller 
valutarisici.

ii) Der er tre hovedinstrumenter — betalingsbalancefaciliteten (som yder 
finansiel støtte til medlemsstater uden for euroområdet og pr. 31. decem‑
ber 2013 havde lånt 11,6 milliarder euro til Ungarn, Letland og Rumæni‑
en), den europæiske finansielle stabiliseringsmekanisme (EFSM, som yder 
finansiel støtte til alle medlemsstater og pr. 31. december 2013 havde lånt 
44,5 milliarder euro til Irland og Portugal; denne mekanisme yder ingen 
nye lån, da dens støtteaktiviteter efterhånden bliver erstattet af støtte 
fra EFSF og derefter ESM, jf. punkt 10) og faciliteten for makrofinansiel 
bistand (som yder støtte til partnerlande uden for, men geografisk tæt 
på, EU, og pr. 31. december 2013 havde udlånt 0,6 milliarder euro).

iii) Der ydes endvidere lån fra Euratom til medlemsstater og ikkemedlems‑
stater med henblik på finansiering af projekter vedrørende energiinstal‑
lationer (0,4 milliarder euro pr. 31. december 2013) og udstedes egenveks‑
ler fra Det Europæiske Kul‑ og Stålfællesskab (EKSF) (0,2 milliarder euro 
pr. 31. december 2013).
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c) langfristede forpligtelser, hovedsagelig vedrørende pension og ydelser til 
medarbejdere (45,7 milliarder pr. udgangen af 2013). De ansatte bidrager med 
en tredjedel af de forventede omkostninger til disse ydelser over lønnen, 
men medlemsstaterne garanterer i fællesskab for betalingen af ydelserne og 
vil skulle finansiere dem i fremtiden

d) Garantifonden for Aktioner i forhold til Tredjeland, der dækker misligholdelse 
af EIB‑lån til lande uden for EU

e) særlige instrumenter uden for budgettet, som i nødsituationer og under 
ekstraordinære omstændigheder kan yde op til 1,4 milliarder euro om året 
(nødhjælpsreserven, Den Europæiske Unions Solidaritetsfond, fleksibilitetsin‑
strumentet og Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen).

Specifikke foranstaltninger truffet som reaktion på 
finanskrisen og statsgældskrisen

09 
Medlemsstaterne foretager inden for rammerne af det europæiske semester 
(jf. tekstboks 3) en tættere samordning af de økonomiske politikker og skal 
følge EU’s retningslinjer og regler i forbindelse med deres årlige politik‑ og 
budgetbeslutninger.

10 
I lyset af statsgældskrisen oprettede medlemsstaterne i euroområdet mellem‑
statslige finansielle stabilitetsmekanismer (den europæiske finansielle stabilitets‑
facilitet (EFSF7) og dens efterfølger, den europæiske stabilitetsmekanisme (ESM8)). 
Kommissionen er ansvarlig for at forhandle om og overvåge overholdelsen af 
de politiske betingelser vedrørende den finansielle bistand fra disse mekanis‑
mer. Disse lån er imidlertid ikke garanteret af EU‑budgettet, og de opføres ikke 
i EU‑regnskabet9.

7 Under EFSF er der udlånt 
152,8 milliarder euro til 
tre lande: Irland, Portugal 
og Grækenland. EFSF har 
ikke givet nye lån siden 
1. juli 2013. Medlemsstater 
i euroområdet, der har brug 
for bistand, kan låne fra ESM, 
som har en udlånskapacitet på 
500 milliarder euro.

8 ESM er oprettet og ejes 
af medlemsstaterne 
i euroområdet. Enhver 
medlemsstat i euroområdet, 
der har brug for bistand, 
kan låne fra ESM, som har 
en udlånskapacitet på 
500 milliarder euro.

9 Endvidere forvalter 
Kommissionen de 
samlede bilaterale lån 
fra medlemsstaterne 
i euroområdet til Grækenland. 
Disse lån har ingen indvirkning 
på EU‑budgettet, og de 
hverken opføres eller nævnes 
i EU‑regnskabet.

Te
ks

tb
ok

s 
3 Det europæiske semester

Samtlige medlemsstater har forpligtet sig til at opfylde Europa 2020‑målene, og dette skal være afspejlet 
i deres nationale mål og vækstfremmende politikker. Det europæiske semester er en årlig cyklus for samord‑
ning af de økonomiske politikker, der skal sikre, at medlemsstaternes individuelle bestræbelser samordnes 
og fokuseres, så de får den ønskede effekt på væksten. Hvert år foretager Kommissionen en detaljeret ana‑
lyse af landenes økonomiske og strukturelle reformprogrammer og fremsætter landespecifikke anbefalinger 
vedrørende de næste 12‑18 måneder. Rådet drøfter disse anbefalinger og vedtager dem formelt, hvorefter de 
godkendes af Det Europæiske Råd. Medlemsstaterne får således politisk rådgivning, før de færdiggør deres 
nationale budgetter for det kommende år. Der kan udstedes advarsler, hvis anbefalingerne ikke efterkommes 
inden for et bestemt tidsrum.
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10 De nationale centralbankers 
andele af ECB’s kapital er 
beregnet ved hjælp af en 
nøgle, der afspejler det 
enkelte lands andel af den 
samlede befolkning og af 
EU’s bruttonationalprodukt. 
Disse to elementer vejer lige 
tungt. ECB justerer andelene 
hvert femte år, samt når 
et nyt land tiltræder EU. 
Justeringen foretages på 
grundlag af oplysninger fra 
Kommissionen.

11 EBRD blev oprettet 
i 1991 med det formål at 
fremme iværksætterånd 
og lette overgangen til 
åbne og demokratiske 
markedsøkonomier. 
Den arbejder i 34 lande 
i Centraleuropa, Centralasien 
og det sydlige og østlige 
Middelhavsområde. Blandt 
dens aktionærer er 64 lande, 
Den Europæiske Union og Den 
Europæiske Investeringsbank. 
EU’s medlemsstater, EIB og 
Kommissionen ejer ca. 63 % af 
EBRD‑aktierne.

12 Finansforordningen 
(gældende fra 1. januar 2013), 
kapitel 2, »Gennemførel‑ 
sesmetoder« (EUT L 298 af 
26.10.2012, s. 1). Der er tre 
forvaltningsmetoder (før 
2013 var der fem). Direkte 
forvaltning indebærer, 
at det er Kommissionens 
tjenestegrene, forvaltnings‑ 
organerne og lederne af 
EU‑delegationerne, der fører 
tilsyn med anvendelsen af 
midlerne. Indirekte for‑ 
valtning vedrører for det 
meste agenturer, lande uden 
for EU og internationale 
organisationer. Delt forvalt‑ 
ning indebærer, at midlerne 
forvaltes af nationale 
gennemførelsesorganer, 
der revideres særskilt af 
godkendelsesorganer. 
Finansforordningen 
fastsætter de revisions‑ og 
kontrolordninger, der 
gælder for hver af disse 
gennemførelsesmetoder.

11 
Den Europæiske Centralbank (ECB) opererer uden for EU‑budgettet:

a) ECB ejes af samtlige medlemsstaters nationale centralbanker, og deres re‑
spektive ejerandele er beregnet på grundlag af data fra Kommissionen10.

b) ECB får i 2014 ansvaret for den fælles tilsynsmekanisme og får dermed befø‑
jelser til at føre tilsyn med og gribe ind i ethvert kreditinstitut i de deltagende 
medlemsstater (de 18 medlemsstater i euroområdet og de medlemsstater 
uden for euroområdet, der har ret til at deltage). I praksis skal ECB føre direkte 
tilsyn med de ca. 130 største banker i euroområdet, mens andre fortsat skal 
være omfattet af de nationale myndigheders tilsyn.

EU’s komplekse budgetsystem

12 
Anvendelsen af EU‑budgettet finder sted i en kompleks kontekst (jf. figur 4):

a) Der er over 30 politikområder, en bred vifte af målsætninger og mange ak‑
tiviteter. Tusindvis af projekter finansieres ved hjælp af en række forskellige 
instrumenter (tilskud, subsidier, lån, garantier, direkte budgetstøtte til lande 
uden for EU samt innovative finansielle instrumenter og andre mekanismer til 
mobilisering af EU‑midler). De endelige støttemodtagere kan være enkeltper‑
soner, virksomheder, universiteter, offentligprivate partnerskaber og statslige 
organisationer.

b) Anvendelsen af midlerne involverer aktører i medlemsstaterne (på nationalt, 
regionalt og lokalt plan), lande uden for EU og internationale organisationer 
såvel som forskellige kommissionstjenestegrene (»generaldirektorater«), 
agenturer og andre EU‑organer (andre EU‑institutioner, Den Europæiske In‑
vesteringsbank (EIB) og Den Europæiske Investeringsfond (EIF)) samt organi‑
sationer, som EU deltager i (f.eks. Den Europæiske Bank for Genopbygning og 
Udvikling (EBRD)11 og fællesforetagender)

c) Medlemsstaterne er ansvarlige for at anvende ca. 80 % af EU‑budgettet under 
delt forvaltning. Hovedparten af disse 80 % er reserveret til de enkelte lande 
i nationale forhåndstildelinger (jf. punkt 6 b) og tabel 1). Medmindre der er 
tale om landbrugsudgifter, skal medlemsstaterne selv finansiere en del af 
omkostningerne til aktiviteterne under delt forvaltning (samfinansiering).

d) Forvaltningsmetoden12 og finansieringsforholdene — dvs. om det kun er 
Kommissionen, der leverer midler til de gennemførte foranstaltninger — har 
ikke kun indflydelse på, i hvilket omfang Kommissionen kan forme aktiviteter‑ 
ne, men er også afgørende for, hvilke kontrol‑, revisions‑ og ansvarligheds‑
ordninger der er gældende, og hvilke oplysninger Kommissionen har adgang 
til.
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e) Mange programmer, projekter og foranstaltninger tjener samme formål el‑
ler komplementære formål, men er omfattet af forskellige forvaltnings‑ og 
kontrolbestemmelser. En række politikområder kan have flere forskellige 
finansieringskilder (f.eks. kan forsknings‑ og innovationsprojekter finansieres 
med midler fra tre forskellige EU‑kilder, der har forskellige regler om forvalt‑
ning og støtteberettigelse, og i forbindelse med foranstaltninger udadtil 
kan nogle tiltag finansieres både af EU‑budgettet og af budgettet for Den 
Europæiske Udviklingsfond (EUF)). Også inden for de enkelte politikområder 
forekommer det, at der er flere forskellige finansieringskilder13. Derfor frem‑
går det ikke nødvendigvis, hvad de samlede omkostninger er, når program‑
mer, projekter og foranstaltninger modtager finansiering fra forskellige kilder 
(EU‑budgettet, nationale budgetter, EIB og andre aktører). Endvidere vil hver 
finansieringskilde have sin egen forvaltnings‑ og rapporteringsordning14. For 
de medlemsstater, der yder finansiering gennem forskellige kanaler, indvirker 
dette på den økonomiske forvaltnings forsvarlighed.

f) EU‑budgettet er etårigt, men mange af de finansierede aktiviteter gennemfø‑
res over flere år. Det betyder:

i) at der udbetales forskud (»forfinansiering«) til medlemsstater, andre for‑
midlere og støttemodtagere, når gennemførelsen af de EU‑finansierede 
programmer begynder. Ved udgangen af 2013 var der udbetalt 79,4 mil‑
liarder euro i forfinansiering, hovedparten vedrørende aktiviteter, der 
forvaltes af medlemsstaterne under delt forvaltning (jf. punkt 40)

ii) at der mellem forpligtelsesbudgettet og betalingsbudgettet er en be‑
tragtelig kløft, som er blevet større med tiden, og som påvirker Kommis‑
sionens mulighed for at imødekomme alle betalingsanmodninger i det år, 
hvor de fremsættes15. De retlige finansieringsforpligtelser, der endnu ikke 
er indfriet (kaldet »reste à liquider« eller RAL), beløb sig ved udgangen 
af 2013 til 222,4 milliarder euro og var for størstepartens vedkommende 
forpligtelser vedrørende udgifter til samhørighedspolitikken i perioden 
2010‑2014 (jf. figur 3). Disse forpligtelser samt andre forpligtelser (hoved‑
sagelig vedrørende indkøb og medarbejderpensioner), som beløber sig 
til 103,4 milliarder euro eksklusive lånoptagelser, vil på et senere tids‑
punkt kræve udbetaling af ca. 326 milliarder euro fra EU‑budgettet ud 
over de beløb, der er fastsat i FFR for 2014‑2020 (pr. udgangen af 2013) (jf. 
figur 2).

g) Når medlemsstaterne anvender EU‑budgettets midler, skal de overholde de 
regler og bestemmelser for anvendelsen, der er vedtaget på EU‑niveau — 
hvilket vil sige, at effektive mekanismer skal sikre, at myndighederne på 
nationalt, regionalt og lokalt plan kender disse regler eller integrerer dem 
i deres forvaltning.

h) Indirekte udgifter, der afholdes via lande uden for EU, internationale organi‑
sationer eller EIB, er omfattet af aftaler, der fastsætter, hvordan EU‑budget‑
tets midler skal anvendes, hvordan der skal rapporteres, og hvilke kontrolret‑
tigheder der gælder.

13 Kommissionens 
arbejdsdokument »A Budget 
for Europe 2020: the current 
system of funding, the 
challenges ahead, the results 
of stakeholders consultation 
and different options on the 
main horizontal and sectoral 
issues«, s. 9 og 17, under 
overskriften »A simpler and 
more transparent budget« 
(SEC(2011) 868 final af 
29.6.2011).

14 »The implications of EIB and 
EBRD co‑financing for the 
EU Budget — Follow‑up«, 
konklusion 3.3, 3.4 og 5 
(rapport fra 2013 udarbejdet 
af Europa‑Parlamentets 
Generaldirektorat for Interne 
Politikker, Direktoratet for 
Budgetanliggender).

15 Jf. årsberetningen for 
regnskabsåret 2012, punkt 
1.51‑1.53, 1.58 og 1.59 
(EUT C 331 af 14.11.2013).
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13 
Kommissionen har det endelige ansvar for tilsynet med og gennemførelsen af 
EU‑budgettet. Den kan kræve tilbagebetaling fra medlemsstaterne og andre 
aktører, hvis de ikke anvender midlerne til de aftalte formål og på den korrekte 
måde.

14 
På baggrund af alle de ovennævnte elementer er det nødvendigt, at roller og 
ansvarsområder er klart defineret, at der er god samordning og kommunikation 
mellem de forskellige aktører, og at der er stærke ansvarligheds‑ og kontrolmeka‑
nismer på plads til at sikre, at budgettet bliver anvendt korrekt og er effektivt.

Uindfriede forpligtelser (»RAL«) fordelt på FFR-udgiftsområder og år

Kilde: Revisionsretten baseret på oplysninger fra Kommissionen.
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Anvendelsen af EU-budgettet

Fi
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r 4

De 28 EU-medlemsstater indbetaler tilsammen et bestemt beløb til det årlige budget i overensstemmelse med FFR-aftalen (2014: 143 milliarder euro).
Pengene bruges på prioriteter, der er foreslået af Kommissionen og vedtaget af Rådet og Europa-Parlamentet.

EU: 28 medlemsstater
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F
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≈ 20 % af budgettet 
forvaltes af Kommissionen (forskning,
administrationsudgifter, globale tiltag,
forbrugerbeskyttelse …).

EU-budgettet

Budgettet omfatter 30 politikområder.

≈ 80 % af budgettet 
forvaltes af de 28 medlemsstater og over 200 regionale
og lokale myndigheder …(landbrug, fiskeri, udvikling
af landdistrikter, samhørighedsudgifter, infrastruktur …).

≈ 80 %≈ 20 %

Europa-
Kommissionen

Der udvælges foranstaltninger
og projekter, og midlerne udbetales

til støttemodtagerne.
EU: 28 medlemsstater

Over 200 regionale
og lokale myndigheder

Kilde: Revisionsretten.
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15 
Figur 5 viser ansvarlighedsmodellen for anvendelsen af EU‑budgettet:

a) Rådet og Europa‑Parlamentet fastlægger Unionens årlige budget i overens‑
stemmelse med traktatens bestemmelser16.

b) EU‑traktaten pålægger Kommissionen ansvaret for anvendelsen af budget‑
tet17. Hovedparten af budgettet anvendes af medlemsstaterne, men Kommis‑
sionen bærer det endelige ansvar for budgetgennemførelsen og rapporterer 
til både Europa‑Parlamentet og Rådet om, hvordan budgettet er blevet 
anvendt.

c) Retten afgiver en revisionserklæring (»DAS‑erklæringen«) til Europa‑Parla‑
mentet og Rådet18, som lægger den og resultaterne af Rettens forvaltnings‑
revisioner til grund for deres decharge til Kommissionen for inkasseringen og 
anvendelsen af budgettets midler19.

d) En tilsvarende procedure anvendes i forbindelse med dechargen til de andre 
EU‑institutioner og ‑agenturer for anvendelsen af deres respektive budgetter.

16 Artikel 314 i TEUF: 
»Europa‑Parlamentet og 
Rådet fastlægger efter en 
særlig lovgivningsprocedure 
Unionens årlige budget 
i overensstemmelse med 
følgende bestemmelser«. 
Artikel 314, stk. 2, fastsætter, 
at »Kommissionen 
forelægger [...] et forslag«, 
og stk. 3‑10 beskriver 
vedtagelsesproceduren.

17 Artikel 17 i traktaten om Den 
Europæiske Union. Artikel 317 
i TEUF: »Kommissionen 
[gennemfører budgettet] 
i samarbejde med 
medlemsstaterne.«

18 Artikel 285 og 287 i TEUF.

19 Artikel 319 i TEUF: 
»Europa‑Parlamentet 
meddeler efter henstilling 
fra Rådet Kommissionen 
decharge for gennemførelsen 
af budgettet.«

Ansvarlighedsmodellen for anvendelsen af EU-budgettet

Fi
gu

r 5

Kilde: Revisionsretten.

Re
vis

ion
sra

pp
ort

eri
ng

:

ua
fhæ

ng
ig,

ob
jek

tiv
 in

for
mati

on
Tra

kta
ter

ne
 på

læ
gg

er

an
sva

r fo
r re

vis
ion

Traktaterne pålægger

ansvar for gennemførelse

af EU-budgettet

Ansvarlighedsrapportering:

gennemsigtighed

Den Europæiske
Revisionsret

Revision
Europa-Kommissionen
og medlemsstaternes

myndigheder

Rådet (medlemsstaterne)
og Europa-Parlamentet

 



20Hvad er risiciene i relation 
til den økonomiske 
forvaltning?
16 
EU’s midler leverer et værdifuldt og nødvendigt bidrag til opfyldelsen af trak‑
tatens mål. De understøtter den lovgivning, der fremmer de traktatfæstede 
frihedsrettigheder, det indre marked, sundhed og forbrugerbeskyttelse, og de 
gør EU synlig på verdensplan. EU’s borgere og skatteydere, medlemsstaternes 
regeringer og budgetmyndigheden har et berettiget ønske om, at EU’s midler 
bliver brugt korrekt og fornuftigt, og at de giver EU‑merværdi. EU’s resultater 
kan imidlertid ikke kun opgøres i penge og finansiering. I de seneste to årtier 
har EU løftet store udfordringer ved at integrere 16 nye lande, indføre euroen og 
gennemføre en samordnet reaktion på den globale finanskrise og statsgælds‑
krisen i Europa. Der skal fortsat arbejdes på at udbygge det indre marked, men 
skabelsen af det har kun krævet beskedne budgetudgifter. EU’s midler har også 
bidraget til at oprette og konsolidere strukturer og netværk, der bringer EU’s bor‑
gere og organisationer tættere på hinanden, både fysisk og kulturelt, og dermed 
styrker den europæiske integration.

17 
Risiciene i relation til den økonomiske forvaltning er:

a) at EU‑budgettet ikke bliver anvendt efter hensigten, til de formål og efter 
de regler, der er fastlagt af budgetmyndigheden (udgifternes lovlighed og 
formelle rigtighed)

b) at årsregnskabet ikke giver et korrekt billede af EU‑budgettet (regnskabernes 
rigtighed)20

c) at EU‑budgettet ikke bliver anvendt fornuftigt i overensstemmelse med prin‑
cipperne for forsvarlig økonomisk forvaltning (sparsommelighed, produktivi‑
tet og effektivitet)

d) at EU‑udgifterne ikke tilfører værdi, og at de forventede fordele ikke opnås 
(EU‑merværdi).

20 Eftersom Retten har afgivet 
en positiv erklæring om 
regnskabernes rigtighed 
siden 2007, vil den horisontale 
analyse af risiciene i relation til 
den økonomiske forvaltning 
ikke dække dette emne.
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18 
En hensigtsmæssig styring af disse risici bør føre til udgifter af god kvalitet, dvs. 
udgifter, der anvendes effektivt, sparsommeligt og produktivt og i overensstem‑
melse med reglerne. Bilag I er en detaljeret liste over de typer eksterne risici, 
finansielle risici og aktivitetsrisici, der kan forekomme i forbindelse med anven‑
delsen af EU‑budgettet. Hvis de bliver til virkelighed, kan de medføre:

a) at politikmålene eller det planlagte udfald ikke bliver nået, fordi der anven‑
des forkerte eller uhensigtsmæssige processer til at skabe de ønskede resulta‑
ter og virkninger

b) at der ikke tilføres værdi, især på EU‑niveau. EU‑udgifterne gavner måske 
EU‑borgere eller andre modtagere, men har ikke en særlig EU‑dimension, 
eller måske kunne resultaterne være opnået ved anvendelse af andre midler 
eller færre EU‑midler

c) at tiltag eller manglende tiltag skader EU’s eller Kommissionens omdømme

d) at det ikke er de rette forvaltningsmetoder og operationelle metoder, der 
bliver anvendt til at nå politikmålene, dvs. at man ved hjælp af andre metoder 
kunne have opnået resultaterne på en bedre måde eller have opnået bedre 
resultater

e) at der ikke indføres tilstrækkelige systemer for intern kontrol med henblik 
på at nå målene (under hensyntagen til risici vedrørende forvaltning, trans‑
aktioner, udgifters lovlighed og formelle rigtighed, finanser, indkøb, svig og 
andre uregelmæssigheder, IT‑anvendelse, menneskelige ressourcer, aktiver, 
sundhed og sikkerhed osv.), eller at der ikke indføres resultatstyringssystemer 
med henblik på at overvåge fremskridtene.

19 
Denne horisontale analyse dækker ikke følgende aspekter, da de er af usædvanlig 
art:

a) Svig og korruption, der ofte involverer sofistikerede foretagender og hemme‑
lige aftaler mellem svindlere, der tiltrækkes af de store pengestrømme. Ret‑
ten vurderer risikoen for svig, når den planlægger og udfører sine revisioner, 
men den søger ikke systematisk og aktivt efter svig. Denne opgave henhører 
under Det Europæiske Kontor for Bekæmpelse af Svig (OLAF)21.

b) Tiltag eller manglende tiltag, der kan skade EU’s eller Kommissionens 
omdømme.

c) Specifikke foranstaltninger truffet som reaktion på finanskrisen og stats‑
gældskrisen. Medlemsstaternes banebrydende mellemstatslige initiativer (jf. 
punkt 9‑11) rejser en række spørgsmål om EU’s ordninger for ansvarlighed 
og offentlig revision, og disse spørgsmål behandles i en anden horisontal 
analyse fra Retten22.

21 Formandens brev til 
formanden for Europa‑ 
Parlamentet, »Den Europæiske 
Revisionsrets holdning til 
Kommissionens rapport 
om foranstaltninger til 
bekæmpelse af korruption« 
(http://eca.europa.eu).

22 Jf. Revisionsrettens dokument 
»Mangler, overlapninger og 
udfordringer: en horisontal 
analyse af EU’s ordninger for 
ansvarlighed og offentlig 
revision« 
(http://eca.europa.eu).
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EU-udgifternes lovlighed og formelle rigtighed: 
anvendelse af pengene efter reglerne

20 
Dette afsnit omhandler primært budgettets udgifter. Nærmere detaljer om bud‑
gettets indtægter, der som besluttet på Det Europæiske Råds møde i februar 2013 
bør styres af de overordnede mål om forenkling, gennemsigtighed og lighed, 
kan findes i faktabladet om indtægter. De væsentligste emner i forbindelse med 
indtægterne er, hvordan budgettet skal finansieres (kilder), og hvor stort et beløb 
hver medlemsstat skal indbetale til EU‑budgettet.

21 
Retten afgiver en negativ erklæring om budgetudgifternes (transaktionernes) 
formelle rigtighed, fordi den på samtlige områder undtagen indtægter og admi‑
nistrationsudgifter konstaterer en væsentlig fejlforekomst, dvs. en fejlforekomst, 
der ligger over et acceptabelt niveau23.

