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Generel indledning 
0.1. Den Europæiske Revisionsret er en af Den Europæiske Unions (EU's)
institutioner1 og den eksterne revisor af EU's finanser2. I denne egenskab fungerer vi 
som den uafhængige beskytter af alle EU-borgeres finansielle interesser, navnlig ved at 
bidrage til at forbedre EU's økonomiske forvaltning. Der er flere oplysninger om vores 
arbejde i vores årlige aktivitetsrapport, vores særberetninger, vores analyser og vores 
udtalelser om ny eller ajourført EU-lovgivning eller om andre afgørelser med betydning 
for den økonomiske forvaltning3. 

0.2. I år har vi for første gang opdelt vores årsberetning for regnskabsåret 2019 i to
separate dele. Denne del vedrører rigtigheden af EU's konsoliderede regnskab og 
transaktionernes formelle rigtighed. Den anden del vedrører performance for 
udgiftsprogrammerne under EU-budgettet. 

0.3. EU's almindelige budget vedtages hvert år af Rådet for Den Europæiske Union
og Europa-Parlamentet. Vores årsberetning danner sammen med vores 
særberetninger, alt efter tilfældet, grundlag for dechargeproceduren, hvor Parlamentet 
efter henstilling fra Rådet afgør, om Europa-Kommissionen har opfyldt sine 
budgetmæssige forpligtelser på tilfredsstillende vis. Ved offentliggørelsen sender vi 
vores årsberetning til de nationale parlamenter, Europa-Parlamentet og Rådet. 

0.4. Det centrale element i vores beretning er revisionserklæringen om rigtigheden
af EU's konsoliderede regnskab og om transaktionernes lovlighed og formelle rigtighed. 
Erklæringen suppleres med specifikke vurderinger for hvert enkelt af EU's større 
aktivitetsområder. 

1 Revisionsretten blev oprettet som institution ved artikel 13 i traktaten om Den Europæiske 
Union, også kaldet Maastrichttraktaten (EFT C 191 af 29.7.1992, s. 1). Den blev imidlertid 
først oprettet ved Bruxellestraktaten i 1977 som nyt fællesskabsorgan med ansvar for den 
eksterne revision (EFT L 359 af 31.12.1977, s. 1). 

2 Artikel 285-287 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (TEUF) (EUT C 326 af 
26.10.2012, s. 169-171). 

3 De kan findes på vores websted: www.eca.europa.eu. 
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0.5. Denne del af vores beretning er struktureret som følger:

- Kapitel 1 indeholder revisionserklæringen og en oversigt over resultaterne af 
vores revision vedrørende regnskabernes rigtighed og transaktionernes formelle 
rigtighed. 

- Kapitel 2 præsenterer vores analyse af den budgetmæssige og økonomiske 
forvaltning. 

- Kapitel 3 præsenterer vores revisionsresultater vedrørende EU's indtægter. 

- Kapitel 4-9 viser for så vidt angår de største udgiftsområder i den aktuelle 
flerårige finansielle ramme (FFR)4 resultaterne af vores test af transaktionernes 
formelle rigtighed og vores undersøgelse af Kommissionens årlige 
aktivitetsrapporter og andre elementer i de interne kontrolsystemer samt andre 
forvaltningsordninger. 

0.6. Da der ikke aflægges separate årsregnskaber for de forskellige FFR-
udgiftsområder, er konklusionerne i de enkelte kapitler ikke revisionserklæringer. I 
stedet beskriver kapitlerne væsentlige forhold, som er særlige for de enkelte FFR-
udgiftsområder. 

0.7. Vores mål er at præsentere vores bemærkninger klart og kortfattet. Vi kan ikke
altid undgå at bruge fagudtryk, der specifikt knytter sig til EU, EU-politikkerne og EU-
budgettet samt til regnskabsføring og revision. På vores websted har vi offentliggjort et 
glossar med forklaringer på de fleste af disse specifikke fagudtryk5. De fagudtryk, der 
er defineret i glossaret, står i kursiv første gang, de bruges i det enkelte kapitel. 

0.8. Kommissionens svar til vores bemærkninger (og, hvor det er relevant, andre
EU-institutioners og -organers svar) præsenteres sammen med beretningen. Som 
ekstern revisor har vi til opgave at rapportere vores revisionsresultater og drage de 
nødvendige konklusioner for at give en uafhængig og upartisk vurdering af EU-
regnskabets rigtighed og transaktionernes formelle rigtighed. 

