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Den nye kontrol af EU's landbrugsudgifter bør forbedres,
siger revisorerne
Det er et positivt skridt, at nationale revisionsorganer nu skal kontrollere, om udgifterne under
den fælles landbrugspolitik er lovlige og formelt rigtige, men der er væsentlige svagheder ved
de rammer, Europa-Kommissionen har opstillet, hedder det i en beretning fra Den Europæiske
Revisionsret. Revisorerne undersøgte de rammer, der skal sætte de nationale
certificeringsorganer i stand til at afgive udtalelser i overensstemmelse med EU-forordningerne
og de internationalt anerkendte revisionsstandarder. De anbefaler en række forbedringer, der
bør inkluderes i Kommissionens nye retningslinjer, som skal gælde fra 2018.
Certificeringsorganer udpeget af medlemsstaterne har siden 1996 fungeret som uafhængige
revisorer for de nationale betalingsorganer under den fælles landbrugspolitik. Siden 2015 har de
også skullet afgive udtalelse om udgifternes lovlighed og formelle rigtighed, når der er anmodet
om godtgørelse heraf fra Kommissionen.
João Figueiredo, det medlem af Revisionsretten, der er ansvarligt for beretningen, betegner
certificeringsorganernes nye rolle som et positivt skridt, fordi den kan hjælpe medlemsstaterne
med at styrke kontrollen og mindske revisionsomkostningerne. Den sætter også Kommissionen i
stand til at opnå uafhængig yderligere sikkerhed for, om udgifterne er lovlige og formelt rigtige.
Revisorerne konkluderer imidlertid, at "der er væsentlige svagheder ved den ramme,
Kommissionen har opstillet for det første år med det nye system. Som følge heraf er
certificeringsorganernes udtalelser ikke helt i overensstemmelse med revisionsstandarderne og reglerne på vigtige områder."
Revisorerne noterede, at Kommissionens sikkerhedsmodel fortsat er baseret på
medlemsstaternes kontrolstatistikker. I 2015 var certificeringsorganernes udtalelser blot én af de
faktorer, der blev taget hensyn til. Når først certificeringsorganernes arbejde udføres på en
pålidelig måde, bør det efter revisorernes mening blive det centrale element.
Revisorerne identificerede i retningslinjerne en række svagheder med relation til risikoen for, at
sikkerheden fra betalingsorganernes interne kontrolsystemer overdrives, til spørgsmålet om,
Formålet med denne pressemeddelelse er at gengive hovedbudskaberne i Den Europæiske Revisionsrets særberetning.
Beretningen i sin helhed kan findes på www.eca.europa.eu.
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hvor repræsentative stikprøverne er, til de mulige kontroltyper, til beregningen af to forskellige
fejlprocenter og anvendelsen af disse samt til det forhold, at udtalelserne er baseret på en
fejlforekomst, der er ansat for lavt.
Revisorerne anbefaler navnlig, at Kommissionen:
•
når først certificeringsorganernes arbejde er defineret og udført hensigtsmæssigt, bruger
deres resultater som det centrale element i sin sikkerhedsmodel
•
pålægger certificeringsorganerne at indføre hensigtsmæssige sikkerhedsforanstaltninger
til at sikre, at deres stikprøver er repræsentative
•
giver certificeringsorganerne mulighed for at udføre den kontrol på stedet og de
revisionshandlinger, som de selv mener er passende
•
pålægger certificeringsorganerne kun at beregne én enkelt fejlprocent vedrørende
lovlighed og formel rigtighed
•
sikrer, at den fejlforekomst, som betalingsorganerne indberetter i deres
kontrolstatistikker, medtages korrekt i certificeringsorganernes beregning af fejlforekomsten.
Bemærkninger til redaktører
Den fælles landbrugspolitik har et budget på 363 milliarder euro i perioden 2014-2020, svarende
til ca. 38 % af det samlede beløb i den flerårige finansielle ramme for 2014-2020. Forvaltningen af
den fælles landbrugspolitik er delt mellem Kommissionen og medlemsstaterne. Kommissionen
uddelegerer budgetgennemførelsen til betalingsorganer udpeget af medlemsstaterne, men har
stadig det endelige ansvar og skal sikre, at EU's finansielle interesser er beskyttet i samme grad,
som hvis den selv varetog den uddelegerede budgetgennemførelsesopgave.
Særberetning nr. 7/2017 "Certificeringsorganernes nye rolle i forbindelse med udgifterne til den
fælles landbrugspolitik: et positivt skridt i retning af en model med én enkelt revision, men der er
væsentlige svagheder, der skal afhjælpes" foreligger på Revisionsrettens websted
(eca.europa.eu) på 23 EU-sprog.
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