22 
Fejl opstår, når betalingerne hverken er lovlige eller formelt rigtige, f.eks. når 
ikkestøtteberettigede ansøgere indsender betalingsanmodninger, når anmod‑
ningerne vedrører udgifter, der ikke bør finansieres af EU, eller når betingelserne 
for at modtage støtte ikke er opfyldt. Disse problemer (der rapporteres som fejl) 
opstår:

a) Fordi støttemodtagerne indsender ukorrekte anmeldelser.

b) Fordi støttemodtagerne ikke overholder betingelserne for at modtage og an‑
vende EU‑støtten. Hvis betingelserne er komplekse og vidtfavnende, kan det 
både være svært for støttemodtagerne at overholde dem og for forvalterne 
at kontrollere overholdelsen. Uklare betingelser kan være åbne for fortolk‑
ning og føre til, at udgifter bliver godkendt i en udgiftsfokuseret kultur (dvs. 
en kultur, hvor der presses på for at få opbrugt det disponible budget, uanset 
om det anvendes til at dække faktiske behov).

c) Fordi den kontrol, der foretages af Kommissionen, af medlemsstaternes for‑
valtningsorganer og af andre revisorer, der attesterer udgifterne, ikke fore‑
bygger, afslører og korrigerer fejlbehæftede udgiftsanmeldelser.

d) Fordi medlemsstaterne og andre med ansvar for at anvende budgettet 
fokuserer på at få opbrugt midlerne inden for den afsatte tidsperiode (bud‑
getabsorption), så de ikke mister dem, i stedet for at bruge dem korrekt eller 
effektivt. De årlige rammebeløb, der er øremærket til hver medlemsstat (jf. 
punkt 6 b)), forstærker denne kultur, hvor der er fokus på nettosaldi og om‑
fordeling af EU‑budgettet snarere end på, hvordan de fælles EU‑midler bedst 
kan investeres og anvendes til fællesskabets bedste.

23 Væsentlighed fastlægges 
ved hjælp af professionel 
dømmekraft. En 
fejlforekomst på over 2 % i en 
udgiftskategori betragtes som 
væsentlig, og det samme gør 
forhold og begivenheder, der 
kan ændre læserens opfattelse 
af regnskabet, hvis der oplyses 
om dem. I perioden 2009‑
2012 har den anslåede mest 
sandsynlige fejlforekomst 
ligget mellem 3,3 og 4,8 % 
for EU‑budgettets samlede 
udgifter.



23Hvad går galt, og hvorfor?

Forsvarlig økonomisk forvaltning: opnåelse af 
resultater ved hjælp af EU-budgettet

23 
God performance kan defineres som ”at gøre de rigtige ting (effektivitet) på den 
rigtige måde (produktivitet)”. For at sikre en effektiv og produktiv forvaltning skal 
de EU‑finansierede aktiviteter udformes, så de dækker de faktiske behov, og gen‑
nemføres ved hjælp af hensigtsmæssige metoder. Aktiviteterne bør have klart 
definerede mål, og der bør være en passende overvågning af deres resultater, så 
Kommissionen og andre forvaltningsorganer kan vurdere opfyldelsen af målene.

24 
I sine forvaltningsrevisioner24 rapporterer Retten om, hvordan EU‑midlerne er 
blevet brugt, og om de har været effektive.

25 
Hvis der presses på for at få opbrugt EU‑midlerne uden tilstrækkelig hensyntagen 
til opnåelsen af de forventede resultater, er der en risiko for, at der ikke opnås 
valuta for pengene. Figur 6 viser de mest almindelige problemer, der rapporteres 
i vores særberetninger. Manglende valuta for pengene kan skyldes svagheder 
i forberedelsen, gennemførelsen og overvågningen af de finansierede foranstalt‑
ninger, og sådanne svagheder kan opstå:

a) Hvis formålet med finansieringen ikke er klart, eller hvis der ikke foretages en 
forudgående evaluering eller vurdering af det faktiske finansieringsbehov.

b) Hvis der er for mange mål, eller hvis målene er uklare, så de kan fortolkes på 
forskellige måder, og det derfor er svært at opstille prioriteter.

c) Hvis der ikke foretages en tilstrækkelig vurdering af de potentielle støtte‑
modtageres behov, eller hvis der ikke tages korrekt højde for EU‑finansierin‑
gens mulige virkninger.

d) Hvis støtten ikke rettes mod de støttemodtagere, områder og projekter, der 
har de største behov, eller hvis udvælgelseskriterierne for de enkelte projek‑
ter er utilstrækkelige.

e) Hvis støtteberettigelseskriterierne er uklare eller anvendes inkonsekvent af 
de organer, der godkender EU‑støtten (tilskud, lån osv.).

f) Hvis EU‑midlerne gavner støttemodtagerne, men foranstaltningerne ikke 
har en særlig EU‑dimension, der adskiller dem fra de foranstaltninger, der 
allerede finansieres af medlemsstaterne på nationalt, regionalt og lokalt plan. 
EU‑merværdien kan i så fald være tvivlsom.

g) Hvis der ikke foretages en vurdering af, om de omkostninger, der afholdes 
under EU‑foranstaltningerne, er rimelige.

24 Finansforordningens kapitel 7, 
artikel 30, fastsætter, at 
EU‑budgettet skal anvendes 
i overensstemmelse med 
principperne for forsvarlig 
økonomisk forvaltning 
(sparsommelighed, 
produktivitet og effektivitet). 
Retten offentliggør 
resultaterne af sine 
forvaltningsrevisioner 
i særberetninger og giver 
et sammendrag af dem 
i årsberetningens kapitel 10, 
»Opnåelse af resultater ved 
hjælp af EU‑budgettet«.
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h) Hvis EU‑midlerne bruges til at købe varer og tjenesteydelser af unødvendig 
høj kvalitet.

i) Hvis indkøbsreglerne ikke følges i forbindelse med køb af varer og 
tjenesteydelser.

j) Hvis det tager for lang tid at gennemføre foranstaltningerne.

k) Hvis EU‑budgettet bruges til at finansiere foranstaltninger og projekter, som 
ikke er selvbærende, eller som ikke føres videre, når EU‑midlerne ikke længe‑
re er til rådighed. Det kan betyde, at de anvendte midler ikke har givet noget 
udbytte.

l) Hvis der mangler oplysninger om, hvad der faktisk er opnået, og hvilke gavn‑
lige virkninger dette indebærer. F.eks. foreligger der somme tider delvise 
oplysninger, når enkelte lande har sørget for rapportering om aktiviteter på 
deres eget territorium (resultatmål, evalueringer osv.). Men det giver ikke 
mulighed for at danne sig et samlet billede af resultaterne i EU eller fore‑
tage sammenligninger på tværs af EU. Resultatet er, at de eneste ensartede 
og sammenlignelige data, der foreligger for hele EU‑budgettet, omhandler 
finansieringsniveauer, og det kan forstærke den udgiftsfokuserede kultur.

De hyppigst rapporterede problemer i Rettens særberetninger
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Nogle specifikke risikofaktorer

26 
Punkt 12‑15 beskriver den iboende kompleksitet i anvendelsen af EU‑budgettet. 
Det forhold, at der er mange forskellige og komplekse programstrukturer (med 
forskellige procedurer), begrænser EU‑udgifternes effekt og pålægger ansøgerne 
administrative byrder. Unødvendigt komplicerede udgiftsregler eller kontrolkrav 
kan forsinke gennemførelsen og bidrage til at give et negativt billede af EU. En 
række centrale spørgsmål fortjener særlig omtale, og de behandles i dette afsnit.

Støtteberettigelsesregler og andre betingelser for at modtage EU-støtte

27 
Komplekse støtteberettigelsesregler og andre betingelser for anvendelsen af 
EU‑midlerne kan føre til dårlig målretning af midlerne og suboptimal anvendelse 
af EU‑budgettet.

28 
Kommissionen er i gang med at begrænse og forenkle lovgivningen. Reglernes 
antal og kompleksitet skaber imidlertid stadig vanskeligheder for medlemsstater‑
nes forvaltningsmyndigheder, for andre formidlere og for støttemodtagerne:

a) På nogle budgetområder er der op til syv lag af regler, og betingelserne er 
spredt i mange forskellige lovtekster. Det kan føre til forskellige fortolkninger 
og dermed en uensartet anvendelse af reglerne.

b) Det forhold, at reglerne fremstår som komplekse, kan afskrække deltagere fra 
at søge om EU‑støtte og også gøre det svært for dem at overholde reglerne.

c) Reglerne kendes måske ikke af alle de aktører, der er involveret i inkasserin‑
gen og anvendelsen af EU‑midlerne, især når udgifterne medfinansieres af 
medlemsstaternes nationale budgetter.

d) Medlemsstaternes myndigheder kan måske ikke træffe rettidige foranstalt‑
ninger til at sikre, at ændringer i EU‑reglerne bliver kendt og gennemført på 
deres territorium.

e) Medlemsstaterne kan også øge kompleksiteten ved at stille flere betingelser 
i deres nationale regler (f.eks. indkøbsregler) eller vejledninger eller ved at 
opstille deres egne støtteberettigelseskriterier (f.eks. vedrørende udgifter til 
samhørighedspolitikken). Disse ekstra krav kan være unødvendige og skabe 
en unødvendig administrativ byrde og kompleksitet i forbindelse med anven‑
delsen af EU‑budgettet.

f) Kontrolsystemerne på de forskellige niveauer er måske ikke tilstrækkelige til 
at kontrollere overholdelsen af samtlige betingelser.
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Anvendelse af regler og procedurer for offentlige indkøb

29 
Indkøb med offentlige midler er forbundet med særlige vanskeligheder for de 
udgiftsansvarlige forvaltere: Disse midler skal anvendes på en gennemsigtig, 
upartisk og korrekt måde, og der skal sikres valuta for pengene. Hensigten med 
EU’s direktiver om offentlige indkøb er dels at åbne det indre marked ved at 
gøre det lettere at indgå aftaler og foretage indkøb på tværs af grænserne, dels 
at fastlægge en retlig ramme for åbne og gennemsigtige indkøb. Hvis disse 
regler ikke bliver fulgt, kan det føre til for høje offentlige omkostninger (f.eks. 
til for dyre offentlige anlægsarbejder), ringe konkurrence, afvisning af kvali‑
ficerede tilbudsgivere eller ekstraomkostninger og forsinkelser som følge af 
kontraktannulleringer.

30 
Mange af de fejl med hensyn til lovlighed og formel rigtighed, som Retten 
konstaterer, skyldes, at indkøbsregler og ‑procedurer er blevet anvendt forkert 
(jf. faktabladet om offentlige indkøb). Det kan være gjort med forsæt for at 
favorisere nogle leverandører frem for andre, eller uden forsæt, fordi reglerne er 
komplekse og ikke klart forstået.

Medlemsstaternes kapacitet til at forvalte og anvende EU-midler

31 
De relevante myndigheder i medlemsstaterne og deres revisorer har det primære 
ansvar for at sikre, at subsidier og tilskud udbetales til støtteberettigede mod‑
tagere, der overholder de fastsatte betingelser, og at uberettigede betalinger 
inddrives korrekt25. Omkostningerne ved at oprette de organer og systemer, der 
administrerer EU‑midlerne, deles mellem medlemsstaterne og EU, og medlems‑
staterne kan til en vis grad selv bestemme, hvordan de vil organisere deres syste‑
mer og kontroller på nationalt, regionalt og lokalt plan.

25 Den nye finansforordning, 
Europa‑Parlamentets og 
Rådets forordning (EU, 
Euratom) nr. 966/2012 af 
25. oktober 2012 om de 
finansielle regler vedrørende 
Unionens almindelige budget 
og om ophævelse af Rådets 
forordning (EF, Euratom) 
nr. 1605/2002 (EUT L 298 
af 26.10.2012, s. 1), giver 
medlemsstaterne mere 
ejerskab over og ansvar for 
den del af EU‑budgettet, de 
anvender.
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32 
Det forhold, at midlerne anvendes af 28 nationale forvaltninger samt mange 
regionale og lokale myndigheder med forskellig administrativ kapacitet, øger 
i sagens natur risikoen for fejl med hensyn til lovlighed og formel rigtighed og 
risikoen for udgifter af ringe kvalitet. Utilstrækkelig administrativ kapacitet hos 
medlemsstaternes myndigheder kan føre til uensartetheder i systemerne for og 
kontrollerne af anvendelsen af støttekriterier, vurderingen af omkostningernes ri‑
melighed, overholdelsen af reglerne for offentlige indkøb, anvendelsen af bøder, 
inddrivelsen af uberettiget udbetalte midler, kontrollen på stedet vedrørende 
tilskud og subsidier, kontrollen vedrørende gennemførelsen af lovgivningen om 
miljø, sundhed og fødevaresikkerhed, anvendelsen af statsstøtteregler, udstedel‑
sen af importtilladelser og kontrollen af indførsler.

33 
Uligheder med hensyn til absorption og administrativ kapacitet kan også virke 
hæmmende på gennemførelsen af foranstaltninger, på de lovgivningsmæs‑
sige aktiviteter og på udvekslingen af oplysninger mellem Kommissionen og 
medlemsstaterne.

34 
Endvidere kan medlemsstaterne have vanskeligt ved effektivt og rettidigt at 
afhjælpe de svagheder, der konstateres af Retten og Kommissionen.

Samordning af EU-budgettet og de nationale budgetter med pres for at få 
opbrugt EU-midlerne

35 
EU‑budgettets etårighed kan skabe problemer med hensyn til finansiering af for‑
anstaltninger, der varer flere år. Det tager tid at omsætte finansieringsafgørelser 
til konkrete prioriteter og foranstaltninger på nationalt, regionalt og lokalt plan. 
Der kan være en betragtelig kløft mellem den politiske forpligtelse og de afsatte 
ressourcer, mellem de planlagte foranstaltninger og de gennemførte. Der er des‑
uden ingen sammenhæng mellem EU’s og medlemsstaternes budgetprocesser: 
De forvaltes af forskellige aktører med forskellige prioriteter og følger forskellige 
cyklusser.

36 
I forholdet mellem EU‑budgettet og de nationale budgetter kan der derfor være 
overlapninger, mangler og modsigelser, der fører til ineffektivitet og ressource‑ 
spild. Den tættere samordning af de økonomiske politikker inden for rammerne 
af det europæiske semester (jf. tekstboks 3) kan bidrage positivt til at bekæmpe 
disse problemer.
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37 
Dette er særlig vigtigt lige nu på grund af de offentlige finansers tilstand i med‑
lemsstaterne, især i de medlemsstater, hvor midler fra EU‑budgettet har stor 
betydning for de offentlige finanser. Med hensyn til samfinansierede udgifter 
kan sparepolitikken i medlemsstaterne medføre, at den nationale finansiering til 
gennemførelse af foranstaltningerne reduceres væsentligt eller helt bortfalder. 
Nedskæringer på administrationsudgifter og personale påvirker også medlems‑
staternes evne til at anvende EU‑budgettet korrekt. Og det kan desuden være 
vanskeligt at sikre bæredygtigheden af de EU‑finansierede foranstaltninger, når 
EU‑midlerne ikke længere er til rådighed.

38 
Den inputorienterede tilgang til anvendelsen af EU‑budgettet betyder imidler‑
tid, at forvaltnings‑ og kontrolmyndighederne fokuserer på regeloverholdelse 
uden hensyntagen til de resultater, der opnås. I den økonomiske forvaltning 
er der måske primært fokus på at få opbrugt det disponible budget. F.eks. var 
formålet med mange af de foranstaltninger, der blev truffet for at forenkle 
programgennemførelsen og fremskynde betalingerne, at få opbrugt midlerne 
til programmerne i perioden 2007‑2013 (omprogrammering, forskudsbetalinger 
(fremrykning), udvidet rådighedsstillelse af budgetmidler (frister for afslutning), 
anerkendelse af flere udgifter som støtteberettigede, forenkling af godtgørelses‑
processen ved i højere grad at anvende faste satser eller faste beløb i stedet for 
at godtgøre faktiske omkostninger).

39 
Medlemsstaterne føler måske også et pres for at få opbrugt EU‑budgettet uden 
at foretage streng kontrol. Måske bliver der ikke fra starten gjort nok for at sikre, 
at midlerne bruges på de rigtige programmer og projekter. Det forhold, at der er 
afsat øremærkede nationale rammebeløb, afholder måske Kommissionen fra at 
bremse medlemsstaternes forslag. Det kan f.eks. tænkes, at Kommissionen ved 
starten af en ny programmeringsperiode ikke gør brug af alle sine beføjelser for 
at sikre, at medlemsstaternes forslag er i overensstemmelse med EU’s mål, og 
at de foreslåede foranstaltninger i tilstrækkelig grad er rettet mod de specifikke 
behov, som medlemsstaterne har identificeret.
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EU-budgettets etårighed indvirker på aktiviteterne og likviditetsstyringen

40 
Eftersom mange af de aktiviteter, der finansieres af det etårige EU‑budget, gen‑
nemføres over flere år, kan der udbetales forskud (»forfinansiering«) til med‑
lemsstater, andre formidlere og støttemodtagere, så aktiviteterne kan sættes 
i gang26. Hvordan disse forskud anvendes, får man først at vide langt senere, når 
udgiftsoversigterne (»omkostningsanmeldelserne«) bliver indsendt og kontrolle‑
ret. Af budgetregnskabet vil det fremgå, at betalingstempoet er højest i de første 
år, fordi de beløb, der udbetales som forfinansiering, vises som udgifter. Men 
unødvendigt lange perioder med forfinansiering kan øge risikoen for fejl og tab 
og gøre det ekstra svært at omlægge aktiviteterne med henblik på at nå målene. 
Eftersom støttemodtagerne kan vente længe med at indsende omkostningsan‑
meldelser, viser problemerne sig først i de sidste år, hvor det måske er for sent at 
løse dem, og det kan være problematisk at fremskaffe underliggende bilag og 
oplysninger. Fejlforekomsterne er konsekvent højere i de sidste år, når omkost‑
ningsanmeldelserne skal afsluttes27.

41 
De forpligtelser, der endnu ikke er indfriet (RAL eller »reste à liquider«), kan skjule 
budgetbeløb, der ikke kan anvendes (jf. figur 3).

42 
Som angivet i punkt 12 f) ii) og figur 2 vil medlemsstaterne på et senere tids‑
punkt skulle indbetale 1 234 milliarder euro, for at forpligtelserne kan indfries.

Fordele ved at anvende EU-budgettet — »EU-merværdi«

43 
EU‑merværdi er begrebet om, at udgifter på EU‑niveau giver ekstra fordele i for‑
hold til, hvad der kan opnås ved hjælp af nationale programmer. Dette begreb 
har fået større synlighed, siden FFR‑forhandlingerne gav anledning til spørgs‑
mål om omkostninger og fordele ved EU‑medlemskabet og om de politiske og 
økonomiske konsekvenser af den europæiske integration. Begrebet er et nyttigt 
referencepunkt, der kan bidrage til at sikre, at EU handler i de situationer, hvor 
medlemsstaterne ikke kan, eller hvor EU kan opnå bedre resultater. Det kan være 
med til at dreje diskussionen væk fra at handle om fordelingen af EU‑budgettet 
mellem medlemsstaterne, så den i stedet kan handle om, hvordan de fælles mid‑
ler bedst kan investeres med henblik på at opnå fælles mål.

26 Forskuddene ligger typisk 
på 4‑12 % af aktiviteternes 
forventede omkostninger. 
Ved udgangen af 2013 var der 
udbetalt 79,4 milliarder euro 
i forfinansiering, hovedparten 
vedrørende aktiviteter, der 
forvaltes af medlemsstaterne 
under delt forvaltning.

27 Det er årsagen til, 
at Retten udelukker 
forfinansieringsbetalinger 
fra de udgifter, som den 
kontrollerer med hensyn til 
lovlighed og formel rigtighed.
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44 
Budgettet giver EU‑merværdi, når udgifterne er berettigede og effektivt bidrager 
til en produktiv opnåelse af EU’s politikmål samt bidrager til at opbygge kapacitet 
og velstand i medlemsstaterne. Ud over at yde finansiering på de områder, hvor 
EU har enekompetence, kan EU‑budgettet tilføre værdi ved at skabe netværk 
(både fysiske og professionelle), der bringer EU’s borgere og medlemsstaterne 
tættere på hinanden. EU‑budgettet finansierer innovative foranstaltninger, og til‑
gængeligheden af EU‑midler kan få regeringer til at iværksætte foranstaltninger, 
som de ellers ikke ville have overvejet.

45 
Der er dog usikkerhedsmomenter: Måske lægger EU blot ekstra penge oven i de 
midler, der allerede er til rådighed, uden at denne budgetanvendelse har en 
særlig EU‑dimension, måske anvendes EU‑midlerne til aktiviteter, som medlems‑
staterne og de andre støttemodtagere ville have gennemført alligevel (»død‑
vægt«), eller måske er midlerne utilstrækkelige og når ikke den kritiske masse, 
der er nødvendig for at opnå de ønskede resultater. Det forhold, at der er mange 
forskellige og fragmenterede udgiftsprogrammer (med forskellige procedurer), 
begrænser desuden EU‑merværdien og kan give næring til forestillingen om, at 
EU er kendetegnet ved ødselhed, spild og bureaukrati.

46 
Graden af Kommissionens involvering i anvendelsen af EU‑budgettet afhænger 
af, hvilken af de tre forvaltningsmetoder (direkte, delt og indirekte) der benyt‑
tes (jf. fodnote 12). Valget af metode påvirker også Kommissionens mulighed 
for rettidigt at fastlægge og få adgang til forvaltnings‑ og resultatoplysninger, 
for direkte at overvåge de systemer og kontroller, der skal sikre opnåelse af 
målene, for hurtigt at afhjælpe svagheder og for at standardisere kontrol‑ og 
revisionsordningerne.

Kvaliteten af data og oplysninger

47 
Kommissionen koordinerer de mange aktører, der er involveret i anvendelsen 
af budgettet, og kan ikke pålægge standardiserede processer og forvaltnings‑
systemer. Udfordringen består i at sikre, at de rigtige data indhentes rettidigt fra 
formidlerne, og at de kan kontrolleres effektivt.
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48 
Endvidere er Kommissionens overvågning og dens økonomiske forvaltning og 
resultatstyring ofte baseret på begrænsede, ufuldstændige eller upålidelige op‑
lysninger. Det kan f.eks. nævnes:

a) at de underliggende oplysninger og bilag ofte er spredt, både geografisk og 
i forskellige systemer

b) at ledelsesinformationssystemerne ikke giver tilstrækkelige oplysninger om 
midlernes anvendelse, effekt og merværdi

c) at rapporterings‑ og ansvarlighedssystemerne ikke er udformet til at måle 
udfald eller overvåge fremskridt i forhold til planerne

d) at de flerårige programmer mangler milepæle, der kunne gøre det muligt for 
Kommissionen at følge foranstaltningernes udvikling og retning med henblik 
på at sikre, at målene bliver opnået

e) at der kan mangle indikatorer til måling af, om den økonomiske forvaltning 
er forsvarlig (sparsommelig, produktiv og effektiv), eller at indikatorerne er 
uhensigtsmæssige og tilskynder til en forkert adfærd

f) at der foretages evalueringer af ringe kvalitet eller slet ikke foretages 
evalueringer.

Udgifter, der ikke kan afholdes over EU-budgettet, og revision

49 
I forbindelse med udgifter under delt forvaltning anvendes der »afslutnings‑
procedurer«28 til at fastlægge det beløb, der kan afholdes over EU‑budgettet. 
Omkostningerne til finansielle korrektioner i forbindelse med landbrugsudgifter 
bæres af den pågældende medlemsstats eget budget, men hvis medlemsstaten 
erklærer sig enig i en korrektion vedrørende strukturfondene, justerer den sin 
omkostningsanmeldelse, og så kan midlerne bruges til andre projekter i samme 
land. Hvis medlemsstaten ikke er enig i korrektionen, kan Kommissionen træffe 
formel afgørelse om at gennemtvinge den, hvilket fører til en reduktion af de 
EU‑midler, der er til rådighed for det pågældende land. Medlemsstaterne har 
derfor ikke noget incitament til at afhjælpe svagheder i deres systemer.

28 Afslutning betyder, at de 
udgiftsoversigter, der er 
indsendt til Kommissionen 
med henblik på finansiering, 
er korrekte, og at udgifterne 
i dem er afholdt i overens‑ 
stemmelse med reglerne.
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50 
Kommissionen kan ikke direkte og systematisk kontrollere de dele af EU‑bud‑
gettet, der anvendes af formidlere (medlemsstater, andre lande, internationale 
organisationer osv.), og de udgifter, som støttemodtagerne beder om at få 
godtgjort (anmelder). Den forlader sig på uafhængige revisorers attestering af de 
pågældende udgifter og på den begrænsede kontrol og inspektion, der udføres 
af dens eget operationelle personale og dens egne revisorer. Denne situation er 
ikke uden problemer:

a) Det kan være problematisk at lade udgifterne attestere af uafhængige reviso‑
rer, fordi der kan være tvivl om kvaliteten og rettidigheden af deres arbejde29 
eller om deres uafhængighed.

b) Kommissionens egen kontrol kan være påvirket af svagheder i dens 
kontrolstrategi.

c) Fordi Kommissionen ikke har ressourcer til at foretage store og omfattende 
revisioner, kan det ske, at der opstår forsinkelser i afslutningsprocessen, og 
at det først efter vidtrækkende og tidskrævende finansielle korrektioner er 
muligt at godkende udgifterne.

29 Retten har konstateret, at 
kvaliteten af disse revisorers 
arbejde ikke altid er pålidelig 
nok.
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51 
Både Kommissionen og medlemsstaterne er ansvarlige for at sikre, at EU’s midler 
bliver brugt hensigtsmæssigt og fornuftigt, og i de seneste år har begge parter 
truffet mange vellykkede foranstaltninger med dette for øje. Med starten på den 
nye flerårige finansielle ramme i 2014, indførelsen af gennemførelsesbestem‑
melserne til denne ramme og den nye finansforordning samt Kommissionens 
løfte om at sikre, at budgettet bliver mere resultatorienteret, er der ikke desto 
mindre nye muligheder for at forenkle og forbedre den økonomiske forvaltning 
af EU‑budgettet.

