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I. SAMMENFATNING AF KOMMISSIONENS SVAR 

a) Generel indledning  

Systemet for tidlig opdagelse og udelukkelse (EDES), der blev indført i 2016, har til formål at styrke 
beskyttelsen af EU's finansielle interesser.  

Dette system, som anvendes under direkte og indirekte forvaltning, har medført forbedringer i 
forbindelse med anvendelsen af administrative sanktioner, navnlig med hensyn til uafhængige 
vurderinger af udelukkelsessituationer, overholdelse af grundlæggende rettigheder og 
gennemsigtighed i forhold til de økonomiske aktører.  

EDES kræver et stærkt og frugtbart samspil mellem den ansvarlige anvisningsberettigede og EDES-
panelet. På den ene side har den ansvarlige anvisningsberettigede pligt til at iværksætte den 
administrative procedure, når vedkommende bliver opmærksom på en udelukkelsessag. Årsagen 
hertil ligger i den omstændighed, at den ansvarlige anvisningsberettigede har kendskab til de tildelte 
kontrakter og tilskud, overblikket over de relevante igangværende procedurer og retten til at træffe 
øjeblikkelige kontraktlige foranstaltninger for at beskytte Unionens finansielle interesser. På den 
anden side gør systemet det muligt at gribe ind over for en upålidelig økonomisk aktør, også selv om 
der ikke foreligger en endelig dom eller en endelig administrativ afgørelse truffet nationalt på 
grundlag af en henstilling fra et centralt, interinstitutionelt panel, som foretager en foreløbig juridisk 
vurdering af de faktiske omstændigheder eller forhold. 

EDES-panelet, der ledes af en fast, uafhængig formand på højt plan, har fra starten været en stærk 
drivkraft for harmonisering i modsætning til risikoen for mere eller mindre forskellige fortolkninger 
af de ansvarlige anvisningsberettigede.  

EDES-panelet har vedtaget 57 henstillinger1, herunder for den alvorligste forseelse, hvoraf de fleste 
har ført til tilsvarende udelukkelsesafgørelser truffet af den ansvarlige anvisningsberettigede.  

EDES-procedurernes gyldighed er bekræftet af EU-Domstolen i to nylige sager2, hvor Domstolen fuldt 
ud har tiltrådt systemet og dets karakteristika, herunder den ansvarlige anvisningsberettigedes og 
panelets rolle.  

Endelig har Kommissionen baseret på erfaringerne siden indførelsen af systemet peget på nogle 
af svaghederne i systemet og er begyndt at træffe foranstaltninger til administrativ forenkling 
og foranstaltninger til at fremme kendskabet for at gøre systemet mere effektivt. Nogle af 
forbedringerne vil dog kræve lovændringer. Kommissionen har derfor besluttet at fremsætte et 
forslag, som forventes vedtaget i første halvår af 2022, og som også vil dække nogle af de centrale 
bemærkninger, som Revisionsretten har fremsat, og yderligere forbedre det samlede system. 

I den forbindelse glæder Kommissionen sig over Revisionsrettens beretning, som vil støtte 

Kommissionens indsats for yderligere at forbedre systemet (se nærmere nedenfor).  

                                                 
1 Ud af mere end 100 henvisninger. 
2 Sag T-672/19, Indico (EU:T:2022:64) og T-652/19, Elevolution (EU:T:2022:63). 



 

3 

b) Kommissionens holdning til Revisionsrettens centrale 

bemærkninger og anbefalinger 

Revisionsretten erkender, at EDES har et bredt anvendelsesområde og solide beslutningsprocedurer.  

