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Luxembourg, den 7. november 2019

EU's Forvaltningsorgan for Innovation og Netværk
har leveret mange af de forventede fordele, men
bør forbedre gennemførelsen af de delegerede
udgiftsprogrammer, siger revisorerne
Ifølge en ny beretning fra Den Europæiske Revisionsret har Forvaltningsorganet for Innovation
og Netværk (INEA) leveret mange af de forventede fordele, siden det blev oprettet i 2013.
Revisorerne konstaterede, at procedurerne generelt var veltilrettelagte, men at der var
mangler i udvælgelsen af projekter. De konstaterede også risici vedrørende rettidig
programgennemførelse og svagheder i performancerapporteringen. Endvidere kunne
forvaltningsorganet opnå yderligere synergier i sin programforvaltning ved at tilpasse og
harmonisere procedurerne på tværs af de tre sektorer, det dækker.
INEA blev oprettet i 2013 til på Europa-Kommissionens vegne at gennemføre programmer, der
støtter infrastruktur-, forsknings- og innovationsprojekter inden for transport, energi og
telekommunikation. Det har fået til opgave at forvalte projekter for i alt 33,6 milliarder euro i den
aktuelle periode fra 2014 til 2020 og har således det største budget, som forvaltes af noget EUforvaltningsorgan. Connecting Europe-faciliteten (CEF) udgør over 80 % af dette budget.
"Kommissionen bør styrke den retlige ramme for INEA's forvaltning af de delegerede
udgiftsprogrammer," siger Oskar Herics, det medlem af Den Europæiske Revisionsret, der er
ansvarligt for beretningen. "Dette er afgørende for at sikre en mere gennemsigtig anvendelse af
EU-midlerne og bidrage fuldt ud til at opfylde det overordnede mål om at fremme de
transeuropæiske net."
Samlet set konstaterede revisorerne, at INEA havde udført de delegerede opgaver som fastlagt i
sit mandat og leveret mange af de fordele, man ved oprettelsen i 2013 forventede af det. INEA
har dog endnu ikke fuldt udnyttet det forhold, at nært beslægtede politiske områder er blevet
samlet under det. Navnlig kunne INEA opnå yderligere synergier ved i højere grad at tilpasse og
harmonisere procedurerne på tværs af de tre sektorer, det dækker, siger revisorerne. INEA er
også underlagt begrænsninger hidrørende fra den retlige ramme - den utilstrækkelige fleksibilitet
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i personaletildelingen hæmmer f.eks. dets evne til at tilpasse sig de forskellige opgavers skiftende
arbejdsbyrde.
Revisorerne konstaterede mangler i de ellers veltilrettelagte procedurer for udvælgelse af CEFprojekter. Manglerne fører til en uensartet evaluering af projekterne, navnlig hvad angår
udvælgelseskriterier og pointgivning. Endvidere fandt revisorerne ingen systematisk
sammenhæng mellem de eksterne eksperters anbefalinger og Kommissionens endelige liste over
udvalgte projekter og ingen klar dokumentation for årsagerne til afvigelser fra vurderingerne. Det
gjaldt f.eks. 14 CEF-T-projekter (til en værdi af ca. 0,7 milliarder euro), som de eksterne eksperter
havde anbefalet ikke at finansiere.
Revisorerne advarer også om risikoen for, at CEF-programmet ikke bliver gennemført fuldt ud.
Eftersom der ikke forelå nogen flerårig planlægning af indkaldelser, blev nogle projekter indsendt
for tidligt, så de manglede modenhed, da de blev udvalgt. Dette forklarer delvis forsinkelserne og
underudnyttelsen i projekterne. Revisionen viste, at kun ca. 23 % af de oprindelig tildelte midler
var blevet omsat i betalinger i januar 2019 - dvs. i den aktuelle periodes femte år. Eftersom
perioden 2014-2020 snart slutter, er der risiko for, at der vil komme en betydelig ophobning af
betalingsforsinkelser, frigjorte midler og tilbageførsler i de kommende måneder, og at der ikke vil
være tid nok til at overføre midler til andre projekter, konkluderer revisorerne. De tilføjer, at
dette er så meget desto mere sandsynligt, fordi INEA's korrigerende foranstaltninger vedrørende
projekter, der ikke er på rette spor, ikke adresserer denne risiko fuldt ud.
Endelig påpeger revisorerne svagheder i CEF-performancerammen. For nærværende er
projektovervågningen hovedsagelig outputorienteret og giver ingen vurdering af resultater, f.eks.
tidsbesparelser eller øgede trafikmængder. Der er derfor ikke nogen klare oplysninger om,
hvorvidt og hvordan de EU-medfinansierede projekter faktisk bidrager til at opfylde
programmålene og påvirker den økonomiske udvikling.
På grundlag af deres revisionsresultater fremsætter revisorerne en række anbefalinger for at
hjælpe Kommissionen og INEA til:
• at forbedre de potentielle synergier på tværs af de tre sektorer, INEA dækker
• at styrke den retlige ramme for at muliggøre en mere fleksibel forvaltning af de
delegerede programmer
• at sikre større sammenhæng og gennemsigtighed i projektudvælgelsesprocedurerne
• at skabe bedre betingelser for rettidig programgennemførelse
• at ændre performancerammen med henblik på bedre overvågning af projektresultater.
Bemærkninger til redaktører
INEA blev oprettet i 2013 og efterfulgte Forvaltningsorganet for det Transeuropæiske
Transportnet, som havde forvaltet TEN-T-programmet for 2007-2013. INEA forvalter 93 % af det
samlede budget for Connecting Europe-faciliteten og 7 % af Horisont 2020-budgettet. I alt
forvalter INEA et budget på over 33 milliarder euro. De to programmer medfinansierer næsten
2 000 projekter i INEA's portefølje. I perioden 2014-2018 tilrettelagde INEA 59 indkaldelser af
forslag og evalueringer af 2 272 støtteberettigede projektforslag.
Særberetning nr. 19/2019 "INEA har leveret fordele, men manglerne vedrørende CEF bør
adresseres" foreligger på Revisionsrettens websted (eca.europa.eu) på 23 EU-sprog.
Revisionsretten har planer om i 2020 at offentliggøre en særberetning om EU's flagskibsprojekter
vedrørende grænseoverskridende infrastruktur på transportområdet.
Revisionsretten præsenterer sine særberetninger for Europa-Parlamentet og EU-Rådet samt for
andre interessenter såsom de nationale parlamenter, aktører i erhvervslivet og repræsentanter for
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civilsamfundet. Langt hovedparten af de anbefalinger, vi fremsætter i vores særberetninger, bliver
gennemført i praksis.
Pressekontakt vedrørende denne beretning
Vincent Bourgeais - E: vincent.bourgeais@eca.europa.eu
T: (+352) 4398 47502 / M: (+352) 691 551 502
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