Fokus på resultater og EU-merværdi

52 
De foreslåede ændringer med hensyn til ordningerne for delt forvaltning under 
FFR for 2014‑2020 fastholder grundlæggende fokus på udgifterne snarere end på 
de resultater, der opnås. Desuden afhænger deres succes af, hvor godt de bliver 
implementeret af både Kommissionen og medlemsstaterne.

53 
Kommissionen bør med støtte fra Europa‑Parlamentet og Rådet prioritere ud‑
gifter til aktiviteter med EU‑merværdi, f.eks. foranstaltninger på områder, hvor 
Kommissionen har enekompetence, grænseoverskridende foranstaltninger, 
projekter til fremme af fælles interesser og europæiske netværk. Der bør ret‑
tes ekstra opmærksomhed mod de budgetområder, der har mange forskellige 
og fragmenterede udgiftsordninger eller er præget af langsom udnyttelse eller 
underudnyttelse af forpligtelserne og de nationale tildelinger, og mulighederne 
for at annullere finansieringen bør undersøges.

Fokus på resultatstyring

54 
For at fremme resultatstyringen bør EU‑budgettet have klart formulerede 
målsætninger med solide indikatorer og milepæle, og der bør være ordninger 
for systematisk overvågning og evaluering, så fremskridt med hensyn til at nå 
målsætningerne kan måles. Dette kræver:

a) At der gives en klar begrundelse for, at en given foranstaltning er ønskelig og 
nødvendig på EU‑niveau (konsekvensanalyse).

b) At der er en klar vision for, hvad der skal opnås ved hjælp af EU‑politikken, 
de lovgivningsmæssige tiltag og budgettet, samt en klar beskrivelse af 
programmets logik og proceduren for vurdering af programmets resultater 
og virkninger. Det er også nødvendigt, at samtlige aktørers roller og ansvar 
i forbindelse med gennemførelsen af budgettet præciseres eksplicit.
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c) At der etableres et solidt resultatstyrings‑ og rapporteringssystem med 
klart definerede resultatindikatorer, der anvendes globalt af Kommissionen, 
medlemsstaterne, regionerne og andre aktører. Det vil gøre det muligt at 
sammenligne og aggregere data på EU‑niveau. Fremskridtene bør overvåges 
regelmæssigt i forhold til en specifik basislinje, og indikatorerne bør fokusere 
på output, udfald og virkninger. Kommissionens nylige bestræbelser på at 
opbygge et resultatstyrings‑ og rapporteringssystem bør forblive en prioritet.

d) At der foretages rettidige evalueringer med henblik på at fastlægge, om mål‑
sætningerne er blevet nået på en produktiv og effektiv måde.

Fokus på budgetforvaltning

55 
Af hensyn til budgetforvaltningen bør Kommissionen forbedre og offentliggøre 
sit langsigtede likviditetsoverslag for bedre at kunne forudse, hvilke beløb den 
skal anmode medlemsstaterne om, og for at sikre, at de nødvendige betalinger 
kan dækkes af de godkendte årlige (betalings)budgetter. Denne analyse bør tage 
højde for, i hvilket omfang EU vil skulle gennemføre forfinansieringsbetalinger 
og også dække betalingsbehovene vedrørende passiver, der allerede er opført 
i Unionens balance.

56 
Kommissionen bør være mere proaktiv med hensyn til at identificere tilfælde af 
overregulering30, og der bør fortsat gøres bestræbelser på at forenkle lovgivnin‑
gen, opstille realistiske og klare betingelser for støtteberettigelse (især på natio‑
nalt niveau) og gøre mere brug af faste beløb eller faste satser, som er baseret på 
resultater frem for på inputomkostninger.

57 
Kommissionen bør i sine egne tjenestegrene identificere bedste praksis og 
udbrede de aktiviteter, der giver merværdi. Den bør også identificere de bud‑
getområder, hvor forskellige tjenestegrene forvalter programmer og aktiviteter 
af samme type, og hvor de potentielle formidlere er de samme, så den kan tage 
skridt til at sikre, at dens procedurer og rapporteringskrav er ensartede.

58 
Kommissionen bør også benchmarke enhedsomkostningerne for de aktiviteter 
og programmer, som den medfinansierer i medlemsstaterne, så de offentlige 
organer bedre kan sammenligne og overvåge, i hvor høj grad deres udgiftspro‑
grammer giver valuta for pengene.

30 Jf. Europa‑Parlamentets 
undersøgelse »Gold‑plating in 
the EAFRD: to what extent do 
national rules unnecessarily 
add to complexity and, as 
a result, increase the risk of 
errors?« (februar 2014).
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59 
Det er også Kommissionen, der bedst kan identificere bedste praksis i medlems‑
staterne og udbrede disse praksis og de indhøstede erfaringer på tværs af de 
nationale grænser og til samtlige medlemsstater ved at støtte grænseoverskri‑
dende netværk. Den kan endvidere styrke myndigheders og andre formidleres 
institutionelle kapacitet ved at udsende bedre vejledninger, forklaringer og 
tjeklister vedrørende anvendelsen af EU‑budgettet og gennemførelsen af den 
relevante lovgivning (f.eks. om bedste praksis i forbindelse med indkøb, om 
forvaltningserklæringer, om uafhængige revisorers attestering af udgifter og om 
inspektionsmetoder).

Kontrolordninger og anvendelse af andres arbejde

60 
Både Kommissionen og medlemsstaterne bør sikre, at kontrolordningerne er 
godt implementeret og effektive:

a) Medlemsstaternes godkendelse af de nationale forvaltnings‑ og kontrol‑ 
organer bør sikre, at alle de organer, der er involveret i anvendelse og kontrol 
af EU‑midler, har den nødvendige administrative kapacitet og de nødvendige 
ressourcer, og at de udfører deres opgaver effektivt.

b) Kommissionen bør kunne opnå sikkerhed fra de nationale forvaltningserklæ‑
ringer om forvaltnings‑ og kontrolsystemernes funktionsmåde, de underlig‑
gende transaktioners lovlighed og formelle rigtighed og overholdelsen af 
principperne for forsvarlig økonomisk forvaltning ved at sikre sig, at disse 
erklæringer er velunderbyggede.

Midtvejsevaluering

61 
Midtvejsevalueringen af FFR for 2014‑2020 kan være en anledning til at overveje 
prioriteterne for EU‑budgettets udgifter og udformningen af de instrumenter, 
der anvendes til at opfylde prioriteterne. For det første bør det overvejes, hvor‑
dan man skal udnytte de muligheder, som TEUF (artikel 311, tredje afsnit) giver for 
at skabe nye EU‑indtægtskilder, og hvordan man skal sikre, at den del af EU‑bud‑
gettet, der finansieres af medlemsstaterne, finansieres på en retfærdig, gennem‑
sigtig, omkostningseffektiv og enkel måde baseret på hver enkelt medlemsstats 
evne til at bidrage. For det andet kan der ikke sikres effektivitet i EU‑udgifterne, 
så længe det aktuelle system bygger på reserverede nationale tildelinger sna‑
rere end på de resultater, der skal opnås. På grundlag af midtvejsevalueringens 
resultater bør Kommissionen tage disse to store spørgsmål under overvejelse 
i forbindelse med de fremtidige flerårige finansielle rammer, der vil kræve politisk 
tilslutning fra alle de relevante aktører.
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I Risici, der kan forekomme i forbindelse med anvendelsen af EU-budgettet1

Eksterne risici

Politiske risici

 ο Medlemsstaternes politiske afgørelser og politiske prioriteter uden for EU‑sammenhængen

 ο Modstridende prioriteter blandt medlemsstaterne

 ο Kommissionens målsætninger har kun ringe politisk opbakning fra medlemsstaterne

 ο Organisationer, myndigheder eller støttemodtagere pålægges uønskede ansvarsopgaver

 ο Partnerlande uden for EU — forhold vedrørende regeringsførelse/andre politiske faktorer

Lovgivnings- og reguleringsmæssige risici

 ο Retsgrundlaget er usikkert/fragmenteret/kompliceret eller genstand for væsentlige ændringer

Finansielle risici

Budgetmæssige risici

 ο Der er ikke tilstrækkelige midler/ressourcer til at gennemføre de ønskede foranstaltninger/der er ikke midler til at 
foretage betalinger

 ο Medlemsstaterne kan ikke yde medfinansiering på grund af egne budgetbegrænsninger

 ο Betalinger behæftet med fejl (lovlighed og formel rigtighed/DAS‑fejl, udgifter er ikke afholdt i overensstemmelse 
med reglerne)

 ο Budgetforvaltningsforhold (mange forpligtelser og betalinger i slutningen af regnskabsåret, uindfriede forpligtelser 
(RAL) og øget anvendelse af forfinansiering)

 ο Aktiviteter finansieret fra andre kilder, af andre EU‑instrumenter eller ved medfinansiering (overlappende 
programmer)

 ο Afholdelse af ikkestøtteberettigede omkostninger

1  Med inspiration fra Sigmas ramme for risikoidentifikation (Sigma er et fælles OECD‑EU‑initiativ til forbedring af regeringsførelse og forvaltning).
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I Svig, uregelmæssigheder og korruption

 ο Forebyggelse, afsløring og korrektion af svig har lav prioritet

 ο Der mangler ressourcer til at sikre budgettet mod svig

 ο Aktiviteterne involverer store beløb eller varer af høj værdi

 ο Tab af aktiver

 ο Problemer med at identificere den endelige støttemodtager

Indkøb

 ο Komplekse indkøbs‑ eller kontraktregler

 ο EU’s indkøbsprocedurer bliver ikke fulgt (opdeling af partier for at komme under konkurrencetærskler, offentlig‑
gørelse, tildelingskriterier, kontraktbetingelser og undertegnelse ...)

 ο Der anvendes forkerte udbudsprocedurer (kontrakter ofte tildelt uden konkurrence, kontrakter om supplerende 
arbejde ...)

Aktivitetsrisici

Politik

 ο Væsentlige ændringer i politikmiljøet

 ο Usammenhængende forvaltning i Kommissionens tjenestegrene — forskellige politikmål (og dermed forskellig‑
heder i programgennemførelse og resultatmålinger)
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Programudformning/aktioner

 ο Kompleksitet i programgennemførelsesmetode/‑aktiviteter

 ο Uhensigtsmæssig gennemførelsesmekanisme

 ο Nye initiativer oprettet under tidspres/hasteforanstaltninger

 ο Hurtig gennemførelse af programmet efter vedtagelsen af retsgrundlaget

 ο Aktiviteter, som den reviderede enhed ikke har eller kun har begrænset erfaring med (f.eks. nye instrumenter til 
håndtering af finanskrisen og statsgældskrisen)

 ο Langsom programgennemførelse

 ο Aktioner med mange transaktioner

 ο Omstændelige operationelle procedurer

Organisationens struktur

 ο Kompleks organisation (f.eks. grænseoverskridende aktioner, der omfatter sproglige, politiske eller geografiske 
spørgsmål, flere administrative niveauer osv.)

 ο Geografisk spredt organisation

Organisationens ansvar

 ο Organisationer, myndigheder eller støttemodtagere pålægges uønskede ansvarsopgaver og omkostninger

 ο Uklar ansvarsfordeling mellem Kommissionen og medlemsstaterne

 ο Dårlig koordinering af aktiviteter, især i systemer med decentral eller delt forvaltning

 ο Uklar ansvarsfordeling/overlappende ansvarsområder i EU‑institutioner/‑organer
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I Organisationens ressourcer

 ο Mangel på en fælles administrativ støttestruktur

 ο IT, der er forældet, meget kompleks eller omfatter mange forskellige og/eller inkompatible computersystemer

Opstilling af operationelle mål

 ο Utilstrækkelig behovsvurdering

 ο Mangel på/uklare/utilstrækkelige eller ukvantificerede mål for sparsommelighed, produktivitet og effektivitet

 ο Målene omfatter ikke lovlighed, formel rigtighed, regnskabernes rigtighed og pålidelighed, beskyttelse af aktiver

 ο Der er modstridende eller uforenelige mål i EU’s politik eller program eller i henholdsvis EU‑prioriteterne og de 
nationale prioriteter

 ο Prioriteterne er uklare, eller målene er ikke prioriteret

 ο Uhensigtsmæssige procedurer til prioritering og udvælgelse af programmer og projekter med henblik på at sikre, 
at fællesskabsmidlerne får maksimal virkning

Operationalisering af målene

 ο Ingen klare sammenhænge mellem mål og aktiviteter

 ο Støtteberettigelses‑/udvælgelseskriterierne er uklare eller har for lidt sammenhæng med målene (for brede, for 
strenge eller ikke relevante)

 ο Kritiske faktorer, der kan bringe opnåelsen af målene i fare, vurderes ikke regelmæssigt
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Kontrolsystemer

 ο Mangel på interne kontrolsystemer til at overvåge sparsommelighed, produktivitet og effektivitet

 ο Svagheder i kontrolsystemernes udformning eller resultater, manglende eller uegnede overvågnings‑ og 
kontrolsystemer

 ο Komplekse kontrolsystemer (ineffektive eller dyre)

 ο Forskelle i støttemodtagernes/medlemsstaternes kontrolsystemer

 ο Aktionerne er ikke fuldt ud omfattet af de sædvanlige kontroller

 ο Inspektioner på stedet eller overvågningsbeføjelser anvendes ikke eller kun sjældent

Finansielle kontrolsystemer

 ο Støttemodtagernes regnskabssystemer er ikke kompatible med Unionens systemer

 ο Programmets omkostninger er uforholdsmæssigt eller uventet store, eller der rammes langt ved siden af 
budgetmålene

 ο Problemer med at fastlægge omkostningerne til input

 ο Manglende regnskabssystem/svagt revisionsspor

Revision og evaluering

 ο Utilstrækkeligt revisionssystem (dækning, kvalitet, rapportering, opfølgning)

 ο Ingen reaktion på tidligere revisionsresultater

 ο Dårlige evalueringer/ingen opfølgning på evalueringsresultater

Information

 ο Manglende eller dårligt ledelsesinformationssystem

 ο Ledelsesinformationen og de finansielle oplysninger er ringe, bliver ikke brugt korrekt, eller bliver misbrugt
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Resultatmåling

 ο Rapporterings‑ og ansvarlighedssystemerne er ikke udformet til at måle udfald, eller der mangler et system til at 
overvåge fremskridt i forhold til planerne

 ο Der mangler indikatorer til at måle overholdelsen af principperne om sparsommelighed, produktivitet og effektivitet

 ο De anvendte indikatorer er uhensigtsmæssige eller tilskynder til forkert adfærd

 ο Kommissionen og medlemsstaterne anvender forskellige centrale resultatindikatorer

Resultater

 ο Resultaterne/virkningerne ikke opnået

 ο Forsinkelser i gennemførelsen på grund af dårlige resultater opnået af formidlere/kontrahenter

 ο Bevis på dårlige resultater (mange klager, lav brugertilfredshed, resultatforskelle sammenlignet med lignende 
organisationer, dårlige resultater opnået ved outsourcede tjenester)

Merværdi

 ο Manglende EU‑merværdi — programmerne erstatter nationale offentlige udgifter eller tilfører ingen merværdi  
(NB: additionalitet og subsidiaritet)

 ο Dårlig bæredygtighed — intet ejerskab, projekter oprettes uden en hensigtsmæssig dialog med støttemodtagerne, 
støttemodtagerne er meget afhængige af EU, projekterne bliver ikke fortsat/opretholdt efter EU‑støttens udløb

 ο Dødvægt (foranstaltningen ville også være blevet gennemført uden EU‑støtte)

 ο Overregulering (EU‑støtten bruges til at gennemføre dyre foranstaltninger og projekter ud over det nødvendige)

Omdømme

 ο Tiltag/manglende tiltag skader EU’s/Kommissionens omdømme
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Forvaltning

 ο Svage etiske værdier/integritet (uregelmæssigheder tolereres, ingen adfærdskodeks)

 ο Stærkt pres på forvaltningen for at opnå urealistiske mål eller overholde urealistiske frister (dvs. høje 
forpligtelsesgrader)

 ο Politisk og andet pres for at performe på en bestemt måde

 ο Bevis på dårlige forvaltningsresultater (f.eks. tidligere dårlig forvaltning på bestemte områder/i bestemte lande, 
væsentlige overskridelser af budgetter og tidsfrister, utilstrækkelig planlægning, manglende tilsyn og overvågning)

Personale

 ο Utilstrækkeligt, ukvalificeret, uerfarent eller dårligt motiveret personale og/eller utilstrækkelige 
ansættelsesprocedurer

 ο Mange underkontrahenter

 ο Manglende jobbeskrivelser

 ο Ingen politik vedrørende personalerotation
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01 
EU’s almindelige budget (EU‑budgettet) er et balanceret budget. Europa‑Kom‑
missionen (Kommissionen) kan ikke låne penge til at finansiere EU’s udgifter, og 
udgifterne skal matche indtægterne. På Det Europæiske Råds møde i februar 
2013 blev det besluttet, at indtægterne bør styres af målene om forenkling, gen‑
nemsigtighed og lighed.

02 
Kommissionen har stillet forslag om at forenkle medlemsstaternes bidrag1 (ved at 
afskaffe den nuværende momsbaserede indtægt, indføre nye egne indtægter (en 
skat på finansielle transaktioner og en ny, forenklet momsindtægt) og erstatte 
den nuværende korrektionsmekanisme med faste korrektioner). Samlet set vil 
forslaget ændre indtægternes sammensætning og den andel, som hver enkelt 
medlemsstat betaler til EU‑budgettet. Indtil forslaget vedtages enstemmigt af 
medlemsstaterne, er det nuværende system gældende. Medlemsstaterne kan 
også vedtage at anvende det nye system med tilbagevirkende kraft.

Dækning

03 
Indtægterne består hovedsagelig af egne indtægter (ca. 92 %). De samlede egne 
indtægter må ikke overstige 1,23 % af EU‑medlemsstaternes bruttonationalind‑
komst (BNI). De øvrige indtægter udgøres af bøder, inddrivelser, morarenter, 
indtægter i forbindelse med administrationen (de ansattes pensionsbidrag og 
indkomstskatter) og budgetjusteringer.

04 
EU’s egne indtægter udgøres af:

a) De traditionelle egne indtægter (ca. 12 %), som er told baseret på den fælles 
toldtarif og sukkerafgifter betalt af sukkerproducenter. Medlemsstaterne 
tilbageholder 25 % af de traditionelle egne indtægter som et bidrag til at 
dække opkrævningsomkostningerne.

b) En momsbaseret indtægt (ca. 10 %), som indebærer, at der opkræves en 
procentdel af medlemsstaternes harmoniserede momsgrundlag. Loftet for 
det harmoniserede momsgrundlag er 50 % af den enkelte medlemsstats BNI. 
Samtlige medlemsstater2 betaler en ensartet sats på 0,3 % af det harmonise‑
rede momsgrundlag.

1 COM(2011) 739 endelig af 
9. november 2011 — Ændret 
forslag til Rådets afgørelse om 
ordningen for Den Europæiske 
Unions egne indtægter.

2 Undtagen Tyskland, Neder‑ 
landene, Østrig og Sverige, der 
betaler en lavere sats.
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c) De BNI‑baserede indtægter (ca. 70 %), som bruges til at afbalancere budget‑
tet. De er baseret på medlemsstaternes udarbejdelse af BNI‑data.

i) Det Forenede Kongerige får en rabat på sit BNI‑bidrag baseret på meka‑
nismen til korrektion af budgetuligevægte. Denne korrektion finansieres 
af de andre medlemsstater, hvoraf fire (Tyskland, Nederlandene, Østrig 
og Sverige) betaler et bidrag, der er begrænset til 25 % af deres andel af 
korrektionen.

ii) Indtil 2013 fik to medlemsstater (Nederlandene og Sverige) en brutto‑ 
reduktion på 150 millioner euro3 på deres årlige BNI‑baserede bidrag.

iii) De enkelte års BNI‑ og momsgrundlag (og dermed medlemsstaternes 
bidrag) kan afbalanceres og justeres i op til fire år, hvorefter de ikke kan 
ændres, medmindre Kommissionen har taget forbehold.

Vores konstateringer

05 
Den nuværende ordning for finansiering af budgettet er kompliceret og mangler 
gennemsigtighed:

a) Opkrævningen af de traditionelle egne indtægter er kompleks. Det er et 
område med risici for uregelmæssigheder (der sker regelændringer, og der 
er millioner af importører med transaktioner af forskellig størrelse, hvilket 
indebærer en risici for skatteunddragelse og uanmeldte indførsler), og det 
påvirkes af forskelle mellem medlemsstaterne med hensyn til kapacitet og 
systemer (opkrævningsordninger ændres ofte, IT‑systemer er forældede eller 
mangler helt, der er problemer med gennemførelsen af centrale procedu‑
rer, og komplicerede grænseoverskridende forvaltningsopgaver påvirkes 
af forskelle med hensyn til administrativ kapacitet). Kommissionens kontrol 
i medlemsstaterne vurderes at være delvis effektiv.

b) Tre af Kommissionens generaldirektorater — GD for Budget, GD for Beskat‑
ning og Toldunion samt Eurostat — er involveret i at kontrollere momsgrund‑
laget, hvilket indebærer kontrol af komplekse statistiske aggregater samt 
vurdering af medlemsstaternes skatteopkrævningssystemer. Momsund‑
dragelse er et alvorligt problem i EU og skønnes at medføre, at op til 20 % 
af momsindtægterne går tabt. Medlemsstaternes revisionsmyndigheder 
kontrollerer også dette område, fordi det har betydning for deres nationale 
skatteindtægter.

c) De BNI‑baserede bidrag er baseret på BNI‑data, der udarbejdes af medlems‑
staterne og kontrolleres af Eurostat. Kommissionens kontrol af BNI er behæf‑
tet med svagheder og kun delvis effektiv. BNI‑data er komplekse og altid til 
en vis grad unøjagtige, fordi de bygger på skøn. Kommissionen vurderer ikke 
overvågnings‑ og kontrolsystemet vedrørende beregningen af BNI i med‑
lemsstaterne. De overordnede revisionsorganer vil dog skulle udtale sig om 
dette i fremtiden.

d) Det Forenede Kongeriges rabat er politisk følsom, og beregningen er kom‑
pleks. Der blev konstateret væsentlige fejl i beregningerne i 2009 og 20104.

3 Målt i 2004‑priser og justeret 
til de aktuelle priser, da de 
årlige bidrag blev beregnet.

4 Kommissionen opdagede 
fejlen i 2009‑beregningen 
for sent til, at den kunne 
korrigeres i det pågældende 
regnskabsår. Retten opdagede 
fejlen i 2010‑beregningen 
i forbindelse med sin 
DAS‑revision.
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Er de inkasserede indtægter for 2012 korrekte og 
fuldstændige, og forvaltes de fornuftigt?

 ο Var indtægterne væsentlig fejlbehæftede? NEJ

Højrisikofaktorer

06 
Ukorrekt opkrævning af de traditionelle egne indtægter og svagheder i med‑
lemsstaternes momssystemer reducerer indtægterne fra disse kilder og gør det 
nødvendigt at opkræve større BNI‑bidrag til at afbalancere budgettet.

07 
Det påvirker ganske vist ikke de samlede BNI‑baserede egne indtægter, hvis en 
medlemsstats BNI ansættes for højt (eller for lavt), men det bevirker, at de andre 
medlemsstaters bidrag bliver mindre (eller større).

Vejen frem

08 
Kommissionen bør foretage en mere struktureret og formel analyse af BNI‑data‑
ene og rapportere på en mere fuldstændig, gennemsigtig og ensartet måde om 
medlemsstaternes BNI‑data og forvaltningen af de BNI‑baserede indtægter. Den 
bør forkorte varigheden af sin kontrolcyklus.

09 
Medlemsstaterne bør styrke deres toldkontrol med henblik på at opkræve det 
størst mulige beløb i traditionelle egne indtægter. Tilsvarende bør systemerne 
til indberetning og opkrævning af moms sikre, at momsindtægterne indberettes 
korrekt, og at momsunddragelse minimeres.

10 
Medlemsstaternes revisionsmyndigheder spiller en vigtig rolle med hensyn til at 
sikre, at systemerne og kontrollen vedrørende alle tre typer egne indtægter er 
implementeret korrekt.
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Nyttig læsning/Revisionsrettens beretninger og udtalelser

 ο Rettens udtalelse nr. 2/2012:

om ændret forslag til Rådets afgørelse om ordningen for Den Europæiske Unions egne 
indtægter — KOM(2011) 739

om ændret forslag til Rådets forordning om fastsættelse af gennemførelsesforanstaltninger til ordningen for 
Den Europæiske Unions egne indtægter — KOM(2011) 740

om ændret forslag til Rådets forordning om metoderne og proceduren for overdragelse af de traditionelle egne 
indtægter fra BNI og om foranstaltningerne for at opfylde likviditetskrav — KOM(2011) 742

om forslag til Rådets forordning om metoderne og proceduren for overdragelse af den egne indtægt fra 
moms — KOM(2011) 737

om forslag til Rådets forordning om metoderne og proceduren for overdragelse af den egne indtægt fra afgif‑
ten på finansielle transaktioner — KOM(2011) 738.

Spørgsmål vedrørende lovlighed og formel rigtighed

 ο Revisionsrettens årsberetning for 2012, kapitel 2 (Indtægter).