Det forhold, at Kommissionens tjenestegrene har registreret relativt få udelukkelser i systemet, skal 
ses i forhold til behovet for at sikre en passende balance mellem beskyttelsen af EU's finansielle 
interesser og sikre retten til forsvar og andre rettigheder, der er nedfældet i Den Europæiske Unions 
charter om grundlæggende rettigheder, ved at kræve en tilstrækkelig grad af vægtigt bevismateriale 
(faktiske oplysninger), der kontrolleres gennem udøvelse af retten til at blive hørt. Dette er i 
overensstemmelse med princippet om en retfærdig rettergang og retsstatsprincippet, idet der tages 
hensyn til, at en afgørelse om udelukkelse kan have en betydelig økonomisk og endda social 
indvirkning på de enheder, der i sidste ende træffes afgørelse om udelukkelse af. Desuden ligger 
ansvaret for at henvise sager til EDES-panelet til den ansvarlige anvisningsberettigede, der foretager 
en foreløbig vurdering af sagen under behørig hensyntagen til særlige omstændigheder i sagen (f.eks. 
behovet for at sikre driftens kontinuitet, vurdering af afhjælpende foranstaltninger, proportionalitet 
og finansielle virkninger).  

Kommissionen erkender, at der fortsat skal gøres en indsats for at styrke den ansvarlige 
anvisningsberettigedes adgang til datakilder for at hjælpe dem med at opdage 
udelukkelsessituationer under hensyntagen til retlige begrænsninger og tekniske hindringer. 

Kommissionen er også enig i, at EDES bør styrkes yderligere og vil tage fat på konklusionerne fra 
Revisionsretten, navnlig med hensyn til udvidelsen af dets anvendelsesområde.  

Vores svar på Revisionsrettens væsentligste bemærkninger findes i afsnit II og III. Kommissionen 
accepterer anbefaling 1, 2, 1), 2, 2), 2, 4), 2, 5), 3, 4 og 5 og accepterer delvist anbefaling 2, 3).  

c) Seneste relevante udvikling og næste skridt 

Efter den første embedsperiode tiltrådte Isabel Rofes og Igor Ludborzs som henholdsvis ny 
formand og næstformand for EDES-panelet fra november 2021. Desuden er forretningsordenen 
for panelet3 blevet ændret for at give mulighed for, at en repræsentant for Den Europæiske 
Anklagemyndighed (EPPO) kan deltage i panelets forhandlinger (observatørstatus), når den 
bygger på oplysninger fra EPPO.  

Med hensyn til at udvide systemet til at omfatte delt forvaltning tager Kommissionen skridt til 
yderligere at styrke beskyttelsen af denne store del af budgettet og samtidig respektere 
uddelegeringen af opgaverne i tilknytning til budgetgennemførelsen til medlemsstaterne i henhold 
til finansforordningens artikel 63, stk. 1. En målrettet og forholdsmæssig udvidelse af EDES til at 
omfatte delt forvaltning under hensyntagen til afgrænsningen af ansvaret mellem Kommissionen og 
medlemsstaterne kræver lovændringer, som Kommissionen skal foreslå som led i revisionen af 
finansforordningen i første halvår af 2022.  

 

                                                 
3 Kommissionens afgørelse (EU) 2018/1220 af 6. september 2018 om forretningsordenen for det panel, der 

omhandles i artikel 143 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) 2018/1046 (EUT L 226 
af 7.9.2018, s. 7), som ændret ved Kommissionens afgørelse (EU) 2021/1081 af 28. juni 2021 (EUT L 234 
af 2.7.2021, s. 99). 
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II. KOMMISSIONENS SVAR PÅ REVISIONSRETTENS 
VÆSENTLIGSTE BEMÆRKNINGER  

1 Udvide EDES' anvendelsesområde  

Med henblik på at gøre EDES mere effektivt4 arbejder Kommissionen på et målrettet forslag i 

forbindelse med den kommende revision af finansforordningen om at udvide EDES' 
anvendelsesområde.   

