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Luxembourg, den 23. november 2021

Europa-Kommissionens skøn over
fejlforekomsten i EU's samhørighedspolitik
giver et ufuldstændigt billede
Europa-Kommissionen rapporterer et årligt skøn over omfanget af uregelmæssigheder i EU's
samhørighedsudgifter. Til det formål gør den et stort arbejde med hensyn til at godkende
medlemsstaternes årsregnskaber og kontrollere pålideligheden af de oplysninger om formel
rigtighed, som medlemsstaterne fremlægger på dette politikområde. I en beretning, der
offentliggøres i dag, konkluderer Den Europæiske Revisionsret dog, at de relaterede
fejlfrekvenser, som Kommissionen rapporterer, ikke er endelige og sandsynligvis
undervurderer det reelle omfang af uregelmæssigheder i samhørighedsudgifterne. Det skyldes
de mangler, som revisorerne konstaterede i Kommissionens kontrolsystem.
Samhørighedspolitikken, der sigter mod at mindske udviklingsforskellene mellem EU's
medlemsstater og regioner, er blevet EU's største politikområde; det udgør over en tredjedel af
EU-budgettet (390 milliarder euro mellem 2014 og 2020). Det er også et område, hvor risikoen
for regelstridige udgifter er høj, fordi reglerne er komplekse, og fordi størstedelen af udgifterne
er baseret på godtgørelse af anmeldte omkostninger. Hvert år, efter at medlemsstaternes
revisionsmyndigheder har afsluttet deres revision af samhørighedsudgifterne, kontrollerer og
vurderer Europa-Kommissionen deres arbejde og revisionsresultater. Med denne kontrol ønsker
Kommissionen at slå fast, om restfejlfrekvensen i medlemsstaternes anmeldte
samhørighedsudgifter ligger under væsentlighedstærsklen på 2 %.
"Europa-Kommissionens eget kontrolsystem kompenserer ikke tilstrækkeligt for svaghederne i det
kontrolarbejde, medlemsstaternes revisionsmyndigheder udfører vedrørende
samhørighedsudgifterne," siger Tony Murphy, det medlem af Den Europæiske Revisionsret, der
er ansvarligt for beretningen. "Den anslåede fejlfrekvens, som Kommissionen rapporterer årligt i
de relevante generaldirektoraters aktivitetsrapporter og i sin forvaltnings- og effektivitetsrapport,
er ikke endelig og kan kun udgøre en minimumsfrekvens."
For perioden 2014-2020 bemærker revisorerne, at Kommissionen frigav den betaling på 10 %,
der oprindelig blev tilbageholdt, selv om den havde bevis for, at udgifterne i regnskaberne havde
en fejlforekomst over 2 %. Det er i overensstemmelse med forordningen, men ikke på linje med
det overordnede mål for tilbageholdelsen, som var at beskytte EU-budgettet. Revisorerne
konstaterer, at der er nogle positive ændringer for 2021-2027: Kommissionen kan f.eks. ikke
længere godkende regnskaber med en rapporteret restfejlfrekvens under 2 %. Den vil dog fortsat
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frigive den reducerede tilbageholdelse på 5 %, før den har afsluttet sin kontrol vedrørende den
formelle rigtighed. Disse ændringer gør det stadig ikke muligt at nå målet om at beskytte EUbudgettet.
I sine skrivebordsgennemgange kontrollerer Kommissionen ensartetheden af de oplysninger om
formel rigtighed, som medlemsstaterne fremlægger. Revisorerne konstaterede dog iboende
begrænsninger i kontrollen, som indebærer, at regelstridige udgifter forbliver uopdagede og ikke
korrigeres. Disse skrivebordsgennemgange har derfor en begrænset merværdi med hensyn til at
bekræfte de underliggende transaktioners formelle rigtighed og gyldigheden af de rapporterede
restfejlfrekvenser. Gennemgangene bidrager til den risikobaserede tilgang til udvælgelse af
operationelle programmer til juridisk-kritisk revision, men Kommissionen udvalgte ikke altid de
programmer, der havde den højeste risikoscore, og dokumenterede ikke tilstrækkeligt
begrundelsen for sin udvælgelse.
De juridisk-kritiske revisioner, hvor Kommissionen undersøger støtteberettigelsen af operationer
og relaterede udgifter, udgør det vigtigste element i dens vurdering af revisionsmyndighedernes
arbejde og de relaterede revisionsresultater. EU-revisorerne gør opmærksom på den høje
hyppighed af uopdagede fejl, som Kommissionen konstaterede, selv om stikprøven af
gennemgåede operationer var lille. Det tyder på, at der sandsynligvis findes yderligere typer af
fejl i de mange resterende operationer og i de udgifter, som Kommissionen ikke gennemgik.
Kommissionen bruger ikke desto mindre resultaterne af dette arbejde som det vigtigste grundlag
for sin nøgleresultatindikator (KPI), angiveligt dens bedste skøn over restfejlfrekvensen i
samhørighedsudgifterne. EU-revisorerne anser KPI'en for at være en anslået
minimumsfejlfrekvens, som ikke er endelig, da medlemsstaternes rapporterede fejlfrekvenser
stadig kan revurderes og forhøjes som følge af Kommissionens igangværende eller fremtidige
revisionsarbejde. EU-revisorerne konkluderer derfor, at Kommissionen sandsynligvis
undervurderer den reelle fejlforekomst i samhørighedspolitikken i sit centrale
ansvarlighedsdokument: den årlige forvaltnings- og effektivitetsrapport. EU-revisorerne
fremsætter fire anbefalinger for at forbedre rapporteringen af oplysninger om formel rigtighed
på samhørighedsområdet i den nye programmeringsperiode.
Baggrundsoplysninger
I EU's samhørighedspolitik er kontrol- og sikkerhedsrammen centreret omkring to
kontrolcyklusser: en national cyklus på medlemsstatsniveau og en efterfølgende cyklus på
kommissionsniveau. Det afspejler det forhold, at Kommissionen og medlemsstaternes
myndigheder i fællesskab forvalter gennemførelsen af samhørighedspolitikken og dens
finansiering. Dette kaldes delt forvaltning.
Særberetning nr. 26/2021: "Udgifternes formelle rigtighed inden for EU's samhørighedspolitik:
Kommissionen rapporterer årligt en anslået minimumsfejlfrekvens, der ikke er endelig" kan fås på
Revisionsrettens websted (eca.europa.eu).
Revisionsretten offentliggjorde for en måned siden en beretning om resultatbaseret finansiering i
samhørighedspolitikken.
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, den fremsætter i sine særberetninger,
bliver gennemført i praksis.
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