Forvaltningsrevisioner

 ο Særberetning nr. 11/2013, »Sikring af rigtige data vedrørende bruttonationalindkomsten (BNI): En mere struktu‑
reret og bedre fokuseret tilgang ville forbedre effektiviteten af Kommissionens kontrol«

 ο Særberetning nr. 13/2011, »Forebygges og afsløres momsunddragelse ved kontrollen af toldprocedure 42?«

 ο Særberetning nr. 1/2010, »Bliver de forenklede toldprocedurer ved indførsel kontrolleret effektivt?«

Mere information?

Henvendelse til Rettens pressesekretær:
E‑mail: press@eca.europa.eu
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Intelligent og inklusiv vækst

(millioner euro) (forpligtelser)

FFR for 2014-20201

FFR-udgiftsområde 1 — Intelligent og inklusiv vækst 508 921

1a. Konkurrenceevne for vækst og beskæftigelse 142 130

1b. Økonomisk, social og territorial samhørighed 366 791

% af udgiftsområdets samlede beløb, der er forhåndstildelt medlemsstaterne 72

Bemærk: Disse udgifter kan inddeles i 13 hovedtemaer (transport, forskning og innovation, miljø, menneskelig 
kapital, arbejdsmarked, støtte til SMV’er og virksomheder, social infrastruktur, IT-tjenester, kapacitetsopbygning, 
energi, social inklusion, den bymæssige og territoriale dimension samt kultur, kulturarv og turisme).

GD REGIO er den kommissionstjenestegren, der har hovedansvaret for udgifterne til samhørighedspolitikken. 
Generaldirektoratet forvalter også instrumentet for førtiltrædelsesbistand (IPA), som hører under FFR-
udgiftsområde 4 — Et globalt Europa. IPA hjælper kandidatlandene med at udvikle transportnet og forbedre 
miljøinfrastrukturer. Det kan yde støtte til kandidatlandene (Tyrkiet og Den Tidligere Jugoslaviske Republik 
Makedonien) samt de potentielle kandidatlande på det vestlige Balkan (Albanien, Bosnien-Hercegovina, Monte-
negro, Serbien og Kosovo). 

1  FFR for 2014‑2020 blev vedtaget i 2011‑priser (Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 1311/2013 af 
2. december 2013 om fastlæggelse af den flerårige finansielle ramme for årene 2014‑2020 (EUT L 347 
af 20.12.2013, s. 884)). Her er tallene angivet i aktuelle priser (hentet fra GD for Budgets websted).
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(millioner euro) (forpligtelser)

FFR 2014-20201 2014-budgettet (endeligt)

I ALT 508 921 63 973

Udgiftsområde 1a — Konkurrenceevne for vækst og beskæftigelse 142 130 16 560

Større infrastrukturprojekter 14 350 2 629

De europæiske satellitbaserede navigationssystemer Egnos og Galileo 7 072 1 338

Den internationale termonukleare forsøgsreaktor ITER 2 986 728

Det europæiske jordovervågningsprogram Copernicus 4 292 363

Nuklear sikkerhed og nedlukning (Bulgarien, Litauen og Slovakiet) 1 643 157

Den fælles strategiske ramme (FSR) for forskning og innovation 79 402 9 326

Horisont 2020 79 402 9 326

p.m. Euratoms forsknings- og uddannelsesprogram

Programmet for virksomheders konkurrenceevne og SMV'er (Cosme) 2 298 276

Uddannelse, erhvervsuddannelse, ungdom og sport (Erasmus for alle) 14 775 1 556

Social udvikling og innovation (PSCI) 920 119

Told, Fiscalis og bekæmpelse af svig 908 118

Connecting Europe-faciliteten (CEF) 21 937 1 966

p.m. plus Samhørighedsfondens bidrag til transport 11 306

Energi 5 850 410

Transport 14 945 1 482

IKT 1 142 74

Andre programmer 2 003 264

Det europæiske statistiske program 

Standarder inden for regnskabsaflæggelse og revision

Interoperabilitetsløsninger for europæiske offentlige myndigheder

Decentrale organer 2 293 243

Margen 2 078 106

Udgiftsområde 1b — Økonomisk, social og territorial samhørighed 366 791 47 413

Investeringer i vækst og beskæftigelse 278 418 35 609

Regional konvergens (mindre udviklede regioner) 185 374 23 635

Overgangsregioner 35 701 4 802

Konkurrenceevne (mere udviklede regioner) 55 780 7 503

Regioner i den yderste periferi og tyndtbefolkede regioner 1 563 210

p.m. inklusive Den Europæiske Fond for Bistand til de Socialt Dårligst Stillede 3 500

Samhørighedsfonden 74 929 8 950

p.m. inklusive Samhørighedsfondens bidrag til Connecting Europe-faciliteten 11 306 983

Europæisk territorialt samarbejde 10 229 507

Ungdomsbeskæftigelsesinitiativet 3 211 1 804

Margen 4 1

1 FFR for 2014‑2020 blev vedtaget i 2011‑priser. Her er tallene angivet i aktuelle priser (hentet fra GD for Budgets websted).
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Dækning

Udgiftsområde 1a — Konkurrenceevne for vækst og beskæftigelse

01 
FFR‑udgiftsområde 1a dækker hovedsagelig udgifter til politikområder, som 
tackler de store samfundsmæssige udfordringer, som Europa vil opleve i den 
nære fremtid, og finansierer foranstaltninger, der sikrer, at Europa bevarer sin 
konkurrenceevne på verdensplan, ved at investere i uddannelse, forskning og in‑
novation og ved at støtte foranstaltninger, der øger beskæftigelsen og fremmer 
udviklingen af europæiske forsknings‑ og innovationsnetværk med det endelige 
mål at styrke den økonomiske vækst.

02 
Næsten 15 % af de 80 milliarder euro på budgettet til FFR‑udgiftsområde 1 er 
reserveret til forsknings‑ og innovationsaktiviteter under Horisont 2020‑instru‑
mentet. Aktiviteterne og udgifterne forvaltes af syv af Kommissionens generaldi‑
rektorater og to forvaltningsorganer1, og de to organer udfører en stor del af de 
daglige opgaver.

03 
Hovedparten af udgifterne har form af tilskud til støttemodtagere. De to største 
risici på dette område vedrører udvælgelsen af støttemodtagere, der er beret‑
tigede til at modtage tilskud, og berettigelsen af de omkostninger, som støtte‑
modtagerne anmoder om at få godtgjort fra EU‑budgettet. Kommissionen har 
truffet foranstaltninger med henblik på at forenkle reglerne og procedurerne og 
lette den administrative byrde for støttemodtagerne, men reglerne for støttebe‑
rettigelse under de igangværende programmer er stadig komplekse. Afhængigt 
af tilskudsbeløbet kan der være krav om, at uafhængige revisorer skal attestere 
pålideligheden af de omkostningsanmeldelser, som støttemodtagerne indsen‑
der. Kommissionen sørger desuden for, at der foretages efterfølgende revision af 
en stikprøve af tilskud, enten af dens egne revisorer eller af eksterne revisorer.

Udgiftsområde 1b — Økonomisk, social og territorial samhørighed

04 
Den økonomiske og sociale udvikling i EU er forskelligartet. Artikel 174 og 175 
i TEUF fastlægger EU’s politik for økonomisk, social og territorial samhørighed 
(»samhørighedspolitikken«), som bidrager til EU’s samlede økonomiske resulta‑
ter ved at formindske forskellene mellem de forskellige områder og lande i Den 
Europæiske Union.

1 Kommissionen: GD for 
Forskning og Innovation (RTD), 
GD for Kommunikationsnet, 
Indhold og Teknologi (CNECT), 
Det Fælles Forskningscenter 
(JRC), GD for Uddannelse 
og Kultur (EAC), GD for 
Erhvervspolitik (ENTR), GD for 
Mobilitet og Transport (MOVE) 
og GD for Energi (ENER) 
Organer: Forvaltningsorganet 
for Forskning (REA) og 
Forvaltningsorganet for Det 
Europæiske Forskningsråd 
(ERCEA).
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05 
Ca. 72 % af det samlede budget til FFR‑udgiftsområde 1 (322,3 milliarder euro ud 
af 450,76 milliarder euro) er reserveret (»forhåndstildelt«) til medlemsstaterne på 
grundlag af BNP‑ og BNI‑kriterier og forhandlet i forbindelse med FFR‑aftalen:

a) Disse beløb er tildelt uden hensyntagen til medlemsstaternes administra‑
tive kapacitet til at absorbere midlerne, dvs. til at udarbejde programmer og 
projekter, planlægge og udvælge dem, gennemføre dem korrekt, foretage 
effektiv overvågning af regler for offentlige indkøb og støtteberettigelse osv. 
Dette kan føre til, at betydelige midler tildeles regioner, der ikke har kapaci‑
tet til at forvalte dem forsvarligt. Endvidere er anvendelsen og udviklingen af 
disse forhåndstildelinger ikke gennemsigtig.

b) Det meste af budgettet bruges over flere år (»flerårige programmer«). Med‑
lemsstaterne kan modtage forfinansiering (forskud) med henblik på at sætte 
programmerne i gang. De mister retten til at bruge budgettet, hvis det ikke 
er opbrugt inden for en bestemt periode (»n+3‑reglen«).

c) Budgetudgifterne er karakteriseret ved en omfattende anvendelse af forskud 
(»forfinansiering«) og retlige forpligtelser, som endnu ikke er indfriet (»reste 
à liquider — RAL«). Dette skyldes delvis, at mange af de finansierede aktivite‑
ter er langsigtede. Der er 455 programmer under FFR for 2007‑2013.

06 
Budgetudgifterne til samhørighedspolitikken afholdes gennem tre store fonde 
med programmer, der løber i hele den syvårige FFR‑budgetcyklus:

a) Den Europæiske Fond for Regionaludvikling (EFRU) opererer i samtlige 
medlemsstater — i de regioner, der har det laveste BNP pr. indbygger — med 
det formål at mindske ubalancer mellem regionerne. Fonden medfinansierer 
nationale investeringer i virksomheder (især SMV’er), infrastrukturer i for‑
bindelse med forskning og innovation, telekommunikation, miljø, energi 
og transport, finansielle instrumenter (fonde for risikovillig kapital, lokale 
udviklingsfonde osv.), der skal støtte regional og lokal udvikling og fremme 
samarbejdet mellem byer og regioner, og teknisk bistand.

b) Samhørighedsfonden medfinansierer nationale udgifter til transport‑ og 
miljøprojekter i medlemsstater, hvis BNI pr. indbygger er på under 90 % af 
EU‑gennemsnittet. Formålet er at formindske de økonomiske og sociale 
forskelle mellem dem og stabilisere deres økonomi. Samhørighedsfonden 
opererer i 15 medlemsstater2. Den finansielle bistand fra Samhørighedsfon‑
den kan suspenderes ved en afgørelse fra Rådet (truffet med kvalificeret 
flertal), hvis en medlemsstat har et uforholdsmæssigt stort offentligt under‑
skud og ikke har løst situationen eller taget passende skridt til at gøre det. 
Samhørighedsfonden finansierer transeuropæiske transportnet, herunder 
projekter vedrørende energi eller transport: energieffektivitet, anvendelse af 
vedvarende energi, udvikling af jernbanetransport, støtte til intermodalitet 
(ved integrering af forskellige transportformer), styrkelse af den offentlige 
transport osv.

2 De medlemsstater, der er 
omfattet af Samhørigheds‑ 
fonden, er de nye EU‑12‑
medlemsstater plus Kroatien, 
Grækenland og Portugal.
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c) Den Europæiske Socialfond (ESF) har til formål at forbedre beskæftigelsen og 
jobmulighederne i EU. Fonden medfinansierer nationale udgifter rettet mod: 
tilpasning af arbejdstagere og virksomheder (livslang læring, udformning og 
udbredelse af innovativ arbejdstilrettelæggelse), bedre adgang til beskæf‑
tigelse for jobsøgende, ledige, kvinder og migranter, social integration af 
dårligt stillede og bekæmpelse af forskelsbehandling på arbejdsmarkedet, 
styrkelse af den menneskelige kapital gennem reform af uddannelsessyste‑
mer og etablering af et netværk af undervisningsinstitutioner.

d) Fra og med 2014 er der fastsat fælles regler for EFRU, ESF, Samhørigheds‑
fonden, Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne 
(ELFUL) og Den Europæiske Hav‑ og Fiskerifond (EHFF), som hører under 
FFR‑udgiftsområde 2.

e) For at gøre samhørighedspolitikken mere produktiv og bæredygtig har 
Kommissionen udviklet fire initiativer sammen med Den Europæiske Investe‑
ringsbank (EIB) og andre finansielle institutioner. To af initiativerne vedrører 
fremme af finansieringstekniske instrumenter (Jeremie og Jessica), og to 
vedrører faciliteter for teknisk bistand (Jaspers og Jasmine).

07 
Ca. 72 % af budgettet til FFR‑udgiftsområde 1 (hovedsagelig udgiftsområ‑
de 1b) anvendes under delt forvaltning med medlemsstaterne. Under FFR for 
2014‑2020 vil det være beskrevet i partnerskabsaftaler mellem Kommissionen og 
hver enkelt medlemsstat, hvordan medlemsstaten agter at anvende periodens 
tilgængelige EU‑midler til at nå sine mål, og de nærmere detaljer vil være angivet 
i programmerne. EU‑budgettet vil dække mellem 50 og 85 % af omkostningerne 
(medfinansiering) til de udgiftsprogrammer (operationelle programmer), som 
Kommissionen har godkendt. Kommissionen har indført en ramme for kontrol og 
forvaltning for at sikre, at EU‑budgettet kun dækker omkostninger, der er afholdt 
i overensstemmelse med reglerne. Den har også genindført en resultatreserve på 
6 % af de beløb, den vil finansiere3.

a) Mange forskellige nationale, regionale og lokale myndigheder er ansvarlige 
for forvaltningen af alle samhørighedsmidlerne. Medlemsstaterne afholder 
hovedparten af omkostningerne til den administration og de systemer, der 
er indført med henblik på at anvende EU‑budgettet. De er ansvarlige for at 
sikre, at subsidier og tilskud udbetales til støtteberettigede modtagere, som 
opfylder betingelserne for at modtage støtte.

b) Medlemsstaterne kan få forskud til dækning af startomkostninger. Program‑
omkostningerne afholdes generelt af medlemsstaterne, som efterfølgende 
får dem godtgjort af Kommissionen på grundlag af udgiftsanmeldelser (om‑
kostningsanmeldelser), der er attesteret af deres myndigheder.

c) Revisionsmyndighederne i medlemsstaterne meddeler i deres årlige kontrol‑
rapporter til Kommissionen, om forvaltnings‑ og kontrolsystemerne fungerer 
effektivt, og om de udgifter, der er attesteret under de enkelte operationelle 
programmer (OP’er), er formelt rigtige.

3 Der var en resultatreserve 
under FFR for 2000‑2006, men 
Revisionsretten konkluderede, 
at den primært blev anvendt 
til at maksimere udgifterne, 
ikke til at koncentrere dem 
på områder, som havde 
vist sig at være særlig 
effektive. Under FFR for 
2014‑2020 vil Kommissionen 
og medlemsstaterne ved 
programmeringsperiodens 
start indgå aftale om 
de prioriteter, som 
resultatreserven på 6 % er 
knyttet til (Rådets forordning 
(EU) nr. 1303/2013 (EUT L 347 
af 20.12.2013, s. 320)). I 2019 
frigiver Kommissionen 
resultatreserven på grundlag 
af medlemsstaternes 
gennemførelsesrapporter, 
hvis medlemsstaterne har 
nået programdelmålene for 
de valgte prioriteter. Denne 
reserve på 6 % vil forblive en 
del af den nationale tildeling, 
så den kan omfordeles 
til andre prioriteter, hvis 
Kommissionen ikke frigiver 
den for de oprindelig aftalte 
prioriteter.
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d) Kommissionen kan afbryde eller suspendere betalingerne, hvis den konsta‑
terer, at en medlemsstat undlader at korrigere regelstridige udgifter, eller at 
der er alvorlige mangler i forvaltnings‑ og kontrolsystemerne. Den kan også 
suspendere betalingerne, hvis de makroøkonomiske betingelser under det 
europæiske semester ikke overholdes.

e) Kommissionen kan anvende finansielle korrektioner, hvis en medlemsstat 
undlader at trække ikkestøtteberettigede udgifter tilbage eller ikke afhjælper 
alvorlige systemmangler. Hvis medlemsstaten accepterer de finansielle kor‑
rektioner, kan den trække de regelstridige udgifter tilbage og erstatte dem 
med støtteberettigede udgifter fra andre projekter, dvs. midlerne stilles til 
rådighed igen. Hvis medlemsstaten ikke accepterer korrektionerne, dækkes 
udgifterne af dens nationale budget. Korrektionssystemet indeholder således 
ingen afskrækkende sanktioner, der kan tilskynde dem, der anvender bud‑
gettet, til at gøre det rigtigt fra begyndelsen.

Vores konstateringer

Blev 2012-budgettet anvendt i overensstemmelse med 
reglerne? (udgifternes lovlighed og formelle rigtighed)

 ο Var udgifterne væsentlig fejlbehæftede? JA

 ο Den anslåede mest sandsynlige fejlforekomst:

Regionalpolitik, energi og transport: 6,8 %
Beskæftigelse og sociale anliggender: 3,2 %
Forskning og innovation: 3,9 %

08 
Fejlene vedrørte ikkestøtteberettigede modtagere, manglende overholdelse af 
reglerne for offentlige indkøb, anmeldelse af ikkestøtteberettigede omkostnin‑
ger, manglende overholdelse af statsstøttereglerne og ukorrekte beregninger af 
omkostninger, der kan afholdes over budgettet.

09 
Forvaltnings‑ og kontrolsystemerne, især i medlemsstaterne, er delvis effektive 
med hensyn til at forebygge, påvise og korrigere fejl og uregelmæssigheder.

10 
Medlemsstaterne gør de nationale støtteberettigelsesregler, som gennemførel‑
sesbestemmelserne kræver, unødvendigt komplicerede.
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Forvaltes udgifterne fornuftigt, og har de en effekt? 
(forsvarlig økonomisk forvaltning)

11 
I de programmer, som Retten reviderede, fandt den bevis på utilfredsstillende 
performance: Effektiviteten af EU’s udgifter er begrænset, fordi der ikke foretages 
en tilstrækkelig behovsvurdering, fordi målene er uklare, fordi målene og priori‑
teterne er modstridende eller uforenelige, og fordi der ikke anvendes hensigts‑
mæssige udvælgelsesprocedurer til at prioritere projekter med maksimal effekt.

12 
For udgifterne under delt forvaltning gælder det:

a) At der kan være konflikt mellem EU’s og de enkelte medlemsstaters målsæt‑
ninger. På nogle af samhørighedspolitikkens tematiske områder (f.eks. energi) 
er EU’s mål og krav meget høje. Medlemsstaterne har måske ikke den kræ‑
vede tekniske, finansielle og lovgivningsmæssige ekspertise eller de nødven‑
dige økonomiske midler. Der kan således være en betragtelig kløft mellem på 
den ene side den politiske aftale og de vedtagne eller planlagte foranstalt‑
ninger, og på den anden side de tildelte ressourcer.

b) At Kommissionen ikke har fuldstændige oplysninger om EU‑budgetudgif‑
ternes effekt og resultater. Rapporteringssystemerne er ikke udformet til at 
måle udfald eller overvåge resultater, og der mangler indikatorer til måling af 
resultater. Hvis der foreligger oplysninger, er de fragmentariske og muliggør 
ikke sammenligninger mellem medlemsstaterne.

c) At de ønskede resultater og virkninger ikke altid opnås. Der kan opstå forsin‑
kelser, fordi sofistikerede projekter med komplekse miljøbegrænsninger eller 
teknologiske krav tager lang tid.

13 
Med hensyn til forskning under RP7 er der komplekse støtteberettigelsesregler 
for de udgifter, der kan afholdes over EU‑budgettet. De uafhængige revisorers 
attestering af udgifter, der kan afholdes over EU‑budgettet, er problematisk, idet 
Retten konstaterede væsentlige fejlforekomster i omkostningsanmeldelser, der 
var attesteret som fuldt ud støtteberettigede af uafhængige revisorer.



58FFR-udgiftsområde 1 — Intelligent og inklusiv vækst

Højrisikofaktorer

14 
Forsinkelserne i forbindelse med indgåelsen af aftalen om FFR for 2014‑2020 og 
vedtagelsen af de relevante forordninger vil højst sandsynligt føre til forsinkelser 
i anvendelsen af EU‑budgettet. Det tager tid at forberede komplekse tekniske 
projekter eller infrastrukturprojekter. Desuden er sådanne projekters samlede 
omkostninger uigennemsigtige, når der bruges flere forskellige finansierings‑ 
kilder.

15 
Der er mange aktører involveret i gennemførelsen af budgettet (generaldirekto‑
rater i Kommissionen: GD for Regionalpolitik og Bypolitik, GD for Beskæftigelse, 
Sociale Anliggender, Arbejdsmarkedsforhold og Inklusion, GD for Mobilitet og 
Transport samt GD for Energi i forbindelse med samhørighedspolitikken, syv 
andre GD’er i forbindelse med forskning og innovation, forvaltningsorganer 
og fællesforetagender, medlemsstaternes forvaltningsmyndigheder, nationale, 
regionale og lokale organer samt finansielle formidlere).

16 
EU‑budgettets udgifter er fragmenterede og omfattet af mange forskellige 
udgiftsordninger. Det er ikke produktivt at have forskelligartede procedurer for 
anmodning og rapportering om og kontrol af betalinger, og det kan give et ne‑
gativt indtryk af EU som bureaukratisk.

17 
Programmer, projekter og foranstaltninger kan modtage finansiering fra forskel‑
lige kilder (EU‑budgettet, nationale budgetter, EIB‑gruppen, EBRD osv.). Det er 
måske ikke let at få et samlet billede af de fulde omkostninger, og hver finansie‑
ringskilde vil have sine egne forvaltnings‑ og rapporteringsordninger.

18 
Anvendelse af forfinansiering (forskud) over lange perioder øger risikoen for, at 
problemer først bliver opdaget, når det er for sent at træffe korrigerende foran‑
staltninger med henblik på at nå målene for investeringen. Inddrivelsen af midler 
kan måske forhindre gennemførelsen af nogle aktiviteter, men det løser ikke 
problemerne med manglende opnåelse af de forventede resultater.

19 
Indkøb: Ikke alle modtagere af EU‑midler overholder reglerne for offentlige 
indkøb.
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20 
Medlemsstaternes administrative kapacitet: Denne kapacitet indvirker på med‑
lemsstaternes evne til at anvende EU‑budgettet korrekt og fornuftigt, til at 
implementere effektive forvaltnings‑ og kontrolsystemer og til at absorbere de 
disponible EU‑midler rettidigt.

21 
Udgiftskultur: For ikke at gå glip af de midler, der er reserveret til dem i de natio‑
nale tildelinger vedrørende regionalpolitikken, kan medlemsstaterne være fristet 
til at opbruge EU‑budgettet uden at tage hensyn til resultaterne, især når Kom‑
missionens medfinansieringssats er høj. I så fald fokuseres der først og fremmest 
på at udnytte tildelingerne fuldt ud (»use it or lose it«), derefter på at overholde 
reglerne, og først til sidst kommer resultaterne i betragtning. Indførelsen af re‑
sultatreserven løser ikke de grundlæggende spørgsmål vedrørende de nationale 
tildelinger (jf. fodnote 3).

22 
De retlige forpligtelser, som endnu ikke er indfriet (RAL), kan imidlertid skjule 
beløb, der ikke kan anvendes. Der offentliggøres ikke oplysninger om uindfriede 
forpligtelser for hver enkelt medlemsstat.

23 
Der kan være konflikt mellem EU’s og de enkelte medlemsstaters målsætninger. 
På nogle af samhørighedspolitikkens tematiske områder (f.eks. energi) er EU’s 
mål og krav meget høje. Medlemsstaterne har måske ikke den krævede tekniske, 
finansielle og lovgivningsmæssige ekspertise eller tilstrækkelige økonomiske 
midler. Der kan således være en betragtelig kløft mellem på den ene side den 
politiske aftale og de vedtagne eller planlagte foranstaltninger, og på den anden 
side de tildelte ressourcer.

24 
Medlemsstaterne kan øge kompleksiteten ved at fastsætte nationale støttebe‑
rettigelsesregler, der somme tider er mere krævende end EU‑betingelserne4. 
Endvidere skal forskellige nationale aktører overholde omfattende retlige og 
organisatoriske EU‑standarder for at varetage den daglige forvaltning og kontrol 
af de finansierede projekter.

25 
EU‑midlerne kan bruges til aktiviteter, som medlemsstaterne og støttemodta‑
gerne ville have gennemført alligevel (dødvægt), eller projekter kan erstattes 
i forbindelse med finansielle korrektioner.

4 Jf. Europa‑Parlamentets 
undersøgelse »Gold‑plating in 
the EAFRD: to what extent do 
national rules unnecessarily 
add to complexity and, as 
a result, increase the risk of 
errors?« (februar 2014).
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26 
Utilstrækkelige behovsvurderinger kan føre til finansiering af dyre programmer 
og projekter med elementer, der ligger ud over det nødvendige.