I henhold til de nye foreslåede regler vil det være muligt at målrette tre nye kategorier af registrerede, 
når de befinder sig i en eller flere udelukkelsessituationer: i) reelle ejere, ii) tilknyttede enheder og iii) 
fysiske personer med kontrol- ledelses- eller repræsentationsbeføjelser. Medtagelsen af disse nye 
kategorier af registrerede i EDES' anvendelsesområde har til formål at forbedre systemets samlede 
effektivitet ved at tackle de økonomiske aktørers "alter-egoer", der er direkte udsat for udelukkelse, 
og som uden det kunne have fortsat med at byde på Den Europæiske Unions offentlige kontrakter 
eller på anden måde drage fordel af EU-midler. 

Derudover vil der blive tilføjet tre nye udelukkelsesgrunde med passende sanktioner ved: i) 
manglende samarbejde i forbindelse med undersøgelser, revisioner eller kontroller udført af EU's 
håndhævelsesorganer ii) udnyttelse af en interessekonflikt iii) tilskyndelse til had og 
forskelsbehandling.  

Ovennævnte ændringer har til formål at forbedre EDES' samlede effektivitet. Ved at udvide 
anvendelsesområdet og de materielle regler vil EDES være i stand til at dække en bredere vifte af 
udelukkelsessituationer og bedre beskytte Unionens finansielle interesser uanset forvaltningsmåde. 

2 Gøre EDES mere effektivt 

For at gøre EDES mere effektivt5 foreslår Kommissionen desuden i den kommende revision af 
finansforordningen, at der:  

- indføres en fremskyndet procedure for sager, der skal behandles med førsteprioritet, uden 
at tilsidesætte retten til at blive hørt  

- sker forbedring af betingelserne for meddelelse af kontradiktoriske skrivelser og afgørelser 
vedrørende sanktioner over for upålidelige økonomiske aktører, som bevidst skjuler deres 
opholdssted for at omgås de negative følger af deres forseelser  

- pålægges en forpligtelse for den person eller enhed, der befinder sig i en 
udelukkelsessituation, til at godtgøre, at de afhjælpende foranstaltninger, der er truffet ved 
hjælp af ekstern revision eller en afgørelse truffet af en kompetent national eller europæisk 
myndighed, er tilstrækkelige. 

 
Sådanne forbedringer bør resultere i hurtigere udelukkelsesafgørelser og en reduceret administrativ 
byrde. 

                                                 
4 Se særberetningens afsnit om direkte forvaltning (21-29). 
5 Se særberetningens afsnit om direkte forvaltning (30-34). 
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3 Gøre bedre brug af EDES som værktøj for større 

ansvarlighed 

Der er fremsat flere foranstaltninger for at fremme anvendelsen af EDES6. Dette omfatter styrkelse 
af samarbejdet med relevante tjenestegrene, såsom OLAF og — senest — EPPO, ved at fastlægge 
arbejdsmetoder og procedurer, men også at bistå de ansvarlige anvisningsberettigede med at 
henvise sager til EDES-panelet. 

I den forbindelse er samarbejdet mellem GD BUDG, som ejer af systemet, og OLAF blevet styrket, 
hvilket bekræftes af det igangværende samarbejde om udveksling, udvikling af retningslinjer, ad hoc-
undervisning med henblik på at gøre OLAF's rapporter mere velegnede til EDES-proceduren. Der er 
allerede vedtaget en lignende tilgang til det, der vedrører samarbejdet med EPPO. 

Siden indførelsen af EDES har Kommissionens tjenestegrene desuden fokuseret på at organisere 
uddannelse inden for EU's institutioner, organer og agenturer for at øge og fastholde kendskabet til 
EDES-procedurerne.  

Der er fastlagt modeller, retningslinjer og procedurer for at lette de ansvarlige anvisningsberettigedes 
arbejde med at indsamle og videresende relevante oplysninger om udelukkelsessager.  

Kommissionen har også forbedret tilsynet med virksomheder, med overvågningen af opfølgningen 
på OLAF's henstillinger og inddrivelser7 som vigtige skridt til at forbedre indledningen af EU's 
udelukkelsesprocedurer. 

