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EU-revisorerne fremhæver centrale områder, som kræver 
forenkling i samhørighedspolitikken efter 2020 
Forenkling af reglerne for samhørighedsudgifter er en vigtig udfordring i forbindelse med 
perioden efter 2020. Den Europæiske Revisionsret beskriver i et nyt briefingpapir, hvilke 
principper der bør følges, og hvilke centrale områder Europa-Kommissionen, Europa-
Parlamentet og medlemsstaterne bør være opmærksomme på, når de fastlægger nye regler.  

"Trods Kommissionens bestræbelser er gennemførelsen af samhørighedspolitikken blevet for 
kompleks i årenes løb," siger Ladislav Balko, det medlem af Den Europæiske Revisionsret, der er 
ansvarligt for briefingpapiret. "Der er enighed om behovet for yderligere forenkling efter 2020, 
men der bør også være klarhed om målene med forenklingen og om, hvordan den skal opnås." 

Revisorernes generelle anbefaling er, at de styrende principper for forenklingen af politikken 
efter 2020 bør omfatte en veldefineret strategi med en evidensbaseret og struktureret tilgang. En 
effektiv forenkling vil kræve, at Kommissionen, Europa-Parlamentet, Rådet og medlemsstaterne 
alle engagerer sig fuldt ud. De bør holde sig for øje, at forenkling ikke er et mål i sig selv, og de 
bør ikke bringe allerede opnåede forbedringer vedrørende intern kontrol i fare.  

Revisorerne beskriver fem centrale områder, der kræver særlig opmærksomhed fra 
Kommissionen, Europa-Parlamentet, Rådet og medlemsstaterne. 

• Sikring af enkle, klare og stabile regler og harmonisering af reglerne vedrørende 
forskellige fonde og programmer.  

• De operationelle programmers forvaltningsstruktur. De nuværende ordninger omfatter 
over 390 programmer, som forvaltes og kontrolleres af ca. 1 400 myndigheder. Dette skaber 
unødvendig kompleksitet og hindrer en effektiv gennemførelse af politikken.  

• "Overregulering" (dvs. skabelse af yderligere kompleksitet på medlemsstatsniveau) og 
administrativ ineffektivitet i forbindelse med projektudvælgelse og programovervågning. Der er 
et betydeligt potentiale for at opnå besparelser gennem bedre udnyttelse af moderne teknologi. 
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• Anvendelse af forenklede omkostninger og andre betingelsesbaserede foranstaltninger. 
Kommissionen og medlemsstaterne bør sætte mere fokus på performance, når betalinger 
afholdes på grundlag af modtagernes opfyldelse af betingelser.  

• Kontrollernes produktivitet og effektivitet. Kommissionen bør udforme klare ordninger 
vedrørende omfanget og hyppigheden af kontroller på alle niveauer. Medlemsstaterne bør 
adressere problemer såsom krav om, at de samme dokumenter skal indsendes flere gange.  

Bemærkninger til redaktører 

Et briefingpapir er ikke en revisionsberetning, men en analyse baseret på offentligt tilgængelige 
oplysninger og revisorernes arbejde med politikområdet. 

Samhørighedspolitikken har til formål at mindske forskellene mellem de forskellige 
medlemsstaters og regioners udviklingsniveauer. Det samlede budget for Samhørighedsfonden, 
Den Europæiske Fond for Regionaludvikling og Den Europæiske Socialfond er på 
350 milliarder euro i perioden 2014-2020. 

Kommissionen forventes at fremlægge sine lovgivningsforslag vedrørende 
samhørighedspolitikken i morgen. 

Revisionsrettens briefingpapir "Simplification in post-2020 delivery of Cohesion Policy" foreligger 
nu på engelsk på Revisionsrettens websted (eca.europa.eu). De øvrige sprogudgaver vil foreligge 
senere. 
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