27 
Kommissionens tilsynsfunktion påvirkes af:

a) at der mangler rettidig, pålidelig og sammenlignelig ledelsesinformation, 
og at performancekulturen er ringe, især i forbindelse med de samfinansie‑
rede udgifter. Afgørelserne om at forpligte og udbetale midler træffes på 
grundlag af begrænsede og ofte ufuldstændige og upålidelige oplysninger 
fra medlemsstaterne5. De underliggende oplysninger og bilag er spredt 
i medlemsstaterne

b) at kvaliteten og rettidigheden af den revision, som andre revisorer (revisi‑
onsmyndigheder) udfører med henblik på attestering af udgifterne, måske 
ikke er tilstrækkelig til at garantere, at budgetudgifterne er lovlige og formelt 
rigtige

c) at svagheder i dens risikovurdering og kontrolstrategi sammen med presset 
på ressourcerne måske betyder, at de områder af budgetudgifterne, der er 
mest risikobehæftede, ikke bliver kontrolleret systematisk, og at eventuelle 
problemer bliver identificeret for sent.

28 
Korrektionssystemet gør det muligt for medlemsstaterne at erstatte eventuelle 
ikkestøtteberettigede udgifter med støtteberettigede udgifter. Hvis de accep‑
terer Kommissionens foreslåede korrektioner, kan de bruge budgettet på andre 
projekter, der er støtteberettigede. Der er derfor ikke meget incitament til at gøre 
tingene rigtigt.

Vejen frem

29 
Kommissionen:

a) tager skridt til at fremme og indføre en performancekultur i forbindelse med 
anvendelsen af EU‑budgettet og dokumentere EU‑merværdien ved alle de 
finansierede aktiviteter

b) arbejder mere proaktivt på at opbygge kapacitet i medlemsstaterne ved at 
skabe netværk af de forvaltningsorganer (i medlemsstaterne), der er ansvar‑
lige for at anvende budgettet på dette område, så de kan lære af hinanden, 
og bedste praksis kan blive fremmet. Den kan også give bedre vejledning til 
medlemsstaternes organer

5 De høje fejlforekomster, 
som Revisionsretten 
har konstateret, vidner 
om upålideligheden 
af oplysningerne fra 
medlemsstaterne. 
Mange af fejlene kunne 
være identificeret af 
forvaltningsmyndighederne 
og andre formidlende 
organer i medlemsstaterne. 
Jf. årsberetningen for 
regnskabsåret 2012, 
punkt 5.27, 5.28 og 6.12).
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c) gør mere brug af faste beløb eller faste satser og overvejer at basere beta‑
lingerne på resultater i stedet for input. Den bør indsamle sammenlignende 
oplysninger om de faktiske omkostninger i medlemsstaterne, så disse bedre 
kan benchmarke deres omkostninger og overvåge, i hvor høj grad deres ud‑
giftsprogrammer giver valuta for pengene

d) giver oplysninger for hver enkelt medlemsstat om anvendelsen af forhånds‑
tildelinger, forfinansiering og uindfriede forpligtelser (RAL) med det formål 
at forbedre budgetforvaltningen og likviditetsplanlægningen. Den bør også 
træffe mere afskrækkende foranstaltninger i forbindelse med korrektioner.

30 
Medlemsstaterne:

a) fremsætter forslag til finansiering af programmer, der er realistiske, opfylder 
reelle behov og har fokus på at opnå de bedst mulige resultater ved hjælp af 
EU‑midlerne

b) sikrer, at de, der er involveret i forvaltningen og anvendelsen af EU‑budget‑
tet, har den nødvendige kapacitet og de nødvendige ressourcer, og at de 
kender de regler, der skal overholdes ved anvendelsen af midlerne, samt de 
øvrige lovgivningsmæssige krav. Medlemsstaterne bør fremme bedre samar‑
bejde og koordinering mellem nationale og regionale aktører

c) sikrer, at programlogikmodellen bliver anvendt: at programmernes resultater 
og udfald er klare og opnåelige, at der er udført passende behovsanalyser, 
at projekter udvælges til finansiering ved hjælp af relevante og realistiske 
kriterier, og at der ikke er tale om overregulering i de nationale regler

d) sikrer, at de gældende indkøbsregler bliver fulgt

e) sikrer, at kontrolordningerne er velimplementerede og effektive, og træffer 
hensigtsmæssige og rettidige foranstaltninger til at afhjælpe de svagheder, 
der konstateres i forbindelse med Kommissionens og Revisionsrettens 
revisioner.
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Nyttig læsning/Revisionsrettens beretninger og udtalelser

Generelt

 ο Udtalelse nr. 7/2011 om forslag til Europa‑Parlamentets og Rådets forordning om fælles bestemmelser for Den 
Europæiske Fond for Regionaludvikling, Den Europæiske Socialfond, Samhørighedsfonden, Den Europæiske 
Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne og Den Europæiske Hav‑ og Fiskerifond, som er omfattet af 
den fælles strategiske ramme, om generelle bestemmelser for Den Europæiske Fond for Regionaludvikling, Den 
Europæiske Socialfond og Samhørighedsfonden

 ο Websteder: Kommissionens GD for Regionalpolitik og Bypolitik og GD for Beskæftigelse, Sociale Anliggender, 
Arbejdsmarkedsforhold og Inklusion

 ο »Meta‑study on lessons from existing evaluations as an input to the review of EU spending«, januar 2008

 ο »A Study on EU Spending«, bestilt af Europa‑Kommissionens GD for Budget (kontrakt nr. 30‑CE‑0121821/00‑57) 
fra ECORYS Nederland BV

Spørgsmål vedrørende lovlighed og formel rigtighed

 ο Revisionsrettens årsberetning for 2012, kapitel 5 (Regionalpolitik, energi og transport)

 ο Revisionsrettens årsberetning for 2012, kapitel 6 (Beskæftigelse og sociale anliggender)

Tværgående temaer

 ο Særberetning nr. 16/2013, »Status over én enkelt revision (»single audit«) og Kommissionens anvendelse af de 
nationale revisionsmyndigheders arbejde på samhørighedsområdet«

 ο Særberetning nr. 3/2012, »Strukturfondene: Har Kommissionen truffet hensigtsmæssige foranstaltninger med 
hensyn til de identificerede mangler i medlemsstaternes forvaltnings‑ og kontrolsystemer?«

 ο Særberetning nr. 3/2010, »Konsekvensanalyser i EU‑institutionerne: er de en hjælp i beslutningsprocessen?«



63FFR-udgiftsområde 1 — Intelligent og inklusiv vækst

Energieffektivitet

 ο Særberetning nr. 21/2012, »Omkostningseffektiviteten af investeringer i energieffektivitet under 
samhørighedspolitikken«

Iværksætterånd

 ο Særberetning nr. 2/2012, »Finansielle instrumenter for SMV’er medfinansieret af Den Europæiske Fond for 
Regionaludvikling«

 ο Særberetning nr. 9/2011, »Har de EFRU‑støttede e‑forvaltningsprojekter været effektive?«

 ο Særberetning nr. 4/2011, »Revision af SMV‑garantifaciliteten«

Miljø

 ο Særberetning nr. 20/2012, »Hjælper strukturforanstaltningernes finansiering af projekter vedrørende infrastruk‑
turer til håndtering af kommunalt affald effektivt medlemsstaterne med at opfylde EU’s affaldspolitiske mål?«

 ο Særberetning nr. 9/2010, »Anvendes EU’s strukturforanstaltningsmidler til forbedring af vandforsyningen til 
husholdningsbrug bedst muligt?«

 ο Særberetning nr. 3/2009, »Strukturfondsmidlernes anvendelse til spildevandsrensning i programperioderne 
1994‑1999 og 2000‑2006«

Menneskelig kapital

 ο Særberetning nr. 7/2013, »Har Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen tilført EU‑merværdi med 
hensyn til reintegration af afskedigede arbejdstagere?«

 ο Særberetning nr. 25/2012, »Er der indført værktøjer med henblik på at overvåge, om midlerne fra Socialfonden 
til ældre arbejdstagere anvendes effektivt?«

 ο Særberetning nr. 4/2010, »Er mobilitetsordningen under Leonardo da Vinci‑programmet udformet, og forvaltes 
den, på en sådan måde, at den vil kunne føre til effektive resultater?«

 ο Særberetning nr. 17/2009 om erhvervsuddannelsesaktioner for kvinder medfinansieret af Den Europæiske 
Socialfond
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Nedlukning af nukleare anlæg

 ο Særberetning nr. 16/2011, »EU’s finansielle bistand til nedlæggelse af kernekraftværker i Bulgarien, Litauen og 
Slovakiet: resultater og fremtidige udfordringer«

Forskning og innovation

 ο Særberetning nr. 2/2013, »Har Kommissionen sørget for, at syvende rammeprogram for forskning gennemføres 
effektivt?«

 ο Særberetning nr. 2/2010, »Hvor effektive er ordningerne for støtte til projekteringsundersøgelser og opbygning 
af ny infrastruktur under sjette rammeprogram for forskning?«

 ο Særberetning nr. 8/2009, »Ekspertisenettene og de integrerede projekter i Fællesskabets forskningspolitik — 
nåede de deres mål?«

 ο Særberetning nr. 7/2009, »Forvaltningen af Galileoprogrammet i udviklings‑ og valideringsfasen«

Social infrastruktur

 ο Særberetning nr. 2/2009, »Den Europæiske Unions folkesundhedsprogram (2003‑2007): et effektivt redskab til at 
forbedre de europæiske borgeres sundhed?«

Solidaritetsfonde

 ο Særberetning nr. 24/2012, »Den Europæiske Unions Solidaritetsfonds reaktion på jordskælvet i Abruzzo i 2009: 
foranstaltningernes relevans og omkostningerne forbundet med dem«

Turisme og kultur

 ο Særberetning nr. 6/2011, »Var de turismeprojekter, der blev samfinansieret af EFRU, effektive?«
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Transport

 ο Særberetning nr. 5/2013, »Er de EU‑samhørighedsmidler, som anvendes på veje, givet godt ud?«

 ο Særberetning nr. 3/2013, »Har Marco Polo‑programmerne været effektive med hensyn til at flytte trafik væk fra 
vejene?«

 ο Særberetning nr. 4/2012, »Anvendelse af strukturfondene og Samhørighedsfonden til medfinansiering af trans‑
portinfrastruktur i søhavne: en effektiv investering?«

 ο Særberetning nr. 8/2010, »Bedre transportpræstationer på de transeuropæiske jernbaneakser: Har EU’s investe‑
ringer i jernbaneinfrastruktur været effektive?«

Byfornyelse og genskabelse af landsbymiljøer

 ο Særberetning nr. 23/2012, »Har EU’s strukturforanstaltninger til retablering af industrielle og militære brown‑ 
fieldområder givet gode resultater?«

Mere information?

Henvendelse til Rettens pressesekretær:
E‑mail: press@eca.europa.eu
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(millioner euro) (forpligtelser)

FFR 2014-20201 2014-budgettet (endeligt)

FFR 2 — Naturressourcer 420 034 59 303

Den Europæiske Garantifond for Landbruget (EGFL) — markedsrelaterede udgifter og direkte betalinger 
(afkoblet SAPS og enkeltbetalingsordningen, produktionsrelaterede subsidier) 312 735 44 130

Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne (ELFUL) 95 577 13 652

Maritime anliggender og fiskeri 7 405 1 017

Den Europæiske Hav- og Fiskerifond (EHFF) 866

Regionale fiskeriforvaltningsorganisationer (RFFO’er) og aftaler om bæredygtigt fiskeri 151

Miljø og klima 3 457 405

Decentrale organer 388 52

Margen 473 47

Bemærk: Sundhed og forbrugerbeskyttelse hører under FFR 3 — Sikkerhed og unionsborgerskab

1  FFR for 2014‑2020 blev vedtaget i 2011‑priser (Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 1311/2013). Her er tallene angivet i aktuelle priser  
(hentet fra GD for Budgets websted).

Dækning

01 
Artikel 38‑44 i TEUF fastlægger formålene med den fælles landbrugspolitik og 
den fælles fiskeripolitik, så der ikke er behov for 28 forskellige nationale politik‑
ker. Den fælles landbrugspolitik har til formål at forøge landbrugets produktivi‑
tet, sikre landbrugsbefolkningen en rimelig levestandard, stabilisere markederne, 
sikre forsyningerne og sikre forbrugerne rimelige priser på landbrugsvarer. 
Den fælles fiskeripolitik har tilsvarende mål vedrørende fiskeriet og omhandler 
desuden forvaltning af fiskerflåder og bevarelse af fiskebestande. Politikken for 
udvikling af landdistrikter tager hensyn til landdistrikterne i bredere forstand og 
bør være et supplement til strukturfondene.

02 
EU er verdens næststørste eksportør af landbrugsprodukter efter USA. EU er også 
den førende importør af landbrugsprodukter og fødevarer. Kommissionen for‑
handler i Verdenshandelsorganisationen på vegne af EU‑28. Den forhandler også 
særskilt de bilaterale internationale fiskeriaftaler mellem EU og andre lande.

03 
Der er en markant mangfoldighed i EU’s landbrug og landdistrikter. FFR for 2014‑
2020 giver medlemsstaterne flere muligheder for at vælge modeller, der passer til 
deres særlige forhold.
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04 
Der er 12 millioner landbrugere EU. Det er i overvejende grad en aldrende befolk‑
ningsgruppe (næsten en tredjedel er over 65 år), fordi landbrug ikke tiltrækker 
unge mennesker (kun 6 % af landbrugerne er under 35 år).

05 
Landbrugsbedrifternes struktur og størrelse varierer enormt inden for EU. Dette 
har indflydelse på den EU‑støtte, de modtager. 2013‑reformerne af den fælles 
landbrugspolitik vil give medlemsstaterne mulighed for at tage mere hensyn til 
deres nationale landbrugsstrukturer ved udbetalingen af subsidier.

06 
Under 2 % af EU’s producenter modtager 31 % af de direkte betalinger. 2013‑re‑
formerne indebærer, at de, der ikke dyrker landbrug som deres hovedaktivitet, 
vil blive udelukket fra at modtage støtte, at betalinger på over 150 000 euro vil 
blive reduceret med 5 %, og at medlemsstaterne kan vælge at fastsætte lofter for 
subsidier til store producenter.

07 
EU‑budgettet understøttes af en omfattende lovgivning, der har en stærk sam‑
menhæng med landbrug og fødevareproduktion. Formålet med disse regler er at 
beskytte menneskers, dyrs og planters sundhed. De bidrager til det indre mar‑
keds funktion og skaber tillid hos forbrugerne af EU‑produkter. Medlemsstaterne 
skal sikre, at denne lovgivning overholdes på deres territorium, og er ansvarlige 
for at kontrollere, at det sker. Svig i fødevareproduktionskæden kan indvirke 
negativt på efterspørgslen efter EU‑fødevareprodukter (hestekødsskandalen 
i begyndelsen af 2013 førte f.eks. til et fald i efterspørgslen efter kød, og forbru‑
get er stadig lavt).

08 
Den Europæiske Garantifond for Landbruget (EGFL) finansierer direkte støtte til 
landbrugere og markedsforanstaltninger1 helt og fuldt uden krav om national 
finansiering:

a) EGFL yder direkte indkomststøtte til landbrugere. Det meste af denne støtte 
er ikke afhængig af, hvad og hvor meget der produceres, dvs. den er »afkob‑
let«. Støtten beregnes på grundlag af bedrifternes størrelse (areal) og de be‑
talingsrettigheder, landbrugerne har. Den reduceres, hvis landbrugerne ikke 
overholder krydsoverensstemmelseskravene vedrørende miljø, folke‑, dyre‑ 
og plantesundhed samt fødevaresikkerhed og ikke bevarer deres jord i god 
landbrugs‑ og miljømæssig stand (GLM). Nationale lofter for de subsidier, der 
kan udbetales i hvert land, begrænser og fastsætter i praksis det budget, der 
er til rådighed for de enkelte lande.

b) Markedsforanstaltningerne (herunder omkostninger til interventionsoplag‑
ring og eksportrestitutioner, der udbetales til eksportører, når EU‑priserne 
på bestemte varer er højere end verdensmarkedsprisen) er under udfas‑
ning, og alle de forskellige fælles markedsordninger vil blive erstattet af en 
fusionsmarkedsordning.

1 Der er dog medfinansiering 
i forbindelse med en 
række foranstaltninger 
vedrørende salgsfremstød 
og skolefrugtordninger, som 
i alt beløber sig til under 
100 millioner euro.
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09 
Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne (ELFUL) betaler 
en del af omkostningerne til de enkelte landes strategier for udvikling af land‑
distrikter, dvs. den »medfinansierer« foranstaltninger, som medlemsstaterne har 
valgt i deres strategier for dækning af landdistrikternes behov i overensstemmel‑ 
se med EU’s prioriteter. Det fastlægges under FFR‑forhandlingerne, hvor stort et 
beløb hvert land kan anvende (»nationale tildelinger«):

a) Landbrugerne kan søge om arealbaseret støtte til miljøvenligt landbrug og 
om støtte til modernisering og diversificering af deres bedrifter. ELFUL beta‑
ler også supplerende støtte til landbrugere i områder med naturbetingede 
ulemper.

b) Andre aktører i landdistrikternes økonomi støttes gennem foranstaltninger, 
der tager sigte på at forbedre økonomien og livskvaliteten i landdistrikterne 
ved at oprette basale tjenester og diversificere aktiviteter.

10 
Hovedparten af FFR 2‑budgettet anvendes af medlemsstaterne under delt 
forvaltning:

a) Medlemsstaterne afholder hovedparten af omkostningerne til den admini‑
stration og de systemer, der er indført med henblik på at anvende EU‑bud‑
gettet. De opretter betalingsorganer (der er 81 ved starten af 2014), der er 
ansvarlige for at sikre, at subsidier og tilskud udbetales til støtteberettigede 
modtagere, som opfylder betingelserne for at modtage støtte. Medlemssta‑
terne udpeger også uafhængige revisorer (»godkendelsesorganer«), der skal 
gennemgå betalingsorganernes regnskaber og betalingsbilag.

b) Kommissionen godtgør udgifter, som medlemsstaterne anmelder til den. Den 
godkender de udgifter, der kan afholdes over EU‑budgettet, ved sin regn‑
skabsafslutningsprocedure. Kommissionen forlader sig dels på de uafhæn‑
gige revisorer (»godkendelsesorganerne«), som kontrollerer og rapporterer 
om bestemte forhold efter Kommissionens anvisninger, dels på sine egne 
revisioner på stedet.

c) Kommissionen foretager finansielle »korrektioner« for at inddrive udgifter, 
der ikke er afholdt i overensstemmelse med EU’s regler og forordninger. 
De udgifter, der ikke godkendes, dækkes af medlemsstaternes nationale 
budgetter.
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Vores konstateringer

Blev 2012-budgettet anvendt i overensstemmelse med 
reglerne? (udgifternes lovlighed og formelle rigtighed)

 ο Var udgifterne væsentlig fejlbehæftede? JA

 ο Den anslåede mest sandsynlige fejlforekomst:

Landbrug: markedsstøtte og direkte støtte: 3,8 %
Udvikling af landdistrikter, miljø, fiskeri og sundhed: 7,9 %

11 
Udgifterne til udvikling af landdistrikter, der medfinansieres af medlemsstaternes 
nationale budgetter, er de mest problematiske på grund af medlemsstaternes 
komplekse lovgivning og administrative kapacitet. De direkte betalinger, der 
fuldt ud finansieres af den fælles landbrugspolitik, er omfattet af bedre — men 
dog ikke perfekte — forvaltnings‑ og kontrolsystemer (IFKS — det integrerede 
forvaltnings‑ og kontrolsystem).

Forvaltes udgifterne fornuftigt, og har de en effekt? 
(forsvarlig økonomisk forvaltning)

12 
Den direkte støtte til landbrugere (den generelle arealbetalingsordning og 
enkeltbetalingsordningen, ca. 41 milliarder euro i perioden 2014‑2020) når ikke 
nødvendigvis de tilsigtede modtagere. Der er tegn på, at den udlignes af højere 
forpagtningspriser og jordpriser.

13 
I de programmer og ordninger, som Revisionsretten reviderede, fandt den bevis 
på utilfredsstillende performance:

a) Udgifterne i medlemsstaterne er ikke altid tilstrækkelig rettet mod de men‑
nesker eller områder, der har behov for støtte. Det begrænser EU‑udgifternes 
effektivitet.

b) Kommissionen har ikke fuldstændige oplysninger om EU‑budgetudgifternes 
effekt og resultater. Rapporteringssystemerne er ikke udformet til at måle 
udfald eller overvåge resultater, og der mangler indikatorer til måling af 
resultater. Hvis der foreligger oplysninger, er de fragmentariske og muliggør 
ikke sammenligninger mellem medlemsstaterne.
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Højrisikofaktorer

14 
Forsinkelserne i forbindelse med vedtagelsen af 2013‑reformerne vedrørende 
den fælles landbrugspolitik, FFR for 2014‑2020 og de relevante forordninger vil 
føre til forsinkelser i anvendelsen af EU‑budgettet, især på området udvikling af 
landdistrikter, hvor medlemsstaterne skal forberede deres udgiftsplaner, og i for‑
bindelse med implementeringen af kontrolsystemer, der kan efterprøve overhol‑
delsen af de nye betingelser.

15 
De nye betingelser og tilpasningen af kontrolsystemerne til 2013‑reformerne af 
den fælles landbrugspolitik kan øge risikoen for fejl i de første år under den aktu‑
elle FFR, navnlig fordi:

a) betalingerne gøres afhængige af, at støttemodtagerne overholder de nye, 
strengere miljøbetingelser

b) det integrerede forvaltnings‑ og kontrolsystem (IFKS), som kun er delvis ef‑
fektivt, skal ajourføres, så det afspejler miljøbetingelserne og tager højde for 
indførelsen af geospatiale støtteansøgninger.

16 
I forbindelse med direkte betalinger er der et stort antal små støttemodtagere, 
og de fleste af dem modtager beskedne beløb. IFKS‑kontrolsystemet er udfor‑
met til at foretage automatiseret kontrol af ansøgninger, men det er kun delvis 
effektivt.

17 
Samfinansierede udgifter: Kommissionen har ikke let adgang til rettidig, pålidelig 
og sammenlignelig ledelsesinformation, der kan sætte den i stand til at udfylde 
sin rolle effektivt.

18 
Komplekse bistandsmetoder: Der er mange aktører (hovedsagelig Generaldi‑
rektoratet (GD) for Landbrug og Udvikling af Landdistrikter, men også GD for 
Maritime Anliggender og Fiskeri, GD for Klima, GD for Miljø og GD for Sundhed 
og Forbrugere samt medlemsstaternes forvaltningsmyndigheder og 81 beta‑
lingsorganer). Udgifterne er fragmenterede og omfattet af mange forskellige 
udgiftsordninger, så der er en risiko for overlapning med medlemsstaternes egne 
programmer, især på området udvikling af landdistrikter. I forbindelse med nogle 
ordninger er det derfor tvivlsomt, om der tilføres EU‑merværdi.
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19 
Kompliceret lovgivning om støtteberettigelse og andre betingelser: Der er op til 
syv lag af regler for anvendelsen af budgettet. De mange lovgivningsbestemte 
krav vedrørende krydsoverensstemmelse er spredt i forskellige tekster, og 
medlemsstaternes egne definitioner på god landbrugs‑ og miljømæssig stand 
er ikke solide nok til at have miljømæssig effekt. 2013‑reformerne af den fælles 
landbrugspolitik, der skal gøre landbrugspolitikken grønnere, stiller flere krav om 
overholdelse af miljøbetingelser.

20 
Indkøb: Modtagerne af EU‑midler overholder måske ikke reglerne for offentlige 
indkøb.

21 
Medlemsstaternes administrative og tekniske kapacitet: Denne kapacitet indvir‑
ker på medlemsstaternes evne til at anvende EU‑budgettet korrekt og fornuftigt, 
til at implementere effektive forvaltnings‑ og kontrolsystemer og til at absorbere 
de disponible EU‑midler rettidigt.

22 
Udgiftskultur: For ikke at gå glip af de midler, der er reserveret til dem i de natio‑
nale tildelinger vedrørende udvikling af landdistrikter og fiskeri, kan medlemssta‑
terne være fristet til at opbruge EU‑budgettet.

23 
Kommissionens tilsynsfunktion påvirkes af:

a) at der mangler rettidig og pålidelig ledelsesinformation. Udgifterne under 
dette FFR‑udgiftsområde er stadig grundlæggende inputbaserede, så der er 
fokus på regeloverholdelse snarere end på performance

b) at kvaliteten og rettidigheden af den revision, der udføres af andre revisorer 
i forbindelse med attestering af udgifterne, måske ikke er tilstrækkelig til at 
garantere, at budgetudgifterne er lovlige og formelt rigtige

c) at potentielle svagheder i dens risikovurdering og kontrolstrategi sammen 
med presset på ressourcerne måske betyder, at de områder af budgetud‑
gifterne, der er mest risikobehæftede, ikke bliver kontrolleret systematisk. 
Måske bliver problemer først identificeret, når det er for sent at træffe kor‑
rigerende foranstaltninger.
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Vejen frem

24 
Kommissionen:

a) tager skridt til at fremme og indføre en performancekultur i forbindelse med 
anvendelsen af EU‑budgettet og dokumentere EU‑merværdien ved alle de 
aktiviteter, der finansieres

b) anlægger en mere systematisk tilgang til rationalisering og forenkling af de 
lovgivningsmæssige krav

c) afhjælper svaghederne i sin risikovurdering og kontrolstrategi og redu‑
cerer det vedvarende problem med forsinkelser i forbindelse med sine 
overensstemmelsesrevisioner

d) arbejder mere proaktivt på at skabe netværk af de forvaltningsorganer i med‑
lemsstaterne, der er ansvarlige for at anvende budgettet på dette område, så 
de kan lære af hinanden, og bedste praksis kan blive fremmet.