I fremtiden vil Kommissionen forsøge yderligere at forbedre sine aktiviteter vedrørende uddannelse 
og vejledning, herunder til medlemsstaternes myndigheder og gennemførelsespartnere8. 

4 Medlemsstater, udelukkelse og datamineringsværktøjer 

Med henvisning til at udvide EDES til at omfatte medlemsstater9 bemærkes det, at EDES på 
nuværende tidspunkt er det eneste udelukkelsessystem, der fungerer på EU-plan. Selv om 
medlemsstaterne skal oprette effektive interne kontrolsystemer med henblik på at forebygge, 
opdage og korrigere uregelmæssigheder og svig, forpligter EU-retten ikke i sig selv medlemsstaterne 
til at oprette udelukkelsessystemer. 

Kommissionen vil foreslå at imødekomme behovet for en bedre beskyttelse af Unionens finansielle 
interesser på EU-plan gennem en målrettet og forholdsmæssig udvidelse af EDES til at omfatte delt 
forvaltning.  

Et sådant forslag vil være i fuld overensstemmelse med medlemsstaternes primære ansvar for at 
sanktionere og undersøge sådanne tilfælde på nationalt plan under delt forvaltning. Udelukkelse på 
EU-plan vil dog være muligt og nødvendigt, hvis:  

                                                 
6 Se særberetningens afsnit om direkte forvaltning (36-64). 
7 Under hensyntagen til de frister, der er omhandlet i OLAF-forordningen for medlemsstaterne og 

institutionerne for at følge op på OLAF's henstillinger.  
8 Se særberetningens afsnit om direkte forvaltning (36-64). 
9 Se særberetningens afsnit om direkte forvaltning (36-64). 
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- Medlemsstaterne underretter Kommissionen via systemet til indberetning af 
uregelmæssigheder (IMS) om alle udelukkelsessituationer vedrørende de alvorligste forseelser 
(svig, korruption osv.), der foreligger i en endelig dom eller administrativ afgørelse. 
Kommissionen vil derefter handle på grundlag af disse oplysninger.  

- Der findes beviser for alvorlige tilfælde i den relevante EU-rapport (dvs. OLAF's rapport, 
Kommissionens revisionsrapport eller Revisionsrettens beretning), og der er derfor behov for at 
beskytte EU-budgettet, så længe der afventes eller mangler en endelig dom eller afgørelse, der 
kan danne grundlag for afgørelse om udelukkelse (når en sådan endelig afgørelse eller dom 
foreligger, skal panelet straks tilpasse sin henstilling derefter). 

Desuden er medlemsstaterne forpligtet til at konsultere EDES-databasen og håndhæve de deri 
indeholdte udelukkelsesafgørelser. Det betyder, at de ikke bør være i stand til at yde støtte under 
delt forvaltning til en person eller enhed, der er opført på EDES-udelukkelseslisten. Kommissionen 
minder om tidligere lovgivningsforslag i samme retning med henblik på at forpligte medlemsstaterne 
til at tage hensyn til udelukkelse af EDES, når EU-budgettet gennemføres under delt forvaltning.  

Kommissionen glæder sig over Revisionsrettens og Europa-Parlamentets støtte til en sådan udvidelse 
af EDES til at omfatte delt forvaltning. 

Endelig minder Kommissionen om, at den har fremsat forslag til forbedring af kvaliteten og 
interoperabiliteten af de data, som medlemsstaterne indsamler om modtagere af EU-midler, når 
budgettet gennemføres under delt forvaltning og i forbindelse med genopretnings- og 
resiliensfaciliteten, herunder obligatorisk anvendelse af et fælles dataminering- og 
risikovurderingsværktøj. Den lovgivning, der er opnået enighed om, indeholder imidlertid kun 
bestemmelse om frivillig anvendelse af det fælles dataminering- og risikovurderingsværktøj. 