4 Vi giver ikke en specifik vurdering af udgifterne på udgiftsområde 6 ("Kompensationer") og 
af udgifter uden for FFR. Vores analyse af udgiftsområde 3 ("Sikkerhed og medborgerskab") 
og udgiftsområde 4 ("Et globalt Europa") i henholdsvis kapitel 7 og 8 indeholder ikke en 
anslået fejlforekomst. 

5 https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/GLOSSARY-AR_2019/GLOSSARY-
AR_2019_DA.pdf 
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Kapitel 1 

Revisionserklæringen med underbyggende oplysninger 
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Indhold 

Punkt 

Revisionsrettens revisionserklæring til Europa-
Parlamentet og Rådet - den uafhængige revisors 
beretning I.-XXX. 

Indledning 1.1.-1.6. 
Den Europæiske Revisionsrets rolle 1.1.-1.4. 

EU-udgifterne er et vigtigt instrument til opnåelse af 
politikmål 1.5.-1.6. 

Revisionsresultater vedrørende regnskabsåret 2019 1.7.-1.38. 
Regnskabernes rigtighed 1.7.-1.10. 
Regnskabet er uden væsentlig fejlinformation 1.7.-1.9. 

Centrale forhold vedrørende årsregnskabet for 2019 1.10. 

Transaktionernes formelle rigtighed 1.11.-1.30. 
Vores revision omfatter indtægts- og udgiftstransaktioner, der ligger til 
grund for regnskabet 1.12.-1.17. 

Der forekommer fortsat fejl i specifikke udgiftstyper 1.18. 

Reglernes kompleksitet og den måde, EU-midler udbetales på, har 
betydning for risikoen for fejl 1.19.-1.30. 

Kommissionens oplysninger vedrørende formel rigtighed 1.31.-1.38. 
Kommissionens skøn over fejlforekomsten ligger i den lave ende af 
vores interval 1.33.-1.34. 

Der er nogle problemer med elementerne i Kommissionens skøn 1.35.-1.38. 

Vi sender OLAF de sager, hvor der er mistanke om 
svig 1.39.-1.43. 

Konklusioner 1.44.-1.46. 
Resultaterne af revisionen 1.45.-1.46. 

Bilag 
Bilag 1.1 - Revisionstilgang og -metode  
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Revisionsrettens revisionserklæring til 
Europa-Parlamentet og Rådet - den 
uafhængige revisors beretning 

Erklæring 

I. Vi har: 

a) revideret Den Europæiske Unions konsoliderede regnskab, som blev 
godkendt af Kommissionen den 26. juni 2020, og som omfatter det 
konsoliderede årsregnskab1 og beretningerne om budgetgennemførelsen2 for 
det regnskabsår, der afsluttedes den 31. december 2019, og 

b) efterprøvet lovligheden og den formelle rigtighed af de underliggende 
transaktioner som fastsat i artikel 287 i traktaten om Den Europæiske Unions 
funktionsmåde (TEUF). 

Regnskabernes rigtighed 

Erklæring om regnskabernes rigtighed 

II. Det er vores opfattelse, at Den Europæiske Unions (EU's) konsoliderede 
regnskab for det regnskabsår, der afsluttedes den 31. december 2019, i alt 
væsentligt giver et retvisende billede af EU's finansielle stilling pr. 31. december 
2019 og af resultaterne af transaktioner, pengestrømme og ændringer i 
nettoaktiver i det afsluttede regnskabsår, i overensstemmelse med 
bestemmelserne i finansforordningen og de regnskabsregler baseret på 
internationalt anerkendte regnskabsstandarder, der anvendes i den offentlige 
sektor. 

                                                      
1 Det konsoliderede årsregnskab omfatter balancen, resultatopgørelsen, 

pengestrømsopgørelsen, opgørelsen over bevægelser i nettoaktiver og et resumé af 
væsentlige regnskabspraksis samt andre forklarende bemærkninger (inklusive 
segmentoplysninger). 

2 Beretningerne om budgetgennemførelsen omfatter også forklarende bemærkninger. 
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Lovligheden og den formelle rigtighed af de transaktioner, der ligger 
til grund for regnskaberne 

Indtægter 

Erklæring om indtægternes lovlighed og formelle rigtighed  

III. Det er vores opfattelse, at de indtægter, der ligger til grund for regnskaberne 
for det regnskabsår, der afsluttedes den 31. december 2019, i alt væsentligt er 
lovlige og formelt rigtige. 