25 
Medlemsstaterne (forvaltningsmyndigheder, betalingsorganer):

a) sikrer, at de, der er involveret i forvaltningen og anvendelsen af EU‑budget‑
tet, kender de regler, der skal overholdes ved anvendelsen af midlerne, samt 
de øvrige lovgivningsmæssige krav

b) træffer hensigtsmæssige og rettidige foranstaltninger til at afhjælpe de svag‑
heder, der konstateres i forbindelse med Kommissionens og Revisionsrettens 
revisioner

c) øger og fremskynder deres bestræbelser på at sikre, at IFKS‑databaserne er 
pålidelige og ajourførte

d) forbedrer kvaliteten af inspektionerne på stedet

e) forbedrer definitionerne på de miljøbetingelser, der er knyttet til udbetalin‑
gen af subsidier, så der opnås en bedre miljømæssig effekt.
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Nyttig læsning/Revisionsrettens beretninger og udtalelser

Generelt

 ο Udtalelse nr. 1/2012 om visse forslag til forordninger vedrørende den fælles landbrugspolitik i perioden 
2014‑2020

 ο Websted: GD for Landbrug og Udvikling af Landdistrikter

 ο »Meta‑study on lessons from existing evaluations as an input to the review of EU spending«, januar 2008

Spørgsmål vedrørende lovlighed og formel rigtighed

 ο Revisionsrettens årsberetning for 2012, kapitel 3 (Landbrug: markedsstøtte og direkte støtte)

 ο Revisionsrettens årsberetning for 2012, kapitel 4 (Udvikling af landdistrikter, miljø, fiskeri og sundhed)

 ο Særberetning nr. 7/2010, »Revision vedrørende proceduren for regnskabsafslutning«

 ο Særberetning nr. 8/2011, »Inddrivelse af uretmæssige udbetalte beløb under den fælles landbrugspolitik«

Direkte støtte

 ο Særberetning nr. 10/2013, »Den fælles landbrugspolitik: Er den særlige støtte, der ydes i henhold til artikel 68 
i Rådets forordning (EF) nr. 73/2009, veludformet og velimplementeret?«

 ο Kommissionen: »Report on the distribution of direct aids to agricultural producers (financial year 2011)«, decem‑
ber 2012

 ο Særberetning nr. 16/2012, »Effektiviteten af den generelle arealbetalingsordning som overgangsstøtteordning 
for landbrugerne i de nye medlemsstater«

 ο Særberetning nr. 11/2012, »Direkte støtte for ammekøer, moderfår og geder under delvis gennemførelse af 
enkeltbetalingsordningen«

 ο Særberetning nr. 7/2012, »Reformen af den fælles markedsordning for vin: hidtidige fremskridt«
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 ο Særberetning nr. 10/2011, »Er ordningerne for skolemælk og skolefrugt effektive?«

 ο Særberetning nr. 5/2011, »Enkeltbetalingsordningen (SPS): emner, der bør tages op til behandling, for at den 
økonomiske forvaltning kan blive mere forsvarlig«

 ο Særberetning nr. 10/2010, »De særlige foranstaltninger til fordel for landbruget i EU’s fjernområder og på de 
mindre øer i Det Ægæiske Hav«

 ο Særberetning nr. 6/2010, »Har reformen af sukkermarkedet opfyldt de væsentligste mål?«

 ο Særberetning nr. 14/2009, »Har forvaltningsinstrumenterne på markedet for mælk og mejeriprodukter opfyldt 
deres vigtigste mål?«

 ο Særberetning nr. 6/2009, »Den Europæiske Unions fødevarehjælp til socialt dårligt stillede personer: en vurde‑
ring af målene og de anvendte midler og metoder«

Udvikling af landdistrikter

 ο Særberetning nr. 12/2013, »Kan Kommissionen og medlemsstaterne påvise, at EU’s budget til udvikling af land‑
distrikter anvendes fornuftigt?«

 ο Særberetning nr. 8/2013, »Støtte fra Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne til forbed‑
ring af skovenes økonomiske værdi«

 ο Særberetning nr. 6/2013, »Har foranstaltningerne til diversificering af økonomien i landdistrikterne givet med‑
lemsstaterne og Kommissionen valuta for pengene?«

 ο Særberetning nr. 8/2012, »Målretning af støtten til modernisering af landbrugsbedrifter«

 ο Særberetning nr. 5/2010, »Gennemførelsen af Leadermetoden til udvikling af landdistrikterne«

Miljø- og klimaforanstaltninger

 ο Særberetning nr. 15/2013, »Har LIFE‑programmets miljøkomponent været effektiv?«

 ο Særberetning nr. 7/2011, »Er støtten til miljøvenligt landbrug udformet og forvaltet godt?«

 ο Særberetning nr. 11/2009, »LIFE‑naturprojekternes bæredygtighed og Kommissionens forvaltning af dem«



75FFR 2 — Naturressourcer

Fiskeri

 ο Særberetning nr. 12/2011, »Har EU’s foranstaltninger bidraget til at tilpasse fiskerflådernes kapacitet til de dispo‑
nible fiskerimuligheder?«

Fødevaresikkerhed, -produktion og -mærkning

 ο Særberetning nr. 1/2013, »Har EU’s støtte til fødevareindustrien effektivt og produktivt bidraget til at forøge 
værdien af landbrugsprodukter?«

 ο Særberetning nr. 14/2012, »Implementeringen af EU’s hygiejnelovgivning på slagterier i de lande, der har tiltrådt 
EU siden 2004«

 ο Særberetning nr. 9/2012, »Revision af ordningen for kontrol af fremstilling, forarbejdning, distribution og indfør‑
sel af økologiske produkter«

 ο Særberetning nr. 11/2011, »Er ordningen for geografiske betegnelser udformet, og forvaltes den, på en måde, 
som sikrer, at ordningen er effektiv?«

 ο Særberetning nr. 14/2010, “Kommissionens forvaltning af systemet for veterinærkontrol af importeret kød efter 
reformen af hygiejnelovgivningen i 2004«

 ο Særberetning nr. 10/2009, »Oplysningskampagner og salgsfremstød for landbrugsprodukter«

Mere information?

Henvendelse til Rettens pressesekretær:
E‑mail: press@eca.europa.eu
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(millioner euro) (forpligtelser)

FFR 2014-20201 2014-budgettet (endeligt)

FFR 3 — Sikkerhed og unionsborgerskab 17 725 2 179

Asyl-, Migrations- og Integrationsfonden 3 137 403

Fonden for Intern Sikkerhed 3 764 403

IT-systemer (Schengeninformationssystemet SIS og visuminformationssystemet VIS) 139 19

Programmet for retlige anliggender 378 47

Programmet for rettigheder og unionsborgerskab 440 55

EU’s civilbeskyttelsesordning — medlemsstaterne 224 28

Fødevarer og foder 1 892 253

Sundhed for Vækst-programmet 449 59

Forbrugerprogrammet 189 24

Programmet Et Kreativt Europa 1 463 179

Europa for Borgerne 186 23

Organer 4 003 535

Andet 679 86

Margen 783 65

1  FFR for 2014‑2020 blev vedtaget i 2011‑priser (Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 1311/2013). Her er tallene angivet i aktuelle priser (hentet fra 
GD for Budgets websted).

Dækning

01 
FFR 3 omfatter en række programmer af offentlig interesse, f.eks. vedrørende 
udvikling af uddannelse og erhvervsuddannelse, forbrugerbeskyttelse, fødevare‑ 
og sundhedspolitikker, retlige anliggender, retligt samarbejde, rettigheder og 
unionsborgerskab samt beskyttelse af EU’s ydre grænser.

02 
På dette område er det generelt sådan, at udgiftsforvaltningen enten uddelege‑
res til agenturer eller deles med medlemsstaterne. Aktiviteterne gennemføres 
normalt i form af flerårige programmer, der forvaltes af EU‑forvaltningsorganer1, 
nationale agenturer eller lignende forvaltningsstrukturer i medlemsstaterne, som 
yder tilskud og indgår kontrakter om projekter eller foranstaltninger, som private 
og offentlige støttemodtagere gennemfører.

03 
Støtten ydes gennem ordninger, som finansierer forskellige tematiske (politik)
områder og typer af projektaktiviteter i form af tilskud til medborgerskabsini‑
tiativer eller mobilitet i uddannelses‑ og erhvervsuddannelsessektoren. Projek‑
terne gennemføres af højere læreanstalter og erhvervsuddannelsesinstitutioner, 
nonprofitorganisationer, private firmaer og offentlige forvaltninger. De endelige 
modtagere er fysiske personer, for det meste EU‑borgere.

1 Forvaltningsorganet for 
Undervisning, Audiovisuelle 
Medier og Kultur (EACEA) 
Forvaltningsorganet for 
Forbrugere, Sundhed og 
Fødevarer (CHAFEA).
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04 
Forvaltningen af nogle programmer, såsom Fonden for De Ydre Grænser, Integra‑
tionsfonden, Tilbagesendelsesfonden og Den Europæiske Flygtningefond, deles 
dog i de fleste tilfælde med medlemsstaterne.

Vores konstateringer

Blev 2012-budgettet anvendt i overensstemmelse med 
reglerne? (udgifternes lovlighed og formelle rigtighed)

 ο Var udgifterne væsentlig fejlbehæftede? JA

 ο Den anslåede mest sandsynlige fejlforekomst: 2,3 %

(oplysningerne er fra DAS‑revisionen vedrørende 2009 og er ikke tidligere blevet 
offentliggjort officielt. Siden har der ikke været et kapitel om FFR 3)

05 
FFR 3‑udgifterne blev senest revideret særskilt i forbindelse med DAS‑revisionen 
vedrørende 2009, hvor fejlforekomsten lå lidt over 2 %. Der blev ikke konstateret 
væsentlige problemer. Udgiftsområdet udgør kun ca. 1,6 % af den samlede FFR 
for 2014‑2020.

Forvaltes udgifterne fornuftigt, og har de en effekt? 
(forsvarlig økonomisk forvaltning)

06 
Forholdene var ikke helt tilfredsstillende, men Retten konstaterede ingen væ‑
sentlige forvaltningsproblemer under sine revisioner.

Risikoforhold

07 
Midlerne til EU‑agenturerne og de nationale agenturer udbetales hovedsagelig 
som forskud (»forfinansiering«), der ydes med henblik på at finansiere deres ak‑
tiviteter, og som kvartalsvise bidrag til agenturernes driftsomkostninger. Beta‑
linger til nationale agenturer foretages, når der er underskrevet en kontrakt eller 
godkendt et arbejdsprogram, eller når Kommissionen godkender omkostnings‑
anmeldelser, der viser, at 70 % af forfinansieringsmidlerne er blevet udbetalt til 
støttemodtagerne. Der er en risiko for, at forvaltningsorganet eller Kommissionen 
ikke opdager det, hvis støttemodtagernes omkostningsanmeldelser indeholder 
omkostninger, der ikke er støtteberettigede, er anmeldt med for høje beløb eller 
ikke er underbygget med bilag. Retten identificerede imidlertid ingen væsentlige 
problemer.
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08 
De nationale agenturer indgår tilskudsaftaler med de deltagende organisationer 
og bruger forfinansieringen til at udbetale forskud til dem på mellem 80 % og 
100 % af de anslåede omkostninger. Projekterne bliver normalt gennemført og 
afsluttet inden for tre år, når støttemodtagerne har indsendt endelige rapporter 
til deres nationale agentur. Det nationale agentur indsender en årlig rapport om 
alle åbne aftaler til Kommissionen. Når den har godkendt rapporten, beregnet 
det endelige restbeløb og afregnet dette, afslutter Kommissionen aftalen med 
agenturet. Måske er der ikke brug for så store forskud til at iværksætte aktivi‑
teterne, og forskuddene kan desuden føre til fejl med hensyn til lovlighed og 
formel rigtighed, fordi organisationerne måske gerne vil retfærdiggøre anven‑
delsen af de midler, de har fået stillet til rådighed. Eftersom der går lang tid fra 
udbetalingen af forskuddene til afslutningen af projekterne, kan det være svært 
at inddrive uudnyttede midler.

Vejen frem

09 
Kommissionen bør sikre, at udgifterne på dette område tilfører EU‑merværdi. 
Den kan spille en væsentlig rolle ved at fremme udveksling af viden og bed‑
ste praksis mellem medlemsstaterne med det formål at give mange af de po‑
litikspørgsmål, der henhører under dette udgiftsområde, en reel europæisk 
dimension.

Nyttig læsning/Revisionsrettens beretninger og 
udtalelser

Generelt

 ο Særberetning nr. 22/2012, »Bidrager Den Europæiske Integrations‑
fond og Den Europæiske Flygtningefond effektivt til integrationen af 
tredjelandsstatsborgere?«

 ο Særberetning nr. 4/2010, »Er mobilitetsordningen under Leonardo da Vin‑
ci‑programmet udformet, og forvaltes den, på en sådan måde, at den vil 
kunne føre til effektive resultater?«

 ο Særberetning nr. 2/2009, »Den Europæiske Unions folkesundhedsprogram 
(2003‑2007): et effektivt redskab til at forbedre sundheden?«

Mere information?

Henvendelse til Rettens pressesekretær:
E‑mail: press@eca.europa.eu
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(millioner euro) (forpligtelser)

FFR 2014-2020

FFR 4 — Et globalt Europa (EU’s almindelige budget)1 66 262

Den Europæiske Udviklingsfond (uden for EU’s almindelige budget)2 30 506

I ALT (det almindelige budget + uden for budgettet) 96 768

1  FFR for 2014‑2020 blev vedtaget i 2011‑priser (Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 1311/2013). Her er 
tallene angivet i aktuelle priser (hentet fra GD for Budgets websted).

2  Intern aftale mellem repræsentanterne for Den Europæiske Unions medlemsstaters regeringer, 
forsamlet i Rådet, om finansiering af Den Europæiske Unions bistand i henhold til den flerårige 
finansielle ramme for perioden 2014‑2020 i overensstemmelse med AVS‑EU‑partnerskabsaftalen 
samt om tildeling af finansiel bistand til de oversøiske lande og territorier, på hvilke fjerde del 
i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde finder anvendelse (EUT L 210 af 6.8.2013, s. 1).

(millioner euro) (forpligtelser)

FFR 2014-20201 2014-budgettet (endeligt)

FFR 4 — Det almindelige budget 66 262 8 335

Instrument til førtiltrædelsesbistand (IPA)
(IPA forvaltes af GD REGIO, som har ansvaret for udgifterne til samhørighedspolitikken) 11 699 1 574

Det europæiske naboskabsinstrument (ENI) 15 433 2 113

Instrument til finansiering af udviklingssamarbejde 19 662 2 310

Partnerskabsinstrument for samarbejde med tredjelande 955 113

Det Europæiske Instrument for Demokrati og Menneskerettigheder (EIDHR) 1 333 179

Stabilitetsinstrumentet 2 339 315

Humanitær bistand 6 622 905

Den fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik (FUSP) 2 339 315

Instrument for samarbejde om sikkerhed på det nukleare område 225 31

Makrofinansiel bistand 565 76

EU’s sikkerhedsstillelse for lånetransaktioner 1 193 59

EU’s civilbeskyttelsesordning og Det Europæiske Kriseberedskabscenter 145 20

Det Frivillige Europæiske Korps for Humanitær Bistand 148 13

Andre tiltag og programmer 1 167 151

Decentrale organer 154 21

Margen 2 286 143

1  FFR for 2014‑2020 blev vedtaget i 2011‑priser (Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 1311/2013). Her er tallene angivet i aktuelle priser  
(hentet fra GD for Budgets websted).
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Dækning

01 
EU‑institutionerne alene er verdens næststørste donor af udviklingsbistand1. 
Sammen med medlemsstaterne er EU den største officielle donor og bidrager 
med over halvdelen af den samlede officielle udviklingsbistand (ODA)2. EU anven‑
der imidlertid sin officielle udviklingsbistand markant anderledes end OECD som 
helhed, hvilket afspejler EU’s forskellige prioriteter. 54 % af OECD’s ODA bruges 
på interventioner af projekttypen, mens EU kun bruger 17 % på denne type akti‑
viteter. OECD‑landene som helhed giver 8 % af deres ODA til multilateral finan‑
siering (gennem FN‑ agenturer og internationale organisationer), mens EU bruger 
25 % af sin ODA på denne type multilateral finansiering. Og OECD‑landene som 
helhed bruger 3 % af deres ODA til at yde direkte budgetstøtte til de offentlige 
budgetter i partnerlande, mens 22 % af EU’s ODA går til denne type støtte.

02 
Lissabontraktaten foretog tre væsentlige ændringer i EU’s politik for ekstern 
bistand:

a) Den fastsatte eksplicit, at hovedmålet for EU’s udviklingssamarbejde er at 
udrydde fattigdommen3.

b) Den oprettede posten som højtstående repræsentant for udenrigsanliggen‑
der og sikkerhedspolitik.

c) Den indførte princippet om, at der i EU’s foranstaltninger udadtil skal opnås 
forstærkede synergier ved, at Unionens aktion fremtræder som en helhed, er 
sammenhængende og effektiv.

03 
Artikel 209 i TEUF giver Europa‑Parlamentet og Rådet lige stort ansvar for 
at gennemføre politikken for udviklingssamarbejde (»efter den almindelige 
lovgivningsprocedure«).

04 
Med hensyn til EU’s eksterne bistand er der delt kompetence mellem Kommissio‑
nen og medlemsstaterne, og bistanden organiseres af tre hovedorganer:

a) Kommissionen

b) Tjenesten for EU’s Optræden Udadtil (EU‑Udenrigstjenesten) og

c) Den Europæiske Udviklingsfond (EUF).

1 OECD‑data om ODA (officiel 
udviklingsbistand).

2 OECD‑data: EU‑institutionerne 
tegner sig sammen med de 
15 EU‑medlemsstater, der er 
medlemmer af DAC (OECD’s 
Komité for Udviklingsbistand), 
for over 55 % af den samlede 
ODA.

3 Artikel 208 i den 
konsoliderede TEUF.
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05 
Kommissionen og EU‑Udenrigstjenesten udarbejder i fællesskab programme‑
ringen og de strategiske mål for EU’s politik for ekstern bistand. Aktiviteterne 
finansieres både over EU’s almindelige budget og EUF‑budgettet.

06 
Kommissionen er eneansvarlig for gennemførelsen af programmerne ved-
rørende udviklingsbistand og for anvendelsen af midlerne.

a) EuropeAid er det primære generaldirektorat (GD) med ansvar for at pro‑
grammere og gennemføre EU’s eksterne bistand. Fire andre GD’er er ansvar‑
lige for specifikke områder af foranstaltningerne udadtil4.

b) EU-Udenrigstjenesten blev oprettet ved en rådsafgørelse af 26. juli 20105 på 
forslag fra den højtstående repræsentant6, og den blev operationel i januar 
2011. EU‑Udenrigstjenesten er en uafhængig EU‑institution, og den er retligt 
ansvarlig for at sikre, at dens politikker er i overensstemmelse med andre 
EU‑politikker.

c) EUF blev oprettet ved Romtraktaten med henblik på at yde bistand til 
historisk associerede lande i Afrika, Vestindien og Stillehavet, og fonden 
finansieres af medlemsstaterne uden for det almindelige budget. Europa‑Par‑
lamentet spiller kun en rådgivende rolle i forbindelse med finansieringen af 
EUF, som forhandles på mellemstatsligt niveau af Rådet og Kommissionen. 
Europa‑Parlamentet har dog fået ret til at stille spørgsmål til Kommissionen, 
når det finder, at Kommissionens forslag fremmer andre sager end udvikling 
(f.eks. handel og bekæmpelse af terrorisme), eller hvis det mener, at Kommis‑
sionen overskrider sin kompetence.

07 
Kommissionen forvalter både EU’s almindelige budget og EUF-budgettet. 
Siden 10. EUF har der kun været små forskelle mellem finansforordningerne ved‑
rørende de to finansieringsstrømme. Inden udgangen af den aktuelle EUF7 i 2020 
forventes det afgjort, om EUF‑budgettet skal indgå i det almindelige budget, 
så spørgsmålet er afklaret ved starten af den næste FFR‑periode. Før finanskri‑
sen var der for mange medlemsstater, der var imod en sammenlægning af 
budgetterne.

08 
Der er fordele ved et særskilt EUF-budget: Under Cotonouaftalen oprettede 
EU og AVS‑landene en model for fælles ejerskab og ansvarlighed. Fordi EUF ligger 
uden for Europa‑Parlamentets kompetenceområde, har medlemsstaterne mere 
frihed til at handle på egen hånd. I overensstemmelse med Pariserklæringen8 går 
90 % af EUF’s midler til lavindkomstlande, mens det kun gælder 40 % af midlerne 
fra det almindelige budget. Med et syvårigt budget er EUF’s finansiering mere 
forudsigelig end finansieringen fra EU’s almindelige budget, som er etårigt. Med‑
mindre andet er angivet, behandles begge budgetter under ét i dette dokument.

4 GD ECHO (Humanitær Bistand 
og Civilbeskyttelse), GD ELARG 
(Udvidelse), GD FPI (Tjenesten 
for Udenrigspolitiske 
Instrumenter: den fælles 
udenrigs‑ og sikkerhedspolitik 
(FUSP), stabilitetsinstrumentet, 
(krisestyring og 
fredsopbygning), instrumentet 
til finansiering af samarbejdet 
med industrialiserede lande, 
valgobservationsmissioner 
(EOM) og presse og 
offentligt diplomati) og 
GD TRADE (EU’s handels‑ og 
investeringsforbindelser med 
lande uden for EU etableret 
gennem EU’s politik for handel 
og investeringer).

5 Rådets afgørelse 2010/427/EU 
af 26. juli 2010 om, hvordan 
Tjenesten for EU’s Optræden 
Udadtil skal tilrettelægges og 
fungere (EUT L 201 af 3.8.2010, 
s. 30).

6 http://register.consilium.
europa.eu/pdf/en/10/st08/
st08029.da10.pdf

7 11. EUF dækker de syv 
år fra 2014 til 2020 og 
ophører samtidig med 
Cotonoupartnerskabsaftalen.

8 Pariserklæringen om 
bistandseffektivitet, 
2005: http://www.oecd.
org/development/
effectiveness/34428351.pdf
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Vores konstateringer

Blev 2012-budgettet anvendt i overensstemmelse med 
reglerne? (udgifternes lovlighed og formelle rigtighed)

 ο Var udgifterne væsentlig fejlbehæftede? JA

 ο Den anslåede mest sandsynlige fejlforekomst:

Eksterne forbindelser, bistand og udvidelse: 3,3 %
Den Europæiske Udviklingsfond (særskilt budget): 3,0 %

09 
I de fleste tilfælde vedrørte de kvantificerbare fejl ikkestøtteberettigede om‑
kostninger såsom omkostninger afholdt uden for støtteberettigelsesperioden, 
finansiering af aktiviteter, der ikke var omfattet af kontrakten, og manglende 
overholdelse af procedurerne for offentlige indkøb.

Forvaltes udgifterne fornuftigt, og har de en effekt? 
(forsvarlig økonomisk forvaltning)

10 
I de programmer og ordninger, som Revisionsretten reviderede, fandt den bevis 
på utilfredsstillende performance.

11 
Foranstaltninger for ekstern bistand gennemføres i en kompleks kontekst, 
i mange store regioner med forskellige udviklingsniveauer og/eller forskellige 
forvaltningsniveauer. I de seneste år har der desuden været en stigende interna‑
tional interesse i at få indflydelse på AVS‑regionerne, hvilket føjer et element af 
donorkonkurrence til det allerede komplekse bistandsmiljø. Ligesom i alle andre 
EU‑programmer er der specifikke risici forbundet med de forskellige finansielle 
instrumenter og forvaltningsmetoder:

a) Samlet set gør ovennævnte forhold det vanskeligt at forvalte udgifter i store 
regioner og nå generelle mål.

b) Det kan være forbundet med problemer at etablere partnerskaber og 
fremme ejerskab i partnerlandene.

c) Hvis der skal opnås bæredygtige resultater i partnerlandene, kræver det ofte 
en fortsat indsats og finansiering fra eksterne donorer.
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12 
I denne komplekse kontekst påvirkes EU‑udgifternes effektivitet (performance) 
primært af komplekst udformede programmer, uklare mål, utilstrækkelige be‑
hovsvurderinger og ringe projektbæredygtighed på grund af manglende ejer‑
skab, men også af:

a) uhensigtsmæssige og/eller langsomme gennemførelsesmekanismer, der 
skyldes programmets udformning og projekternes organisation

b) utilstrækkelige procedurer for prioritering og udvælgelse af programmer og 
projekter

c) regeringsførelse og andre politiske faktorer

d) usammenhængende forvaltning, der skyldes, at Kommissionens tjeneste‑
grene har forskellige politikmål

e) dårlig koordinering af aktiviteter, især i forbindelse med decentral eller delt 
forvaltning

f) uklare prioriteter eller manglende prioritering af mål

g) uklare sammenhænge mellem mål og aktiviteter

h) mangel på indikatorer til at måle overholdelsen af principperne om sparsom‑
melighed, produktivitet og effektivitet.