Kommissionen lancerede og har videreudviklet dataminering- og risikovurderingsværktøjet "Arachne". 
Arachne er for det første en database over modtagere og projekter. Kommissionen vil fortsat 
modernisere værktøjet ved hjælp af den nyeste teknologiske udvikling (herunder kunstig intelligens) 
og vil fortsætte med stærkt at promovere anvendelsen af Arachne og dets nye funktioner i 
medlemsstaterne10. 

I forbindelse med den kommende målrettede revision af finansforordningen vil Kommissionen 
bestræbe sig på yderligere at styrke beskyttelsen af EU-budgettet og overvejer at foreslå anvendelse 
af det fælles dataminering- og risikovurderingsværktøj på tværs af alle Unionens 
budgetgennemførelsesmetoder.   

III. KOMMISSIONENS SVAR PÅ REVISIONSRETTENS 
KONKLUSIONER OG ANBEFALINGER  

1 Anbefaling 1 — Udvide viften af udelukkelsessituationer 

Kommissionen accepterer denne anbefaling.  

Kommissionen foreslår at udvide EDES' anvendelsesområde i finansforordningen. I den forbindelse 
vil det være muligt at målrette tre nye registrerede: reelle ejere, tilknyttede enheder og fysiske 

                                                 
10 Se særberetningens afsnit om delt forvaltning (73-81 og 82-87). 
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personer, der er involveret i forseelsen. Muligheden for at udelukke dem skal vurderes individuelt i 
overensstemmelse med Europa-Parlamentets henstilling med henblik på f.eks. at udligne forskellen 
mellem direkte og indirekte involvering i udelukkelsessituationer for at undgå, at enheder, der reelt 
ikke har udøvet indflydelse på involveringen i udelukkelsessituationen, bliver uretmæssigt registreret 
i EDES, i overensstemmelse med princippet om personligt ansvar. 

2 Anbefaling 2 — Styrke gennemførelsen af systemet for 

tidlig opdagelse og udelukkelse 

Kommissionen accepterer delvist denne anbefaling.  

Med henvisning til de specifikke delhenstillinger bemærker Kommissionen følgende: 

1. Kommissionen accepterer anbefaling 2, 1).  
 
Kommissionen er ved at udvikle et internt sagsstyringssystem, der kan give et overblik over 
behandlingen af igangværende og afsluttede sager i EDES. Systemet vil blive udviklet under 
behørig hensyntagen til relevante fortrolighedskrav og privatlivets fred.  
 

2. Kommissionen accepterer anbefaling 2, 2).  
 
Kommissionen indledte i regi af Kommissionens administrationsråd et virksomhedstilsyn for 
at se, om EDES fungerer effektivt, navnlig med hensyn til opfølgning på OLAF's rapporter og 
henstillinger vedrørende tidlig opdagelse eller udelukkelse og opfølgning på panelets 
henstillinger. Kommissionen bør også sørge for et virksomhedstilsyn i forbindelse med 
OLAF's11 og EPPO's igangværende undersøgelser — under fuld overholdelse af eventuelle 
fortrolighedskrav — samt endelige revisionsresultater, konkurrenceafgørelser og 
underretninger fra gennemførelsespartnere. Den ansvarlige anvisningsberettigedes og EDES-
panelets rolle med hensyn til at harmonisere reaktionen på udelukkelsessituationer må ikke 
berøres.  
 
Med hensyn til brug af tilgængelige datakilder til at identificere udelukkelsessager vil 
Kommissionen undersøge muligheden for at føre tilsyn med de ansvarlige 
anvisningsberettigedes aktiviteter, når oplysninger om potentielle udelukkelsessager 
registreres i den relevante database. Med hensyn til data i systemet til indberetning af 
uregelmæssigheder stilles registreringerne til rådighed, når den ansvarlige 
anvisningsberettigede finder et hit i systemet og anmoder om yderligere oplysninger.  
 

