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Statsstøtte: Ringe opmærksomhed og betydelig manglende 
regeloverholdelse i medlemsstaterne, siger EU-revisorerne 

Ifølge en ny beretning fra Den Europæiske Revisionsret opdager medlemsstaterne meget få overtrædelser af 
statsstøttereglerne. Revisorerne påviser, at den manglende overholdelse af statsstøttereglerne på 
samhørighedsområdet er høj, og opfordrer til ændringer i den måde, projekter godkendes og overvåges på.  

Revisorerne vurderede omfanget af den manglende overholdelse af statsstøttereglerne inden for 
samhørighedspolitikken frem til 2014 og omfanget af Europa-Kommissionens viden om årsagerne til den 
manglende overholdelse. De undersøgte også, om det er sandsynligt, at Kommissionens nye regler for 2014-
2020 vil skabe forbedringer. 

De konstaterede en høj grad af manglende overholdelse. Næsten 20 % af de statsstøttede projekter under 
samhørighedspolitikken var behæftet med statsstøttefejl. Samtidig opdagede medlemsstaternes 
revisionsmyndigheder langt færre overtrædelser af statsstøttereglerne end Kommissionen og EU-revisorerne. 
Medlemsstaterne fandt kun fejl i 3,6 % af de relevante projekter, mens EU-revisorerne opdagede mere end fem 
gange så mange fejl med den samme metode.  

"Medlemsstaternes revisionsmyndigheder er en vigtig del af kontrolkæden i samhørighedspolitikken. Men vores 
revisionsresultater viser, at de indtil videre ikke har fokuseret tilstrækkeligt på statsstøtte i forbindelse med deres 
revisioner," siger Oskar Herics, det medlem af Den Europæiske Revisionsret, der er ansvarligt for beretningen. 

I programperioden 2007-2013 gav Kommissionens databaser ikke mulighed for at foretage en korrekt analyse af 
statsstøttefejl, og dens overvågning førte ikke til væsentlige inddrivelser af statsstøtte. Navnlig i begyndelsen af 
perioden anmeldte medlemsstaterne ifølge revisorerne sjældent infrastrukturinvesteringer til Kommissionen 
med henblik på statsstøttegodkendelse, og indtil udgangen af 2012 kontrollerede Kommissionen ikke 
systematisk, om store projekter var i overensstemmelse med statsstøttereglerne. For at mindske denne risiko 
indførte Kommissionen nye regler med henblik på perioden 2014-2020, men de giver ikke altid juridisk 
sikkerhed. 

Revisorerne bemærker, at Kommissionen har forenklet statsstøttelovgivningen for at sikre mindre bureaukrati 
og mere gennemsigtighed, men at den samtidig har givet medlemsstaterne mere ansvar for udformning og 
gennemførelse af støtteforanstaltninger. Kommissionens overvågning har vist, at medlemsstaterne begik mange 
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fejl i forbindelse med udformningen og gennemførelsen af støtteordninger i programperioden 2007-2013. 
Overflytningen af ansvar til medlemsstaterne indebærer derfor en risiko for flere statsstøttefejl og vil kræve 
løbende opmærksomhed. 

Revisorerne anbefaler, at Kommissionen:  

• pålægger korrigerende foranstaltninger i de tilfælde, hvor støtteforanstaltninger ikke er i 
overensstemmelse med reglerne 

• bruger sine statsstøttedatabaser på en sådan måde, at den let kan analysere uregelmæssighedernes 
type, hyppighed, alvor, geografiske oprindelse og årsag, og regelmæssigt undersøger medlemsstaternes 
kapacitet til at overholde statsstøttereglerne 

• først godkender store projekter efter en intern statsstøttegodkendelse og i relevante tilfælde 
konsekvent beder medlemsstaterne om at anmelde støtte 

• senest medio 2017 sikrer, at revisionsmyndighedernes kontroller af overholdelsen af statsstøttereglerne 
har et tilstrækkeligt omfang og en tilstrækkelig kvalitet 

• bruger sine beføjelser til at suspendere betalingerne til medlemsstaterne, hvis forhåndsbetingelserne 
vedrørende statsstøtte ikke er opfyldt ved udgangen af 2016. 

 

Bemærkninger til redaktører 

Statsstøtte er støtte, der ydes af en medlemsstat og fordrejer eller truer med at fordreje konkurrencevilkårene 
ved at begunstige visse virksomheder, i det omfang den påvirker samhandelen mellem medlemsstaterne. For at 
sikre, at det indre marked fungerer korrekt, er statsstøtte principielt forbudt. I bestemte sektorer, i bestemte 
geografiske områder eller under særlige omstændigheder kan støtte af et vist omfang dog være forenelig med 
det indre marked. I perioden 2010-2014 ydede medlemsstaterne i gennemsnit 76,6 milliarder euro i statsstøtte 
om året, når der ses bort fra støtte til den finansielle sektor, til jernbanesektoren og til offentlige tjenesteydelser 
såsom posttjenester. Det svarer til over 0,5 % af EU-medlemsstaternes BNP. 

Samhørighedspolitikken er et af EU-budgettets største udgiftsområder. Det samlede budget for Den Europæiske 
Fond for Regionaludvikling, Samhørighedsfonden og Den Europæiske Socialfond er på 352 milliarder euro i 
programperioden 2014-2020 og var på 347 milliarder euro i programperioden 2007-2013. Kommissionen 
vurderer, at udgifter under samhørighedspolitikken udgjorde over en fjerdedel af den statsstøtte, der blev tildelt 
i EU i perioden 2007-2013. 

Særberetning nr. 24/2016 "Der bør gøres mere for at sikre opmærksomhed på og overholdelse af 
statsstøttereglerne inden for samhørighedspolitikken" foreligger på 23 EU-sprog. 

 
 