13 
Når målene ikke bliver nået fuldt ud, og resultaterne er skuffende i betragtning 
af de anvendte midler, kan EU’s troværdighed og omdømme lide skade. Dette 
kan ikke mindst svække EU’s evne til at levere valuta for pengene i fremtidige 
projekter.
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Højrisikofaktorer

14 
Aktiviteterne i forbindelse med den eksterne bistand omfatter over 150 lande 
og gennemføres i en kompleks geopolitisk kontekst. Mange partnerlande har 
en svag institutionel, administrativ og finansiel kapacitet. Der er desuden spe‑
cifikke risici forbundet med de geografiske områder, hvor foranstaltningerne 
gennemføres:

Specifikke risikofaktorer i geografiske områder

Asien, Centralasien og Afrika Middelhavsområdet, Mellemøsten, 
Golfen, Iran, Irak og Yemen

Kandidatlande og potentielle 
kandidatlande

Lav BNI pr. indbygger1 Generelt et problem Ikke relevant (generelt) Ikke relevant (generelt)

Lav placering på indekset for men-
neskelig udvikling2 Generelt et problem Ikke relevant (generelt) Ikke relevant (generelt)

Politisk ustabilitet3 (og mangler på 
det politiske, økonomiske og/eller 
sociale område)

Generelt et problem (hovedsagelig 
i Afrika og Centralasien)

Generelt et problem (det område, hvor 
der er størst risiko)

Systemiske mangler kan få indvirkning 
på EU-medlemsstaterne

Væbnede konflikter og nedarvede 
historiske konflikter4 (krigsforbrydel-
ser, etniske spændinger osv.)

I Asien og Afrika er der fortsat 
steder med alvorlige væbnede kon-
flikter. Samlet set er der et moderat 
konfliktniveau

Det område, hvor der er størst risiko 
pga. flere væbnede konflikter (øget 
som følge af Det Arabiske Forår)

Historiske konflikter er en udfordring 
for den regionale stabilitet og en for-
klaring på, at det politiske engagement 
i regionalt samarbejde er svagt

Høj eksponering for korruption5-6 Generelt et problem Generelt et problem

Højere niveauer end i de fleste EU-
medlemsstater fører til en risiko for 
indvirkning på medlemsstaterne og 
dårlige resultater med hensyn til be-
kæmpelse af organiseret kriminalitet

Svagt engagement i institutions-
opbygning, svag administrativ og 
finansiel kapacitet

Generelt et problem Generelt et problem Generelt et problem

Svigtende offentlig støtte til udvidel-
sesprocessen pga. dens manglende 
gennemsigtighed, sammenhæng eller 
troværdighed

Ikke relevant Ikke relevant

En væsentlig risiko, især i en kontekst, 
hvor der ikke synes at blive gjort en til-
strækkelig indsats mod korruption og 
generelle samfundsmæssige mangler

Problemer med absorption af bistand Ikke relevant Ikke relevant

Dårlig absorption af bistand, der er ak-
kumuleret i forbindelse med gennem-
førelsen af førtiltrædelsesbistand under 
decentral forvaltning og mangelfuld 
medfinansiering fra modtagerlande

Kilde: Revisionsretten.

1 http://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.PCAP.CD?display=map
2 http://hdr.undp.org/en/countries
3 http://viewswire.eiu.com/site_info.asp?info_name=instability_map&page=noads
4 http://www.nobelprize.org/educational/peace/conflictmap/index.html
5 http://cpi.transparency.org/cpi2013/results/
6 http://ec.europa.eu/dgs/home‑affairs/doc_centre/crime/docs/study_on_links_between_organised_crime_and_corruption_en.pdf
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15 
Med hensyn til indkøb skal det bemærkes, at der er talrige støttemodtagere, at 
de er geografisk spredt, og at de finansieres gennem forskellige instrumenter. 
Alle støttemodtagere foretager sandsynligvis offentlige indkøb, men de har må‑
ske mindre kendskab til EU’s udgiftsregler end til deres egne nationale indkøbs‑
regler. Derfor er overvågningen af, om EU‑reglerne overholdes, måske utilstræk‑
kelig i forhold til antallet og den geografiske spredning af de kontroller, der skal 
implementeres.

16 
Udgifter afholdt i forbindelse med tilskudskontrakter skal attesteres af eksterne 
revisorer. Sådanne lokale revisorers uafhængighed er måske mindre sikker, end 
det er tilfældet i EU.

17 
Oprettelsen af EU‑Udenrigstjenesten har skabt yderligere kompleksitet, og der 
er brug for stærk koordinering og samarbejde mellem EU‑Udenrigstjenesten og 
Kommissionen:

a) EU‑Udenrigstjenesten og Kommissionen forbereder forskellige faser 
i programmeringscyklussen:

i) EU‑Udenrigstjenesten har til opgave at programmere finansieringen fra 
EU‑budgettet og EUF, men dette hører samtidig under Kommissionens 
ansvarsområde.

ii) EU‑delegationerne udarbejder deres budgetoverslag, og forskellige tvær‑
tjenstlige grupper (med deltagere fra EU‑Udenrigstjenesten og Kommis‑
sionens tjenestegrene) vurderer forslagene.

iii) Kommissionen og EU‑Udenrigstjenesten fremlægger sammen de ende‑
lige programmer for EU‑Rådets udvalg.

iv) Parlamentet har budgetkontrolbeføjelser vedrørende det godkendte 
forslag (undtagen EUF‑delen, som er uden for det almindelige budget).

b) EU‑Udenrigstjenesten har også rekrutteringsproblemer, hvilket delvis skyldes 
dens mandat:

i) For at fremme synergien mellem EU‑institutionerne og medlemssta‑
terne skal 33 % af delegationernes personale være udstationeret fra 
medlemsstaterne.

ii) Generelt er der pres på EU’s ressourcer til ekstern bistand, og EU‑de‑
legationerne har svært ved at rekruttere og fastholde kvalificerede 
kontraktansatte.

iii) Medlemsstaternes nationale diplomater er generelt ansat i højere 
lønklasser end de tjenestemænd, der er ansat i henhold til EU’s persona‑
levedtægt. De strukturmæssige forskelle med hensyn til løn‑ og karriere‑
muligheder kan bringe tjenestens evne til at levere resultater i fare.
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18 
I forbindelse med de finansielle mekanismer, der udelukkende anvendes ved‑
rørende EU’s eksterne bistand, ses de særlige risici, der knytter sig til denne 
bistand, f.eks. at det er vanskeligt at finde den rigtige balance, så foranstaltnin‑
gerne både er målrettede nok til at dække lokale behov og regionale nok til at 
fremme globale og bæredygtige fremskridt.

a) Budgetstøtte forvaltes ved direkte central forvaltning, og Kommissionen 
godkender kun en betaling, hvis partnerlandet har opfyldt de forud fastsatte 
betingelser. Der skal som minimum være en veldefineret politikstrategi, en 
stabil makroøkonomisk ramme og en troværdig forpligtelse til at forbedre 
forvaltningen af de offentlige finanser. Når midlerne er udbetalt, indgår de 
i partnerlandets budget og anses for at bidrage til opfyldelsen af de fastsatte 
mål.

b) Tilskudsaftaler med internationale organisationer forvaltes ved fælles 
forvaltning. Finansieringen er betinget af, at organisationens finansielle pro‑
cedurer og administration lever op til internationalt anerkendte standarder. 
En uafhængig revisor vurderer dette for Kommissionen på grundlag af en 
dokumentgennemgang. Derefter stilles midlerne til rådighed, så den interna‑
tionale organisation kan anvende dem.

c) Programoverslag forvaltes ved decentral forvaltning. Midlerne forvaltes 
af en uafhængig administrativ struktur, programforvaltningsenheden, som 
er udpeget af det organ, der repræsenterer partnerlandet. Programforvalt‑
ningsenheden forelægger Kommissionen programoverslagenes aktiviteter til 
forudgående godkendelse.

d) I alle tre finansielle mekanismer er det primære spørgsmål, om midlerne fra 
EU‑budgettet anvendes til de tilsigtede formål, og om EU’s krav om produkti‑
vitet, effektivitet og sparsommelighed bliver overholdt.

i) I forbindelse med budgetstøtte er den centrale risikofaktor en kombi‑
nation af to risici: Midlerne er ifølge deres natur fungible, og partner‑
landenes systemer til forvaltning af de offentlige finanser er ofte svage. 
Støttebetingelserne vedrørende finansieringen er for generelle og åbne 
for fortolkning. Når pengene først er udbetalt, er der kun begrænsede 
muligheder for at kontrollere, om de bliver brugt hensigtsmæssigt. Et af 
EU’s primære mål med at yde budgetstøtte er at være en »drivkraft for 
forandring«, men hvis en finansieringsyder virker uinteresseret i effektivi‑
tet, minimerer han sin evne til at fremme forandring.
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ii) EU‑midlernes fungibilitet er også et væsentligt problem i forbindelse 
med tilskudsaftaler med internationale organisationer. Pengene samles 
normalt i multidonorfonde, men de forskellige bidrag er ikke øremær‑
kede. Internationale organisationer har en omdømmemæssig fordel frem 
for EU‑institutionerne. De har større chancer for som bistandskoordinato‑
rer at gøre et positivt indtryk på modtagerne. Bidragene fra EU (institutio‑
nerne og medlemsstaterne tilsammen) er ikke koordinerede, hvilket giver 
EU mindre vægt, når der skal forhandles kontrakter med organisationer‑
ne. F.eks. er FN‑organisationernes rapportering generelt begrænset, og 
det samme er EU‑institutionernes adgang til finansielle data. De tilgæn‑
gelige oplysninger om foranstaltninger er ikke tilstrækkelige til, at det 
kan vurderes, om gennemførelsen har været produktiv, og om målene 
er blevet opfyldt. Oplysningerne om arten af administrationsomkostnin‑
gerne, de indirekte omkostninger og støtteomkostningerne er upræcise. 
Selv om EU’s bidrag normalt er betragtelige, opnår EU måske heller ikke 
samme anerkendelse og synlighed som andre store donorer såsom USA.

iii) Programoverslag — der nu anvendes i mindre omfang — stiller midler til 
rådighed for mere lokalt målrettede aktiviteter, og her er risikoen, at disse 
ikke tjener et gyldigt og relevant formål. Finansieringen er øremærket 
og kontrolleres grundigt: Alle udgiftsposter kontrolleres og godkendes 
på tre niveauer15, og der skal foreligge en rapport fra en ekstern revisor. 
Risikoen vedrørende anvendelsen af midlerne er begrænset, men de 
finansierede programmer kan ikke være effektive, medmindre de er vel‑
udformede og dækker behovene.

e) Endelig er der forskelle mellem de tre finansielle mekanismer, når det gælder 
udnyttelsesgrader: Normalt nås alle mål om budgetabsorption (budget og 
timing) i forbindelse med budgetstøtte og tilskudsaftaler, mens budgettet til 
programoverslag generelt ikke bliver helt opbrugt. Når midler samles under 
ét i fungible budgetter, skifter kontrollen og overvågningen fokus fra kon‑
traktbaserede tildelinger til budgetgennemførelsestempo.

9 I programforvaltningsenhe‑
den, i modtagermyndigheden 
og i Kommissionen (eller dens 
delegation), som modtager 
en kopi af alle administrative 
dokumenter, og hvis forudgå‑
ende godkendelse er et krav 
i forbindelse med væsentlige 
udgifter.
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Vejen frem

Kommissionen

19 
Der bør lægges mere vægt på at sørge for, at betingelserne vedrørende budget‑
støtte er tilstrækkelige til at sikre, at midlerne anvendes til de tilsigtede formål.

20 
Samarbejdet mellem EU‑Udenrigstjenesten og Kommissionens tjenestegrene bør 
strømlines yderligere for at lette koordineringen og undgå overlapninger.

21 
Det er væsentligt at kortlægge behov og opstille mål samt at fremme ejerskab 
i partnerlandene for at sikre en bæredygtig udvikling. Med hensyn til bistands‑
levering har Retten regelmæssigt anbefalet at styrke anvendelsen af betingelser 
og politisk dialog. En afbalanceret blanding af projektorienteret finansiering og 
finansiering af en global politik kunne også gavne bistandsleveringen. Fast‑
sættelse af tilstrækkelige rapporteringskrav bør forbedre koordineringen og 
overvågningen af midlerne og samtidig styrke overførslen af administrative og 
forvaltningsmæssige kompetencer til partnerlandene samt støtte disse lande i at 
tage ejerskab for projekterne og gennemføre de nødvendige reformer.
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Nyttig læsning/Revisionsrettens beretninger og udtalelser

Generelt

 ο Særberetning nr. 11/2010, »Kommissionens forvaltning af generel budgetstøtte i AVS‑stater og lande i Latiname‑
rika og Asien«

 ο Særberetning nr. 15/2009 og nr. 3/2011, »EU‑bistand ydet gennem De Forenede Nationers organisationer: be‑
slutningstagning og overvågning« og »Produktiviteten og effektiviteten af EU‑bidrag, der kanaliseres gennem 
De Forenede Nationers organisationer i konfliktramte lande«

 ο Særberetning nr. 12/2010, »EU’s udviklingsbistand til almen grunduddannelse i Afrika syd for Sahara og 
i Sydasien«

 ο Særberetning nr. 4/2009, »Kommissionens forvaltning af ikke‑statslige aktørers deltagelse i EF’s 
udviklingssamarbejde«

Spørgsmål vedrørende lovlighed og formel rigtighed

 ο Revisionsrettens årsberetning for 2012, kapitel 7 (Eksterne forbindelser, bistand og udvidelse)

 ο Revisionsrettens årsberetning for 2012 om 8., 9. og 10. Europæiske Udviklingsfonds (EUF’s) aktiviteter

Forvaltningsrevisioner

 ο Særberetning nr. 17/2013, »EU’s klimafinansiering inden for rammerne af ekstern bistand«

 ο Særberetning nr. 14/2013, »Den Europæiske Unions direkte finansielle støtte til Den Palæstinensiske Myndighed«

 ο Særberetning nr. 9/2013, »EU’s støtte til regeringsførelse i Den Demokratiske Republik Congo«

 ο Særberetning nr. 4/2013, »EU’s samarbejde med Egypten på området regeringsførelse«

 ο Særberetning nr. 18/2012, »Den Europæiske Unions bistand til Kosovo på retsstatsområdet«

 ο Særberetning nr. 17/2012, »De europæiske udviklingsfondes (EUF’s) bidrag til et bæredygtigt vejnet i Afrika syd 
for Sahara«

 ο Særberetning nr. 13/2012, »Den Europæiske Unions udviklingsbistand til drikkevandsforsyning og basal sanitet 
i lande syd for Sahara«
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 ο Særberetning nr. 6/2012, »Den Europæiske Unions støtte til det tyrkiskcypriotiske samfund«

 ο Særberetning nr. 5/2012, »Det fælles RELEX‑informationssystem (CRIS)«

 ο Særberetning nr. 1/2012, »Effektiviteten af Den Europæiske Unions udviklingsbistand til fødevaresikkerhed 
i Afrika syd for Sahara«

 ο Særberetning nr. 14/2011, »Har EU’s bistand forbedret Kroatiens kapacitet til at forvalte eftertiltrædelsesstøtte?«

 ο Særberetning nr. 3/2011, »Produktiviteten og effektiviteten af EU‑bidrag, der kanaliseres gennem De Forenede 
Nationers organisationer i konfliktramte lande«

 ο Særberetning nr. 1/2011, »Har dekoncentreringen af Kommissionens forvaltning af bistand til tredjelande fra 
hovedsædet til delegationerne ført til bedre bistandslevering?«

 ο Særberetning nr. 13/2010, »Er det nye europæiske naboskabs‑ og partnerskabsinstrument blevet iværksat som 
planlagt, og opnår det resultater i Sydkaukasus (Armenien, Aserbajdsjan og Georgien)?«

 ο Særberetning nr. 12/2010, »EU’s udviklingsbistand til almen grunduddannelse i Afrika syd for Sahara og 
i Sydasien«

 ο Særberetning nr. 11/2010, »Kommissionens forvaltning af generel budgetstøtte i AVS‑stater og lande i Latin‑ 
amerika og Asien«

 ο Særberetning nr. 18/2009, »Effektiviteten af EUF‑støtten til regional økonomisk integration i Østafrika og 
Vestafrika«

 ο Særberetning nr. 16/2009, »Europa‑Kommissionens forvaltning af førtiltrædelsesbistanden til Tyrkiet«

 ο Særberetning nr. 15/2009, »EU‑bistand ydet gennem De Forenede Nationers organisationer: beslutningstagning 
og overvågning«

 ο Særberetning nr. 12/2009, »Effekten af Kommissionens projekter på området retlige og indre anliggender i den 
vestlige Balkanregion«

 ο Særberetning nr. 4/2009, »Kommissionens forvaltning af ikke‑statslige aktørers deltagelse i EF’s 
udviklingssamarbejde«

Mere information?

Henvendelse til Rettens pressesekretær:
E‑mail: press@eca.europa.eu
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(millioner euro) (forpligtelser)

FFR 2014-20201 2014-budgettet (endeligt)

FFR 5 — Fordeling ifølge Kommissionens 
budgetforslag 69 584 9 854

Institutionernes administrative udgifter 8 226

Europa-Parlamentet 1 756

Det Europæiske Råd og Rådet for Den Europæiske Union 534

Europa-Kommissionen 4 694

Den Europæiske Unions Domstol 355

Revisionsretten 133

Tjenesten for EU’s Optræden Udadtil 519

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg 129

Den Europæiske Unions Regionsudvalg 88

Den Europæiske Ombudsmand 10

Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse 8

Pensioner 1 450

Europaskoler 178

Omkostninger til decentrale organer opført under 
andre FFR-udgiftsområder1 6 838 851

Udgiftsområde 1 — Intelligent og inklusiv vækst 2 293 243

Udgiftsområde 2 — Naturressourcer 388 52

Udgiftsområde 3 — Interne politikker 4 003 535

Udgiftsområde 4 — Et globalt Europa 154 21

Administrationsomkostninger i alt1 76 422 10 705

1  FFR for 2014‑2020 blev vedtaget i 2011‑priser. Her er tallene angivet i aktuelle priser (hentet fra 
GD for Budgets websted).
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Dækning

01 
Dette udgiftsområde dækker EU‑institutionernes administrationsudgifter: per‑
sonaleomkostninger (lønninger, godtgørelser og pensioner), bygninger, udstyr, 
energi, informations‑ og kommunikationsteknologi.

02 
EU har i årenes løb også oprettet en række agenturer til at håndtere specifikke 
emner1:

a) Der er seks forvaltningsorganer2. De er oprettet for en bestemt periode med 
henblik på at forvalte opgaver vedrørende gennemførelsen af EU‑program‑
mer og er placeret ved Europa‑Kommissionens hjemsted i Bruxelles eller 
Luxembourg.

b) EU‑retligt er de decentrale agenturer og organer uafhængige juridiske per‑
soner og adskilt fra EU‑institutionerne. De er siden 2012 blevet drevet inden 
for en ny fælles ramme, der skal gøre dem mere konsekvente, effektive og 
ansvarlige (den fælles tilgang). De er placeret i forskellige medlemsstater og 
spiller en rolle i gennemførelsen af EU’s politikker, især i forbindelse med op‑
gaver af teknisk, videnskabelig, operationel og/eller lovgivningsmæssig art. 
Der er 37 decentrale agenturer, hvoraf Retten reviderer 343. Alle agenturerne 
på nær fem finansieres fuldt ud over EU‑budgettet4.

c) Euratomagenturer og ‑organer medvirker til at opfylde målene fra traktaten 
om oprettelse af Det Europæiske Atomenergifællesskab (Euratom). De koordi‑
nerer medlemsstaternes forskningsprogrammer vedrørende fredelig anven‑
delse af kernekraft, stiller viden, infrastruktur og finansiering til rådighed 
i forbindelse med kernekraft og sikrer, at forsyningen af kernekraft er sikker 
og tilstrækkelig.

d) Fællesforetagenderne er EU‑organer (finansforordningens artikel 208), der 
er oprettet i partnerskab med andre lande og organisationer. Kommissio‑
nen deltager på nuværende tidspunkt i ni fællesforetagender, hvoraf fem 
blev oprettet under det syvende rammeprogram for forskning som fælles 
teknologiinitiativer.

1 En liste over agenturerne kan 
findes her: http://europa.eu/
about‑eu/agencies/

2 De seks forvaltningsorganer, 
der er oprettet i henhold 
til Rådets forordning (EF) 
nr. 58/2003 af 19. december 
2002 om vedtægterne for 
de forvaltningsorganer, 
der skal administrere 
opgaver i forbindelse med 
EF‑programmer (EFT L 11 af 
16.1.2003, s. 1):

 Forvaltningsorganet for 
Undervisning, Audiovisuelle 
Medier og Kultur (EACEA),  
Forvaltningsorganet for Det 
Europæiske Forskningsråd 
(ERCEA), 
Forvaltningsorganet for 
Konkurrenceevne og 
Innovation (EACI), nu erstattet 
af Forvaltningsorganet 
for Små og Mellemstore 
Virksomheder (EASME),  
Forvaltningsorganet for 
Sundhed og Forbrugere 
(EAHC), nu erstattet af 
Forvaltningsorganet for 
Forbrugere, Sundhed og 
Fødevarer (CHAFEA),  
Forvaltningsorganet for 
Forskning (REA) og 
Forvaltningsorganet for Det 
Transeuropæiske Transportnet 
(TEN‑T EA), nu erstattet af 
Forvaltningsorganet for 
Innovation og Netværk (INEA).

3 Tre af de 37 decentrale 
agenturer beskæftiger sig 
med den fælles sikkerheds‑ og 
forsvarspolitik og revideres af 
et kollegium af revisorer, der er 
nedsat af medlemsstaterne.

4 To agenturer anvender 
indtægterne fra deres 
aktiviteter (OCVV i Angers 
og KHIM i Alicante). De tre 
andre finansieres delvis 
over EU‑budgettet (EASA 
i Köln, EMA i London og CdT 
i Luxembourg).
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Vores konstateringer

Blev 2012-budgettet anvendt i overensstemmelse med 
reglerne? (udgifternes lovlighed og formelle rigtighed)

 ο Var udgifterne væsentlig fejlbehæftede? NEJ

 ο Den anslåede mest sandsynlige fejlforekomst: 0 %

03 
Disse udgifter anses generelt for at være forbundet med lav risiko. De største 
risici vedrører ukorrekt anvendelse af procedurer for alle organisatoriske aktivi‑
teter, især i forbindelse med indkøb af varer, tjenesteydelser, anlægsarbejder og 
ansættelse af personale og forvaltning af menneskelige ressourcer.

Forvaltes udgifterne fornuftigt, og har de en effekt? 
(forsvarlig økonomisk forvaltning)

04 
Vi har ikke konstateret væsentlige problemer under vores revisioner (både 
DAS‑revisioner og forvaltningsrevisioner).

Højrisikofaktorer

05 
Selv om der i Rettens beretninger ikke identificeres væsentlige problemer 
i forvaltningen af EU’s administrationsbudget, er der iboende risici forbundet 
med aktiviteternes art. De største udgiftsposter på budgettet er menneskelige 
ressourcer, indkøb og udgifter til bygninger. Risiciene vedrører budgetoverskri‑
delser og tvivlsomme udgifter, der potentielt kan indvirke på EU‑institutionernes 
omdømme.
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06 
Menneskelige ressourcer:
Det har afgørende betydning, at EU‑institutionernes politik for menneskelige 
ressourcer sikrer, at de kan rekruttere og fastholde medarbejdere af tilstrækkelig 
kvalitet til at garantere en uafhængig, kvalificeret og motiveret offentlig tjene‑
ste. Vedtægten om de EU‑ansattes ansættelsesvilkår skaber ufleksibilitet i nogle 
henseender:

a) Tjenestemænd (fastansatte medarbejdere) kan kun ansættes gennem offent‑
lige udvælgelsesprøver, som er meget selektive (i gennemsnit består ca. 10 % 
af kandidaterne ved prøver med henblik på ansættelse af EU‑tjenestemænd). 
Tilrettelæggelsen af disse udvælgelsesprøver er kompleks, og processen 
tager ofte lang tid, fordi prøverne skal dække samtlige medlemsstater og 
involverer tusindvis af kandidater. På grund af ansættelsesprocessens længde 
og kompleksitet samt problemer med hensyn til at forudsige personalebe‑
hov, bliver rekrutteringsmålene ofte ikke opfyldt. I perioden 2003‑2006 blev 
kun to tredjedele af behovet for nye tjenestemænd dækket, og det var derfor 
nødvendigt at gøre mere brug af kontraktansatte og midlertidigt ansatte. 
Den øgede anvendelse af midlertidigt personale skaber en risiko for, at 
EU‑institutionerne mister erfaring og kvalifikationer på grund af manglende 
kontinuitet. Under 2012‑revisionen af agenturerne konstaterede Retten ingen 
tilfælde af regelstridige ansættelser, men den fremsatte bemærkninger om 
gennemsigtighed i ansættelsesprocedurerne og ligebehandling af ansøgere 
i forbindelse med 17 af de 40 reviderede agenturer.

b) En ansættelse i det offentlige er ofte kun attraktiv i økonomisk svære tider, 
men med de aktuelle lønskalaer og vilkårene for nyansatte er institutionerne 
muligvis mindre attraktive for nye medarbejdere. Navnlig indebærer stillinger 
som nyansatte (AD5 eller AST1/AST3) hverken konkurrencedygtige lønninger 
eller attraktive karriereudsigter for mange borgere i EU‑15‑medlemsstater, 
og det skaber en risiko for geografisk ubalance i fremtiden. Dertil kommer, at 
agenturerne, Rådet og EU‑delegationerne kan ansætte midlertidige med‑
arbejdere på løntrin, som passer til deres erhvervserfaring, mens de øvrige 
institutioner på nuværende tidspunkt kun kan ansætte medarbejdere på det 
laveste trin, uanset erfaring, med en gennemsnitsalder på 34 år.

c) Bestemmelserne om håndtering af utilfredsstillende arbejdsindsats bliver 
sjældent anvendt.