Udgifter 

Afkræftende erklæring om udgifternes lovlighed og formelle rigtighed 

IV. På grund af væsentligheden af de forhold, der er beskrevet i afsnittet 
"Grundlag for en afkræftende erklæring om udgifternes lovlighed og formelle 
rigtighed", er det vores opfattelse, at de udgifter, der er godkendt i regnskabet for 
det regnskabsår, der afsluttedes den 31. december 2019, er væsentlig 
fejlbehæftede. 

Grundlag for erklæringen 

V. Vi har udført vores revision i overensstemmelse med IFAC's Internationale 
Standarder om Revision (ISA'erne) og etiske regler og INTOSAI's internationale 
standarder for overordnede revisionsorganer (ISSAI'erne). Vores ansvar i henhold 
til disse standarder og regler er beskrevet nærmere i denne beretnings afsnit om 
"Revisors ansvar". Vi har også opfyldt uafhængighedskravene og vores etiske 
forpligtelser i henhold til International Ethics Standards Board for Accountants' 
etiske kodeks for revisorer. Vi mener, at det indhentede revisionsbevis er 
tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores erklæring. 

Grundlag for en afkræftende erklæring om udgifternes lovlighed og formelle 
rigtighed 

VI. Den samlede anslåede fejlforekomst i de udgifter, der er godkendt i 
regnskabet for det regnskabsår, der afsluttedes den 31. december 2019, er 2,7 %. 
En betydelig del af disse udgifter - over halvdelen - er væsentlig fejlbehæftede. 
Dette gælder hovedsagelig de godtgørelsesbaserede udgifter, hvor den anslåede 
fejlforekomst er 4,9 %. En stigning i udgifterne under "Samhørighed" er 
hovedårsagen til, at denne type udgifter steg til 66,9 milliarder euro i 2019 og 
dermed udgjorde 53,1 % af vores revisionspopulation3. Virkningerne af de fejl, vi 
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konstaterede, er derfor både væsentlige og gennemgribende i de udgifter, der er 
godkendt for regnskabsåret. 

Centrale forhold ved revisionen 

Vi vurderede forpligtelsen vedrørende pension og andre personaleydelser 

VII. I EU's balance er der opført en forpligtelse vedrørende pension og andre 
personaleydelser på 97,7 milliarder euro pr. udgangen af 2019, næsten 40 % af de 
samlede 2019-forpligtelser på 251,5 milliarder euros. 

VIII. Hovedparten af denne forpligtelse vedrørende pension og andre 
personaleydelser (83,8 milliarder euro) vedrører pensionsordningen for 
tjenestemænd og øvrige ansatte ved Den Europæiske Union (EU-
pensionsordningen). Den forpligtelse, der er opført i regnskabet, repræsenterer 
det beløb, der skulle have været indbetalt til en pensionskasse, hvis en sådan var 
blevet oprettet til at udbetale de eksisterende pensionsforpligtelser4. Ud over 
alderspensioner dækker forpligtelsen invalidepensioner og pensioner til EU-
ansattes enker og efterladte børn. Udbetalingerne i henhold til denne 
pensionsordning sker over EU-budgettet. Medlemsstaterne garanterer sammen 
udbetalingen af ydelserne, og tjenestemændene bidrager med en tredjedel til 
finansieringen af ordningen. Eurostat beregner forpligtelsen på vegne af 
Kommissionens regnskabsfører ved hjælp af parametre, der vurderes af 
Kommissionens aktuarrådgivere. 

IX. Den næststørste del af forpligtelsen vedrørende pension og andre 
personaleydelser (11,8 milliarder euro) udgøres af EU's anslåede forpligtelse 
vedrørende den fælles sygesikringsordning. Denne forpligtelse vedrører de 
sundhedsudgifter, der skal dækkes for EU-ansatte, når de er gået på pension (med 
fradrag af deres bidrag). 

                                                      
3 Vi giver nærmere oplysninger i punkt 1.21-1.26 i vores årsberetning for 2019. 

4 Jf. International Public Sector Accounting Standard (IPSAS) 39 - "Employee benefits". I 
forbindelse med EU-pensionsordningen repræsenterer den fastsatte ydelsesbaserede 
pensionsforpligtelse nutidsværdien af de forventede fremtidige betalinger, som EU skal 
foretage for at indfri pensionsforpligtelserne hidrørende fra arbejdsydelser i det aktuelle og 
tidligere regnskabsår. 
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X. Som led i vores revision vurderede vi de aktuarmæssige antagelser 
vedrørende pensionsforpligtelsen og den deraf følgende værdiansættelse. Vi 
baserede vores vurdering på arbejde, som eksterne aktuareksperter havde udført i 
forbindelse med en undersøgelse af EU-pensionsordningen. Vi kontrollerede de 
numeriske data, de aktuarmæssige parametre og beregningen af forpligtelsen 
såvel som dens opførelse i den konsoliderede balance og bemærkningerne til det 
konsoliderede årsregnskab. 

