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Luxembourg, den 31. oktober 2018

Der er foreslået enklere og mere fleksible regler for
samhørighedsmidlerne efter 2020, men der er brug for flere
sikringsforanstaltninger, advarer EU-revisorerne
Den Europæiske Revisionsret konkluderer i en udtalelse, der offentliggøres i dag, at de nye planer for, hvordan
EU's samhørighedsmidler skal anvendes, er enklere og mere fleksible. Ikke desto mindre fremsætter
revisorerne en række anbefalinger til, hvordan det kan sikres, at medlemsstaternes udgifter har reel effekt og
er i overensstemmelse med reglerne.
Den foreslåede forordning om fælles bestemmelser for perioden 2021-2027 omfatter syv fonde med fokus på
investering i regionaludvikling og beskæftigelse, sikkerhed og grænsebeskyttelse samt foranstaltninger til støtte
for migranter i EU's medlemsstater. Disse fonde kan tilsammen nå et omfang på ca. 360 milliarder euro, op til en
tredjedel af det samlede EU-budget i perioden 2021-2027. Forordningen opstiller fælles politiske målsætninger,
fastlægger tildelingen af midler til medlemsstaterne og definerer reglerne for programmering og håndhævelse af
politikken.
"Samlet set viser vores vurdering af forslaget, at det er lykkedes Europa-Kommissionen at forenkle teksten, men
der er ikke blevet sat større fokus på valuta for pengene, og ansvarlighedsordningerne er på nogle punkter blevet
svækket betydeligt," siger Iliana Ivanova, det medlem af Den Europæiske Revisionsret, der er ansvarligt for
udtalelsen. "Vi fremsætter 58 forslag, som lovgiverne og Kommissionen bør overveje, og som - hvis de bliver fulgt
- vil føre til en mere effektiv og produktiv samhørighedspolitik."
I deres udtalelse glæder revisorerne sig over Europa-Kommissionens fortsatte forenklingsbestræbelser, som hvis de gennemføres hensigtsmæssigt - kan reducere den administrative byrde og flytte fokus fra input til
resultater. Der er imidlertid en række bestemmelser, der mangler klarhed, hvilket sandsynligvis vil føre til
forskellige fortolkninger og dermed indvirke på retssikkerheden, siger revisorerne. Forenklinger bør ikke føre til
større risici med hensyn til regeloverholdelsen eller hindre en optimal udnyttelse af de begrænsede EU-midler,
der er til rådighed, advarer revisorerne.

Formålet med denne pressemeddelelse er at gengive hovedbudskaberne i Den Europæiske Revisionsrets udtalelse.
Udtalelsen i sin helhed kan fås på www.eca.europa.eu.
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De bemærker også, at Kommissionen foreslår fem politiske målsætninger på højt niveau i stedet for at knytte
udgifterne til en EU-dækkende strategi. Disse målsætninger egner sig ikke til at blive udmøntet i målbare
resultater eller mål på EU-niveau. Den foreslåede reform kan således vise sig at være endnu mindre
resultatorienteret end ordningen i perioden 2014-2020, siger revisorerne.
Revisorerne fremhæver, at den foreslåede forordning giver medlemsstaterne større ansvar for forvaltning og
kontrol af EU-midler. Ved at begrænse eller helt afskaffe Kommissionens tilsyn med, hvordan medlemsstaterne
anvender EU-midler, risikerer man at undergrave de seneste års fremskridt med hensyn til at reducere omfanget
af uregelmæssige og ineffektive udgifter, advarer revisorerne.

Bemærkninger til redaktører
Den 29. maj 2018 offentliggjorde Kommissionen sit forslag til en forordning om fælles bestemmelser for syv EUfonde i den kommende programperiode, 2021-2027. De syv fonde er Den Europæiske Fond for Regionaludvikling
(EFRU), Den Europæiske Socialfond Plus (ESF+), Samhørighedsfonden, Den Europæiske Hav- og Fiskerifond
(EHFF), Asyl- og Migrationsfonden (AMIF), Fonden for Intern Sikkerhed (FIS) og instrumentet for
grænseforvaltning og visa (IGFV). Kommissionen og medlemsstaterne deler ansvaret for at forvalte disse fonde.
Den Europæiske Revisionsret bidrager til at forbedre EU's økonomiske forvaltning ved at offentliggøre udtalelser
om forslag til ny eller ændret lovgivning med finansiel indvirkning. Revisionsretten er EU's eksterne revisor og
giver i sine udtalelser en uafhængig vurdering af lovforslagene.
I henhold til retsgrundlaget for Kommissionens forslag er høring af Revisionsretten obligatorisk.
Det er Europa-Parlamentet og Rådet - EU-lovgiverne - der skal vedtage den endelige forordning om fælles
bestemmelser. De kan på baggrund af Revisionsrettens udtalelse foreslå ændringer af Kommissionens forslag.
Den 7. november vil Revisionsretten offentliggøre en udtalelse om den foreslåede reform af den fælles
landbrugspolitik for perioden efter 2020.
Revisionsrettens udtalelse nr. 6/2018 om Kommissionens forslag af 29. maj 2018 til forordning om fælles
bestemmelser foreligger nu på engelsk på Revisionsrettens websted eca.europa.eu. De øvrige sprogudgaver vil
foreligge senere.
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