07 
Hvad angår forbindelser mellem den offentlige og den private sektor og især 
ansættelsen af tidligere højtstående tjenestemænd i virksomheder med en 
interesse i EU‑anliggender er der med de nye regler sket fremskridt5 med hensyn 
til at bekæmpe Kommissionens svingdørspolitik, men disse regler er åbne for 
fortolkning. F.eks. gælder afkølingsperioden på 12 måneder specifikt højtstående 
tjenestemænd, men i den private sektor er standardpraksis en afkølingsperiode 
på to år. Afkølingsperioden gælder desuden kun fastansatte og deres aktiviteter 
i løbet af de sidste tre tjenesteår, mens situationen for midlertidigt ansatte fortsat 
ikke er præciseret.

5 Den nye personalevedtægt fra 
2013 bevarer bestemmelsen 
om, at tjenestemænd inden 
for en periode på to år fra 
deres udtræden af tjenesten 
skal oplyse om nye stillinger, 
som kan være i modstrid med 
deres tidligere beskæftigelse, 
og fastsætter endvidere, at 
højtstående tjenestemænd 
skal have en afkølingsperiode 
på 12 måneder. Samtlige 
institutioner skal årligt 
offentliggøre oplysninger om 
gennemførelsen af denne 
regel, herunder en liste 
over de sager, som er blevet 
vurderet.
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08 
Indkøb:

a) EU’s indkøb skal foretages i overensstemmelse med de gældende indkøbs‑
regler. Hidtil er der ikke konstateret problemer under Rettens revisioner af 
administrationsudgifterne, men de væsentligste risici er, at planlægningen 
er dårlig, at indkøbsreglerne bliver omgået, eller at de korrekte indkøbspro‑
cedurer ikke bliver anvendt. Det kan også være svært at opstille de rigtige 
udvælgelses‑ og tildelingskriterier (f.eks. er det i forbindelse med nogle pro‑
jekter såsom bygge‑ eller IT‑projekter ikke ualmindeligt, at det oprindelige 
prisoverslag viser sig at være for lavt, fordi der opstår uforudsete behov).

b) Eftersom det er vanskeligt at fastlægge den rigtige indkøbsprocedure og de 
mest hensigtsmæssige udvælgelseskriterier, er det måske ikke altid muligt at 
opnå det bedste forhold mellem kvalitet og pris. Og selv om EU sigter mod 
at åbne indkøbsprocedurerne for så mange leverandører som muligt, kan 
omfanget af institutionernes indkøb (store behov, stor geografisk dækning) 
måske forhindre SMV’er i at deltage.

c) Kommissionens Interne Revisionstjeneste (IAS) har fremhævet, at der er be‑
hov for at forbedre institutionernes indkøb ved at afhjælpe følgende forhold: 
svagheder i planlægningen og kontrolprocedurerne, manglende overholdel‑
se af finansforordningen, problemer med evalueringen af tilbud og mang‑
lende ensartethed i procedurerne.

09 
Bygningspolitik: Udgifter til bygninger er en af de største poster på EU’s admi‑
nistrationsbudget. Siden 1996 har institutionerne foretrukket at købe bygninger 
frem for at langtidsleje dem, da erfaringen viser, at det er 40 til 50 % billigere at 
købe end at leje kontorlokaler6. Eftersom det indtil 2013 ikke var muligt for EU at 
låne penge til at finansiere byggeprojekter, krævede det innovative løsninger at 
skaffe finansiering. Anvendelsen af »special purpose vehicles« og andre komplek‑
se finansieringsstrukturer kan have indvirket på de samlede projektomkostninger 
og dermed på opnåelsen af valuta for pengene. Investeringer i bygninger er lang‑
sigtede projekter, der kræver planlægning og realistiske prognoser over persona‑
lebehovet, og det er i bedste fald kompliceret at sikre, når budgettet er etårigt. 
Dertil kommer, at koncentrationen af EU‑institutioner i EU‑kvarteret i Bruxelles 
og på Kirchberg i Luxembourg har hævet kontorlejepriserne, hvilket har indvirket 
negativt på institutionernes muligheder for at forhandle og få en fordelagtig pris 
på bygninger i disse områder.

6 Jf. særberetning nr. 2/2007 
om institutionernes udgifter 
til bygninger (EUT C 148 af 
2.7.2007, s. 1).
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10 
Procedurer i agenturer: De selvstændige decentrale agenturer kan gøre Kom‑
missionens koordinering og overvågning mere kompleks:

a) Svagheder i forvaltningen af tilskud ydet af agenturerne kan føre til godken‑
delse af regelstridige udgifter. Ofte er den forudgående og efterfølgende 
kontrol vedrørende tilskudsforvaltningen utilstrækkelig. Agenturerne kon‑
trollerer ikke altid bilagene for at efterprøve nøjagtigheden og støtteberet‑
tigelsen af de udgifter, som støttemodtagerne anmelder, men forlader sig på 
attester fra revisorer eller nationale myndigheder. Indkøb kan også være et 
problematisk område i nogle agenturer.

b) Kommissionen gennemfører budgettet indirekte gennem agenturerne7. Den 
nye finansforordning fra 2013 fastsætter, at uafhængige eksterne revisorer 
skal kontrollere årsregnskaberne for de decentrale agenturer, og at Revi‑
sionsretten skal tage resultaterne af disse uafhængige eksterne revisorers 
arbejde med i betragtning ved udarbejdelsen af dens særlige årsberetninger 
om agenturerne. Kvaliteten af disse eksterne revisorers arbejde er måske ikke 
tilstrækkelig til, at Revisionsretten kan forlade sig på det.

11 
Europaskolerne tilbyder uddannelse til børn af ansatte ved EU’s institutioner og 
organer. Europaskolerne er et mellemstatsligt organ, der ledes af en bestyrelse 
bestående af repræsentanter for medlemsstaternes uddannelsesministerier og 
Kommissionen (GD for Menneskelige Ressourcer og Sikkerhed) samt Europasko‑
lernes generalsekretær. De væsentligste udfordringer vedrører de risici, der kan 
gøre det svært at tilbyde en effektiv uddannelse (at efterspørgslen efter uddan‑
nelse i den engelske afdeling er uforholdsmæssig stor, at ansættelsesvilkårene 
gør det vanskeligt at rekruttere undervisere, at skolernes administrative struktur 
og organisation ikke er blevet ajourført under hensyntagen til ændrede behov, 
og at systemerne til finansiel og intern kontrol er forældede). Den Interne Revisi‑
onstjeneste (IAS) mener, at 20 ud af 35 identificerede processer har en stor effekt 
og er forbundet med en stor restrisiko.

12 
Administrationsudgifter — kontante udbetalinger til besøgsgrupper 
i Europa-Parlamentet: Revisionsretten rapporterede for første gang i 20108 om 
Europa‑Parlamentets praksis med at foretage kontante udbetalinger og ikke stille 
krav om dokumentation i forbindelse med godtgørelse af besøgsgruppers om‑
kostninger. Denne praksis fortsætter og udgør en stor omdømmemæssig risiko 
for institutionen.

7 Finansforordningens 
artikel 58, stk. 1, litra c), nr. iv), 
og artikel 208.

8 Jf. punkt 7.13 og 7.14 
i Rettens årsberetning for 
regnskabsåret 2010.
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Nyttig læsning/Revisionsrettens beretninger og 
udtalelser

Spørgsmål vedrørende lovlighed og formel rigtighed

 ο Revisionsrettens årsberetning for 2012, kapitel 9 (Administrationsudgifter)

 ο Revisionsrettens særlige årsberetninger for 2012 om EU‑agenturerne

Forvaltningsrevisioner

 ο Særberetning nr. 15/2012, »Håndteringen af interessekonflikter i udvalgte 
EU‑agenturer«

 ο Særberetning nr. 12/2012, »Har Kommissionen og Eurostat forbedret meto‑
den til udarbejdelse af pålidelige og troværdige europæiske statistikker?«

 ο Særberetning nr. 10/2012, »Effektiviteten af personaleudviklingen 
i Europa‑Kommissionen«

 ο Særberetning nr. 2/2011, »Opfølgning af særberetning nr. 1/2005 om forvalt‑
ningen af Det Europæiske Kontor for Bekæmpelse af Svig«

 ο Særberetning nr. 13/2009, »Uddelegering af gennemførelsesopgaver til for‑
valtningsorganer: en vellykket løsning?«

 ο Særberetning nr. 9/2009, »Effektiviteten og produktiviteten af Det Europæi‑
ske Personaleudvælgelseskontors personaleudvælgelse«

 ο Særberetning nr. 5/2009, »Kommissionens finansielle styring«

Mere information?

Henvendelse til Rettens pressesekretær:
E‑mail: press@eca.europa.eu
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Dækning

01 
EU’s offentlige indkøb er et centralt politisk instrument til at etablere det indre 
marked. Indkøbsreglerne skal bl.a. sikre, at de principper og grundlæggende 
frihedsrettigheder, der er fastsat i TEUF, respekteres i forbindelse med tildeling af 
offentlige kontrakter1.

02 
I 2011 udgjorde EU‑27‑medlemsstaternes offentlige udgifter til anlægsarbejder, 
varer og tjenesteydelser 19,7 % af deres BNP (2 406 milliarder euro)2. Ca. 20 % af 
de samlede offentlige udgifter er omfattet af EU’s regler for offentlige indkøb. 
Samme år blev der bevilget 42 milliarder euro til EU’s strukturfonde (EFRU, Sam‑
hørighedsfonden og ESF), og en stor del af disse midler anvendes i forbindelse 
med offentlige indkøb3. I perioden 2006‑2009 udgjorde offentlige indkøb på 
tværs af grænserne ca. 15 % af værdien af de kontrakter, der blev tildelt i EU4.

03 
I EU afholder over 250 000 ordregivende myndigheder over 2 millioner udbud 
om året med henblik på tildeling af offentlige kontrakter. De ordregivende 
myndigheder kan være offentlige enheder eller, under visse betingelser, private 
virksomheder.

04 
EU støtter også, at der åbnes for indkøb gennem international konkurrence: EU 
har underskrevet Verdenshandelsorganisationens aftale om offentlige udbud 
(GPA)5 og forhandlet bestemmelser om offentlige udbud i tredjelande inden for 
rammerne af frihandelsaftaler.

05 
EU‑lovgivningen tager sigte på at give selskaber fra samtlige medlemsstater 
mulighed for at konkurrere om offentlige kontrakter over bestemte tærskler, på 
at fjerne retlige og administrative hindringer for deltagelse i udbud på tværs af 
grænserne, på at sikre ligebehandling og på at fjerne mulighederne for diskrimi‑
nerende indkøb ved at sikre gennemsigtighed:

a) To EU‑direktiver (om offentlige vareindkøbskontrakter, tjenesteydelseskon‑
trakter og bygge‑ og anlægskontrakter6 samt om forsyningsvirksomhed 
(vand, energi, transport og posttjenester)7) finder anvendelse på offentlige 
kontrakter over en bestemt værdi i EU og Det Europæiske Økonomiske 
Samarbejdsområde (EØS). Disse direktiver vil blive erstattet af to ændrede 
direktiver og et nyt direktiv om tildeling af koncessionskontrakter8, der blev 
godkendt den 15. januar 2014. Kontrakter vedrørende forsvar9 og tjeneste‑
ydelser af almen interesse10 er omfattet af andre regler.

b) EU‑direktiverne fastsætter regler for at sikre gennemsigtighed, regulerer pro‑
cedurer for at give alle interesserede tilbudsgivere en fair chance og fastlæg‑
ger ikkediskriminerende tekniske specifikationer. EU‑direktiverne gennem‑
føres i de nationale love om indkøb, og derved sikres en harmoniseret retlig 
ramme i hele EU.

1 Den frie bevægelighed for 
varer (artikel 28 i TEUF) og 
tjenesteydelser (artikel 56), 
etableringsfriheden (artikel 49) 
og retten til fri udveksling af 
tjenesteydelser, ikkeforskels‑
behandling og ligebehandling, 
proportionalitet, gennemsig‑
tighed og gensidig anerken‑
delse (artikel 18 og 53).

2 »EU public procurement 
legislation: delivering results 
— summary of evaluation 
report« (et arbejdsdokument 
fra Kommissionens Generaldi‑
rektorat for Det Indre Marked 
og Tjenesteydelser (http://
ec.europa.eu/internal_mar‑
ket/publicprocurement/
docs/modernising_rules/
executive‑summary_en.pdf).

3 Den Europæiske Revisionsrets 
årsberetning for regnskabsåret 
2011, s. 120 og 152 (EUT C 344 af 
12.11.2012, s. 1). Det nøjagtige 
beløb, der tildeles gennem of‑
fentlige indkøb, foreligger ikke.

4 Direkte indkøb på tværs af 
grænserne tegnede sig kun for 
1,6 % af de tildelte kontrakter 
og ca. 3,5 % af værdien af 
kontrakterne i perioden 2006‑
2009. Indirekte indkøb på tværs 
af grænserne via udenlandske 
associerede selskaber eller 
datterselskaber tegnede sig for 
11,4 % af de tildelte kontrakter 
og 13,4 % af værdien af kon‑
trakterne i samme periode.

5 GPA er en multilateral aftale, 
som har til formål at åbne for 
international konkurrence, og 
som giver de underskrivende 
parter bestemte rettigheder og 
forpligtelser.

6 Europa‑Parlamentets og Rådets 
direktiv 2004/18/EF af 31. marts 
2004 om samordning af frem‑
gangsmåderne ved indgåelse 
af offentlige vareindkøbskon‑
trakter, offentlige tjenesteydel‑
seskontrakter og offentlige 
bygge‑ og anlægskontrakter 
(EUT L 134 af 30.4.2004, s. 114).

7 Europa‑Parlamentets og 
Rådets direktiv 2004/17/EF af 
31. marts 2004 om samordning 
af fremgangsmåderne ved 
indgåelse af kontrakter inden 
for vand‑ og energiforsyning, 
transport samt posttjenester 
(EUT L 134 af 30.4.2004, s. 1).

8 De nye indkøbsregler blev god‑
kendt af Europa‑Parlamentet 
den 15. januar 2014. Medlems‑
staterne skal senest i april 
2016 have gennemført de nye 
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c) EU‑lovgivningen tager sigte på at garantere tilbudsgivere retsmidler mod 
ordregivende myndigheder, der ikke overholder disse regler11, og EU‑Dom‑
stolens retspraksis vedrørende fortolkningen og anvendelsen af EU’s direk‑
tiver og de generelle principper om ligebehandling og gennemsigtighed er 
omfattende.

d) I forbindelse med indkøb under tærskelbeløbene kan medlemsstaterne 
vælge at anvende EU‑reglerne. Medlemsstaternes frihed til at udforme deres 
egne nationale indkøbsregler er imidlertid begrænset af kravet om, at de skal 
tage hensyn til EU‑Domstolens retspraksis vedrørende de generelle princip‑
per om ligebehandling og gennemsigtighed.

06 
De udgifter fra EU‑budgettet, der forvaltes af EU’s institutioner og agen‑
turer, er også omfattet af EU‑reglerne for offentlige indkøb, som fastsat 
i finansforordningen.

07 
Ifølge OECD er offentlige indkøb den offentlige aktivitet, der er forbundet med 
størst risiko for spild, svig og korruption, hvilket skyldes procedurernes komplek‑
sitet, størrelsen af de pengestrømme, de genererer, og det nære samspil mellem 
den offentlige og den private sektor12.

08 
En gennemsigtig og åben politik for offentlige indkøb kan imidlertid være et 
vigtigt redskab til bekæmpelse af korruption. GD for Budget, GD for Regionalpoli‑
tik og Bypolitik og Det Europæiske Kontor for Bekæmpelse af Svig har udarbejdet 
detaljerede vejledninger for forvaltere, der gennemfører og kontrollerer indkøb, 
med det formål at sikre, at reglerne for offentlige indkøb er blevet fulgt korrekt 
med hensyn til både administrative og operationelle udgifter.

Vores konstateringer

09 
Offentlige indkøb er et risikofyldt område, hvor uforsvarlig adfærd og praksis så‑
som interessekonflikter, favorisering, svig og korruption kan opstå på alle stadier, 
hindre loyal konkurrence og afholde virksomheder fra at byde.

10 
Hvis de foretages rigtigt, fører offentlige indkøb til offentlige besparelser og god 
forvaltning af offentlige midler ved at fremme disciplin og dermed tilskynde til 
bedre ressourceanvendelse og større produktivitet og ved at reducere risikoen 
for favorisering eller korruption i forbindelse med offentlige indkøb.

bestemmelser i deres nationale 
love. Den nye lovgivning in‑
debærer en gennemgribende 
ændring af de nuværende 
EU‑regler for offentlige indkøb, 
og den fastsætter for første 
gang fælles EU‑standarder for 
koncessionskontrakter med 
det formål at fremme loyal 
konkurrence og sikre valuta 
for pengene ved at indføre nye 
tildelingskriterier, der lægger 
mere vægt på miljøhensyn, 
sociale aspekter og innovation. 
Medlemsstaterne vil gennem‑ 
føre direktiverne i deres natio‑
nale love med forskellig hastig‑
hed, og lovgivningen om of‑
fentlige indkøb vil derfor være 
særlig kompliceret i perioden 
frem til januar 2016, da der vil 
gælde forskellige regler. De nye 
regler tager sigte på at forenkle 
indkøbene og øge fleksibilite‑
ten ved i højere grad at tillade 
forhandlinger uden forudgå‑
ende offentliggørelse. Dette 
kan øge risikoen for manglende 
anvendelse af procedurer til 
sikring af gennemsigtighed og 
ligebehandling.

9 Europa‑Parlamentets og 
Rådets direktiv 2009/81/EF af 
13. juli 2009 om samordning 
af fremgangsmåderne ved 
ordregivende myndigheders 
eller ordregiveres indgåelse 
af visse bygge‑ og anlægs‑, 
vareindkøbs‑ og tjenesteydel‑
seskontrakter på forsvars‑ og 
sikkerhedsområdet og om 
ændring af direktiv 2004/17/EF 
og 2004/18/EF (EUT L 216 af 
20.8.2009, s. 76).

10 Med hensyn til kontrakter 
om tjenesteydelser af almen 
interesse (energi, telekommu‑
nikation, transport, radio og 
fjernsyn, posttjenester, skoler, 
sundheds‑ og socialtjenester) 
har EU fælles regler, der skal 
forbedre konkurrencen og 
samtidig sikre, at de natio‑
nale systemers forskellighed 
respekteres.

11 Klagedirektivet: Europa‑Par‑
lamentets og Rådets direktiv 
2007/66/EF af 11. decem‑
ber 2007 om ændring af 
Rådets direktiv 89/665/EØF 
og 92/13/EØF for så vidt 
angår forbedring af effektivi‑
teten af klageprocedurerne 
i forbindelse med indgåelse af 
offentlige kontrakter (EUT L 335 
af 20.12.2007, s. 31).

12 OECD: »Fighting corruption in 
the public sector: integrity in 
procurement« (www.oecd.org/
gov/ethics/integrityinpublic‑
procurement.htm).
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11 
I forbindelse med Kommissionens egne indkøb kan anvendelsen af rammekon‑
trakter begrænse SMV’ers adgang til markedet, da det kun er muligt for store 
organisationer at levere de ønskede tjenesteydelser.

12 
Der er også en risiko for, at der foretages successive indkøb for beløb lige under 
de tærskler, hvor reglerne for offentlige indkøb skal anvendes.

13 
I medlemsstaterne kan der opstå fejl, fordi et enormt antal ordregivende myn‑
digheder med budgetter af forskellig størrelse og meget forskellig administrativ 
kapacitet foretager indkøb i en kompleks retlig kontekst med EU‑krav, nationale 
krav og somme tider regionale krav. Dertil kommer, at den retlige ramme kan til‑
føje et lag af ufleksibilitet i forbindelse med komplekse indkøb og føre til højere 
indkøbsrelaterede administrationsomkostninger.

14 
Rettens juridisk‑kritiske revisioner har vist, at der på samhørighedsområdet er 
konsekvent høje fejlniveauer med hensyn til overholdelsen af reglerne for offent‑
lige indkøb. Retten har konstateret, at de fejltyper, der indvirker på forvaltningen 
af disse kontrakter, tegner sig for en væsentlig del af den anslåede fejlforekomst 
på samhørighedsområdet. I 2012 udgjorde de kvantificerbare fejl vedrørende 
manglende overholdelse af EU’s eller de nationale indkøbsregler f.eks. 52 % af 
den anslåede fejlforekomst i regionalpolitikken (den mest sandsynlige fejlfore‑
komst var 6,8 %) og 26 % af den anslåede fejlforekomst på området beskæftigel‑
se og sociale anliggender (den mest sandsynlige fejlforekomst var 3,2 %)13.

15 
Efter Rettens erfaring er følgende overtrædelser af indkøbsprocedurerne blandt 
de mest hyppige:

a) uberettigede direkte kontrakttildelinger, herunder direkte tildeling af kon‑
trakter om supplerende arbejde eller tjenesteydelser over de grænser, der er 
fastsat i EU‑regler og nationale regler

b) opdeling af kontrakter med henblik på at omgå reglerne for offentlige 
indkøb

c) utilstrækkelig eller manglende offentliggørelse af udbud og/eller 
tildelingsbeslutninger

d) anvendelse af uhensigtsmæssige tekniske specifikationer og udvælgelses‑ 
kriterier, der begrænser konkurrencen

e) anvendelse af regelstridige metoder til vurdering af tilbud

13 Revisionsrettens årsberetning 
for regnskabsåret 2012, 
punkt 5.26, 5.33, 6.10 og 6.15.
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f) overtrædelse af princippet om ligebehandling af tilbudsgivere under 
udbudsprocessen

g) væsentlige ændringer af kontraktbetingelserne efter tildelingen af 
kontrakten

h) svagheder i dokumentationen (udbudsdokumenter og 
vurderingsprocedurer).

Hvad bør der gøres/hvad har Retten tidligere 
anbefalet?

16 
Rettens erfaring fra revision af offentlige indkøb tyder på, at tilbagevendende 
problemer med manglende regeloverholdelse, som er skyld i væsentlige fejl med 
hensyn til transaktionernes lovlighed og formelle rigtighed, har rod i svagheder 
ved gennemførelsen af de eksisterende regler, og at der fortsat er store mulighe‑
der for forbedring på gennemførelsesniveau.

17 
Kommissionen har fået foretaget flere evalueringer, der anbefaler en forenkling 
af EU’s regler for offentlige indkøb. De nye direktiver (der skal gennemføres over 
de næste to år)14 indfører nye krav om, at de ordregivende myndigheder skal 
tage hensyn til sociale og miljømæssige forhold i deres indkøbspolitik. Den nye 
lovgivning forenkler procedurerne for de ordregivende myndigheder, men den 
kan gøre det mere vanskeligt at fastslå, om principperne om ligebehandling og 
gennemsigtighed overholdes. Den vil også indføre et element af subjektivitet og 
yderligere kompleksitet, fordi anvendelsen af reglerne om sociale og miljømæs‑
sige forhold vil bygge på fortolkninger.

18 
Kommissionen kunne spille en rolle med hensyn til at indsamle og videreformidle 
gode praksis identificeret både inden for og uden for EU, så de politiske beslut‑
ningstagere i medlemsstaterne kan lære af andre. Den kunne fremme netværks‑
arbejde og koordinering mellem medlemsstaterne på dette område.

14 Forslagene fra december 2011 
blev vedtaget af Rådet i juni 
2013 og godkendt af Europa‑ 
Parlamentet den 15. januar 
2014 (Europa‑Parlamentets og 
Rådets direktiv 2014/24/EU af 
26. februar 2014 om offentlige 
udbud og om ophævelse 
af direktiv 2004/18/EF 
(EUT L 94 af 28.3.2014, s. 65), 
Europa‑Parlamentets og 
Rådets direktiv 2014/23/EU af 
26. februar 2014 om tildeling 
af koncessionskontrakter 
(EUT L 94 af 28.3.2014, s. 1) 
og Europa‑Parlamentets 
og Rådets direktiv 
2014/25/EU af 26. februar 2014 
om fremgangsmåderne ved 
indgåelse af kontrakter inden 
for vand‑ og energiforsyning, 
transport samt posttjenester 
og om ophævelse af direktiv 
2004/17/EF (EUT L 94 af 
28.3.2014, s. 243)).
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Nyttig læsning/Revisionsrettens beretninger og udtalelser

 ο Rapporten om bekæmpelse af korruption i EU, sektion IV »Offentlige indkøb« (COM(2014) 38 final  
af 3. februar 2014)

 ο Udtalelse nr. 4/2011 om Kommissionens grønbog om modernisering af EU’s politik for offentlige indkøb

 ο »EU public procurement legislation: delivering results — summary of evaluation report« 
(http://ec.europa.eu/internal_market/publicprocurement/docs/modernising_rules/executive‑summary_en.pdf)

 ο Websted: GD for Det Indre Marked og Tjenesteydelser

 ο Revisionsrettens årsberetning for 2012, kapitel 1, 5 og 6

 ο Det Europæiske Kontor for Bekæmpelse af Svig: »Red flag«‑meddelelser om offentlige indkøb/svigordninger

Mere information?

Henvendelse til Rettens pressesekretær:
E‑mail: press@eca.europa.eu

Vedtaget af Revisionsretten i Luxembourg på mødet den 25. juli 2014.

 På Revisionsrettens vegne

 Vítor Manuel da SILVA CALDEIRA
 Formand
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