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Luxembourg, den 13. september 2018

Det må ikke blive et mål i sig selv at få brugt
samhørighedsmidlerne, siger EU-revisorerne
Ifølge en ny beretning fra Den Europæiske Revisionsret bør Europa-Kommissionen og
medlemsstaterne bruge samhørighedsfinansieringen mere effektivt. Den forsinkede
færdiggørelse af den retlige ramme og den langsomme gennemførelse af udgiftsplanerne satte
de nationale administrationer under pres for at bruge pengene hurtigt, og det gik somme tider
ud over resultaterne, siger revisorerne. Kommissionen adresserede først sent de
udgiftsproblemer, der var i nogle programmer, men dens og medlemsstaternes
foranstaltninger havde en positiv effekt på absorptionen.
Samhørighedsmidlerne bliver forhåndstildelt medlemsstaterne for en udgiftsperiode på syv år og
stilles til rådighed for dem i årlige budgettildelinger, der skal bruges i løbet af et bestemt tidsrum.
Revisorerne undersøgte udgifterne i perioden 2007-2013 og de foranstaltninger, som
medlemsstaterne med støtte fra Kommissionen traf for at øge absorptionen af midler på de
områder, hvor der blev konstateret problemer. Den samlede finansiering til EU-28medlemsstaterne i denne periode udgjorde 346 milliarder euro. De sammenlignede også med
udgiftsmønstrene i perioderne 2000-2006 og 2014-2020. De besøgte fire medlemsstater: Den
Tjekkiske Republik, Ungarn, Italien og Rumænien.
De konstaterede med hensyn til både perioden 2007-2013 og perioden 2014-2020, at den sene
vedtagelse af den retlige ramme førte til sen vedtagelse af de operationelle programmer. I
perioden 2007-2013 blev de fleste først vedtaget tolv måneder inde i programperioden, og det
havde en uundgåelig afsmittende virkning på udgifterne.
Perioden 2007-2013 begyndte langsomt, siger revisorerne, men perioden 2014-2020 begyndte
endnu langsommere. Desuden betød overlapningen mellem programperioderne, at
medlemsstaterne stadig var ved at bruge penge fra den foregående periode, efter at de nye
programmer var sat i gang.
"Det er vigtigt at undgå en situation, hvor der hurtigt skal bruges store beløb ved udgangen af
programperioden, for så bliver der måske ikke taget tilstrækkeligt hensyn til, om man får valuta
for pengene. Det at bruge pengene bliver et mål i sig selv snarere end et middel til at opfylde
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politikmål," siger Henri Grethen, det medlem af Den Europæiske Revisionsret, der er ansvarligt
for beretningen.
I programperioden 2007-2013 overvågede Kommissionen absorptionen af midlerne - dvs.
udnyttelsen af dem i medlemsstaterne. Men først mod slutningen af 2014 oprettede den en
taskforce for at hjælpe de medlemsstater, der havde udgiftsproblemer i nogle af deres
programmer. Støtten fra denne taskforce og de foranstaltninger, der blev truffet af
medlemsstaterne, førte til en markant stigning i udgifterne: I begyndelsen af 2018 var
betalingerne oppe på 97,2 % af budgettildelingerne. Ved udgangen af 2017 var
4,4 milliarder euro endnu ikke blevet brugt. Kommissionen er stadig i gang med at afslutte
perioden 2007-2013, og det samlede beløb for betalinger og uudnyttede midler er endnu ikke
fastlagt.
For at forbedre absorptionen valgte medlemsstaterne at revidere programmer, inddele projekter
i faser og bruge EU-midler til at medfinansiere projekter, der allerede var blevet finansieret
nationalt. Men nogle af disse foranstaltninger fokuserede hovedsagelig på at få brugt pengene og
overholde reglerne uden tilstrækkelig hensyntagen til resultaterne, siger revisorerne, og de
hyppige programrevisioner rejser tvivl om pålideligheden af den analyse, der ligger til grund for
programmeringsprocessen. Hertil kommer, at Kommissionen ikke har et samlet overblik over de
anvendte foranstaltninger og deres virkning, fordi oplysningerne fra medlemsstaterne er
mangelfulde, og rapporteringen er begrænset.
Revisorerne siger i deres anbefalinger, at Europa-Kommissionen bør:
• foreslå de lovgivende myndigheder en tidsplan for at sikre, at gennemførelsen kan begynde i
starten af programperioden
• sikre, at revisionen af operationelle programmer baseres på en pålidelig og omfattende
vurdering og tager sigte på at opnå bedre resultater
• overvåge absorptionen, identificere langsom og hurtig absorption og vurdere virkningen af
foranstaltningerne
• sikre, at der fokuseres på at levere resultater.
Bemærkninger til redaktører
Samhørighedspolitikken har til formål at mindske de udviklingsmæssige skævheder mellem
regionerne i Den Europæiske Union. Den tegner sig for ca. en tredjedel af EU-budgettet. I
løbende priser er der tale om ca. 261 milliarder euro i programperioden 2000-2006,
346 milliarder euro i 2007-2013 og 365 milliarder euro i 2014-2020. Finansieringen ydes via Den
Europæiske Fond for Regionaludvikling, Den Europæiske Socialfond og Samhørighedsfonden.
Særberetning nr. 17/2018 "Kommissionens og medlemsstaternes foranstaltninger i de sidste år af
programperioden 2007-2013 modvirkede lav absorption, men havde ikke tilstrækkeligt fokus på
resultater" foreligger på Revisionsrettens websted (eca.europa.eu) på 23 EU-sprog.
Revisionsretten præsenterer sine særberetninger for Europa-Parlamentet og EU-Rådet samt for
andre interessenter såsom de nationale parlamenter, aktører i erhvervslivet og repræsentanter
for civilsamfundet. Langt hovedparten af de anbefalinger, vi fremsætter i vores særberetninger,
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bliver gennemført i praksis. Den høje gennemførelsesgrad viser, at vores arbejde kommer EU's
borgere til gode.
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