XI. Vi konkluderer, at det skøn over den samlede forpligtelse vedrørende 
pension og andre personaleydelser, der er opført i den konsoliderede balance, er 
retvisende. Vi vil løbende følge op på dette skøn, herunder pålideligheden af de 
underliggende data. 

Vi vurderede de væsentlige skøn ved årets udgang, der er opført i regnskabet 

XII. Ved udgangen af 2019 blev det skønnet, at de støtteberettigede udgifter, 
som støttemodtagerne havde afholdt, men endnu ikke anmeldt, beløb sig til 
105,7 milliarder euro (ved udgangen af 2018: 99,8 milliarder euro). Dette beløb er 
opført som påløbne udgifter5. 

XIII. Ved udgangen af 2019 blev det skønnet, at det uudnyttede beløb i 
finansielle instrumenter under delt forvaltning og støtteordninger beløb sig til 
6,9 milliarder euro (ved udgangen af 2018: 6,5 milliarder euro), og dette er på 
balancen opført som "Andre forskud til medlemsstater".  

XIV. Med henblik på at vurdere disse skøn ved årets udgang undersøgte vi det 
system, som Kommissionen havde indført til cut-off-beregningerne, og 
kontrollerede dets korrekthed og fuldstændighed i de generaldirektorater, hvor 
der var afholdt flest betalinger. Under vores revisionsarbejde vedrørende 
stikprøven af fakturaer og forfinansieringsbetalinger undersøgte vi de relevante 
cut-off-beregninger med henblik på at vurdere risikoen for, at de påløbne udgifter 
var oplyst forkert. Vi bad Kommissionens regnskabstjenester om nærmere 
forklaringer vedrørende den generelle metode til udarbejdelse af disse skøn. 

XV. Vi konkluderer, at det skøn over de samlede påløbne udgifter og andre 
forskud til medlemsstaterne, der er opført i den konsoliderede balance, er 
retvisende. 

Vi vurderede den potentielle indvirkning på regnskabet af begivenheder efter 
balancetidspunktet 

XVI. Den 1. februar 2020 ophørte Det Forenede Kongerige med at være en EU-
medlemsstat. Efter indgåelsen af aftalen om Det Forenede Kongerige 
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Storbritannien og Nordirlands udtræden af Den Europæiske Union og Det 
Europæiske Atomenergifællesskab (udtrædelsesaftalen) mellem de to parter 
forpligtede Det Forenede Kongerige sig til at opfylde alle de finansielle 
forpligtelser vedrørende den aktuelle og de foregående FFR'er, der er opstået i 
medfør af dets EU-medlemskab. 

XVII. Vi har ikke konstateret nogen begivenheder vedrørende Det Forenede 
Kongeriges udtræden, der kræver justeringer af EU's konsoliderede årsregnskab 
for 2019 i henhold til den internationale regnskabsstandard om begivenheder 
efter regnskabsaflæggelsen6. 

XVIII. Covid-19-udbruddet indvirkede væsentligt på medlemsstaternes 
økonomier og offentlige finanser, men det nødvendiggjorde ingen justering af 
tallene i regnskabet7 (dvs. det er en "ikkeregulerende begivenhed"). De initiativer, 
Kommissionen har foreslået som reaktion, kan imidlertid - hvis de gennemføres - 
indvirke på årsregnskaberne for senere regnskabsår. 

XIX. I den aktuelle situation er der intet grundlag for at rapportere om en 
finansiel indvirkning på EU's konsoliderede årsregnskab for 2019, og vi 
konkluderer, at regnskabet pr. 31. december 2019 afspejler begivenhederne efter 
balancetidspunktet korrekt. 

Andre forhold 

XX. Ledelsen har ansvaret for at fremlægge "øvrige oplysninger". Disse 
omfatter regnskabsredegørelsen og -analysen, men ikke det konsoliderede 
regnskab og vores revisionserklæring om dette. Vores erklæring om det 
konsoliderede regnskab dækker ikke disse øvrige oplysninger, og vi afgiver ikke 
nogen form for konklusion med sikkerhed om dem. Vores ansvar i forbindelse med 
revisionen af det konsoliderede regnskab er at læse de øvrige oplysninger og 
vurdere, om der er væsentlig uoverensstemmelse mellem dem og det 
konsoliderede regnskab eller den viden, vi har opnået under revisionen, eller om 
de på anden vis lader til at indeholde væsentlig fejlinformation. Hvis vi 
konkluderer, at de øvrige oplysninger indeholder væsentlig fejlinformation, skal vi 
rapportere dette behørigt. Vi har intet at rapportere i denne henseende. 