 
3. Kommissionen accepterer delvist anbefaling 2, 3).  

 
Kommissionen baserer sig ikke kun på erklæringer på tro og love. Ud over verificering af 
sådanne erklæringer sørger Kommissionen for efterfølgende kontrol. Kommissionen kræver 
navnlig, at den ansvarlige anvisningsberettigede kontrollerer EDES-databasen i alle faser af 
procedurerne inden kontraktunderskrivelse. Efterfølgende kontrol sikres også ved hjælp af 
blokeringsadvarsler i ABAC i forbindelse med udelukkede enheder, før betalingerne foretages. 
Systemet vil også advare dem ved udløsning af tidlig opdagelse i EDES. De 

                                                 
11 Henvisninger til "igangværende OLAF-undersøgelser" skal læses som henvisninger til forebyggende 

administrative foranstaltninger til beskyttelse af Unionens finansielle interesser som beskrevet i artikel 7, 
stk. 6, i forordning (EU) 883/2013 (OLAF-forordningen).  
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anvisningsberettigede kan således gøres opmærksomme på spørgsmål vedrørende EU's 
modparter, som de har et igangværende kontraktforhold med.  
 
Kommissionen vil dog undersøge muligheden for at oprette en kvikskranke for 
medlemsstaternes myndigheder med en ambition om at trække på de relevante tilgængelige 
data i EDES, Arachne og tilknyttet Summa (den fremtidige applikation til erstatning for ABAC) 
for at sikre maksimal beskyttelse af EU-budgettet gennem sammenkobling, tværtilførsel og 
AI-baserede værktøjer og teknikker. Se desuden Kommissionens svar i anbefaling 5. 
 

4. Kommissionen accepterer anbefaling 2, 4).  
 
Panelets sekretariat har udarbejdet forskellige retningslinjer for at lette samarbejdet med 
OLAF og andre tjenestegrene med henblik på at sikre optimal effektivitet af EDES-
procedurerne. Dette omfatter vejledning i anvendelsen af OLAF's rapporter12, vejledning om 
virkningen af udelukkelser på gældende retlige forpligtelser, EDES-vejledning osv. 
Kommissionen vil udarbejde yderligere vejledning om anvendelsen af EDES. 
 

5. Kommissionen accepterer anbefaling 2, 5).  
 
Kommissionen vil fortsat fremme kendskabet til EDES, herunder hos andre EU-institutioner 
og -organer, medlemsstaternes myndigheder og gennemførelsespartnere.  

3 Anbefaling 3 — Forbedre overvågningen af tidlig opdagelse 

og udelukkelse under den indirekte forvaltning 

Kommissionen accepterer denne anbefaling.  

Indirekte forvaltning er baseret på tillid til partnernes regler og på anerkendelse af deres 
administrative uafhængighed, forvaltningserklæringer og dertil knyttede revisionsrapporter fra 
partnerne. Partnernes regler og procedurer søjlevurderes for at sikre, at f.eks. reglerne om 
udelukkelse af partneren har fungeret tilfredsstillende.  

På denne baggrund vil Kommissionen tage et yderligere skridt til at sikre, at dens partnere opfylder 
deres forpligtelse til at underrette Kommissionen, når modparter identificeres som værende i 
udelukkelsessituationer ved at ajourføre modellerne til forvaltningserklæringen med henblik på at 
tilføje en specifik henvisning til forpligtelsen til at underrette Kommissionen om opdagede tilfælde 
af svig og/eller uregelmæssigheder i anvendelsen af artikel 142, stk. 2, litra e), i finansforordningen. 
Desuden kan der skabes større opmærksomhed om partnere, der gennemfører midler under indirekte 
forvaltning, for at minde dem om deres underretningspligt. 

4. Anbefaling 4 — Udvide systemet for tidlig opdagelse og 

udelukkelse til også at omfatte delt forvaltning 

Kommissionen accepterer denne anbefaling.  

I forbindelse med den kommende revision af finansforordningen foreslår Kommissionen en målrettet 
og forholdsmæssig udvidelse af EDES til også at omfatte delt forvaltning samt medlemsstaternes 
forpligtelse til at kontrollere EDES-databasen og tage hensyn til de deri indeholdte udelukkelser ved 

                                                 
12 Vejledningen om udarbejdelse og retningslinjerne for overvågning af OLAF's administrative henstillinger 

er afsluttet og finder anvendelse fra januar 2022. 
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tildeling af EU-midler. Den målrettede udvidelse af EDES til også at omfatte delt forvaltning skyldes 
behovet for at respektere uddelegeringen af opgaverne i forbindelse med budgetgennemførelsen til 
medlemsstaterne i henhold til finansforordningens artikel 63, stk. 1. 

5. Anbefaling 5 — Gøre bedre brug af eksisterende data og 

digitale værktøjer 

Kommissionen accepterer denne anbefaling. 

Med henvisning til de specifikke delhenstillinger bemærker Kommissionen følgende: 

1. Kommissionen accepterer anbefaling 5, 1).   
 
Kommissionen vil foretage en kortlægning og har iværksat et proof of concept med henblik 
på at identificere tilgængeligheden af data. Resultatet heraf afhænger imidlertid af 
tilgængeligheden af nationale data.  
 

2. Kommissionen accepterer anbefaling 5, 2).  
 
Kommissionens hensigt med revisionen af finansforordningen er at foreslå, at der anvendes 
tilgængelige nationale data. Kommissionen vil yderligere udvide retsgrundlaget for 
anvendelsen af andre relevante nationale data i systemet til indberetning af 
uregelmæssigheder, som medlemsstaterne har indberettet med henblik på at indlede 
procedurer ved EDES-panelet, og for at de dermed forbundne udelukkelsesafgørelser kan 
håndhæves af medlemsstaterne i forbindelse med udgifter under delt forvaltning. Det er de 
nationale kilder, som er mest relevante for at beskytte EU-budgettet. Kommissionen 
undersøger også, om det er muligt at knytte EDES, systemet til indberetning af 
uregelmæssigheder og Arachne sammen. På grund af nationale regler, navnlig om 
databeskyttelse, kan Kommissionen ikke indsamle og genanvende data uden retfærdig 
proces.  

3. Kommissionen accepterer anbefaling 5, 3).  
 

Kommissionen vil fortsat udvikle det integrerede dataminering- og risikovurderingssystem, 
Arachne, som den har stillet til rådighed for medlemsstaternes myndigheder, når EU-
budgettet gennemføres. Denne udvikling vil omfatte nye egenskaber og funktioner såsom et 
ex ante-modul, udvikling i forbindelse med den fælles landbrugspolitik og nye 
risikoindikatorer under hensyntagen til oplysninger om reelle ejerforhold. Kommissionen vil 
også bestræbe sig på at forbedre sin brugervenlighed og, i det omfang de nationale data 
stilles til rådighed af medlemsstaterne, sin interoperabilitet med andre datakilder på EU-plan 
og på nationalt plan, som er relevante for gennemførelsen af EU-budgettet. I forbindelse 
med den kommende målrettede revision af finansforordningen vil Kommissionen bestræbe 
sig på yderligere at styrke beskyttelsen af EU-budgettet og overvejer at foreslå anvendelse 
af et integreret dataminering- og risikovurderingssystem på tværs af alle Unionens 
budgetgennemførelsesmetoder. 

 
4. Kommissionen accepterer anbefaling 5, 4).  

 
Kommissionen er ansvarlig for at gøre EU's udelukkelsesafgørelse tilgængelig i EDES-
databasen og stræber efter den størst mulige fremme af værktøjet. Kommissionen vil også 
tage yderligere skridt til på virksomhedsplan at fremme anvendelsen af det integrerede IT-
system for dataminering og risikovurderingsværktøj, p.t. kaldet Arachne.  
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5. Kommissionen accepterer anbefaling 5, 5).  

Se Kommissionens svar på anbefaling 5, 3).  
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