                                                      
5 Der er tale om 66,9 milliarder euro i påløbne udgifter på balancens passivside og et fradrag 

på 38,8 milliarder euro i forfinansieringsbeløbet på balancens aktivside. 

6 Jf. IPSAS 14 - "Events after the Reporting Date". 

7 Jf. IPSAS 14 - "Events after the Reporting Date". 
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Ledelsens ansvar 

XXI. Ifølge artikel 310-325 i TEUF og finansforordningen har ledelsen ansvaret 
for at udarbejde og aflægge et konsolideret regnskab for EU med udgangspunkt i 
de internationalt anerkendte regnskabsstandarder, der anvendes i den offentlige 
sektor, samt for lovligheden og den formelle rigtighed af de transaktioner, der 
ligger til grund for dette regnskab. Dette ansvar omfatter udformning, 
gennemførelse og opretholdelse af intern kontrol, som sikrer, at der udarbejdes 
og aflægges et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne 
skyldes besvigelser eller fejl. Ledelsen er også ansvarlig for at sikre, at de 
aktiviteter, finansielle transaktioner og oplysninger, der fremgår af årsregnskabet, 
er i overensstemmelse med de myndighedsregler (love, forskrifter, principper, 
regler og standarder), der gælder for dem. Kommissionen bærer det endelige 
ansvar for lovligheden og den formelle rigtighed af de transaktioner, der ligger til 
grund for EU's regnskaber (artikel 317 i TEUF). 

XXII. Ved udarbejdelsen af det konsoliderede regnskab er ledelsen ansvarlig 
for at vurdere EU's evne til at fortsætte driften samt oplyse om alle relevante 
forhold og anvende regnskabsprincippet om fortsat drift, medmindre den har til 
hensigt at likvidere enheden eller indstille driften, eller ikke har andet realistisk 
alternativ end at gøre dette. 

XXIII. Kommissionen er ansvarlig for at overvåge EU's regnskabsaflæggelse. 

XXIV. I henhold til finansforordningen (afsnit XIII) skal Kommissionens 
regnskabsfører fremsende EU's konsoliderede regnskab til revision, først som 
foreløbigt regnskab senest den 31. marts efter det afsluttede regnskabsår og 
derefter som endeligt regnskab senest den 31. juli. Allerede det foreløbige 
regnskab skal give et retvisende og pålideligt billede af EU's finansielle stilling. Det 
er derfor afgørende, at alle poster i det foreløbige regnskab præsenteres som 
endelige beregninger, så vi kan udføre vores opgave i overensstemmelse med 
finansforordningen (afsnit XIII) og inden for de fastsatte tidsfrister. Ændringer 
mellem det foreløbige og det endelige regnskab vil normalt kun blive foretaget på 
grundlag af vores bemærkninger. 

Revisors ansvar i forbindelse med revisionen af det konsoliderede regnskab og 
de underliggende transaktioner 

XXV. Vores mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, om EU's konsoliderede 
regnskab er uden væsentlig fejlinformation, og om de underliggende transaktioner 
er lovlige og formelt rigtige, samt på grundlag af vores revision at afgive en 
erklæring til Europa-Parlamentet og Rådet om regnskabernes rigtighed og de 
underliggende transaktioners lovlighed og formelle rigtighed. Høj grad af 
sikkerhed er imidlertid ikke en garanti for, at en revision nødvendigvis har opdaget 
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samtlige væsentlige fejlinformationer og tilfælde af manglende regeloverholdelse. 
Disse kan skyldes besvigelser eller fejl og betragtes som væsentlige, hvis det med 
rimelighed kan forventes, at de enkeltvis eller sammenlagt påvirker økonomiske 
beslutninger, der træffes på grundlag af det konsoliderede regnskab. 

XXVI. For så vidt angår indtægter tager vores undersøgelse af egne indtægter
baseret på moms og BNI udgangspunkt i de makroøkonomiske aggregater, der
ligger til grund for beregningen af disse indtægter, og vi vurderer de systemer,
Kommissionen bruger til behandling af disse aggregater, indtil medlemsstaternes
bidrag er modtaget og opført i det konsoliderede regnskab. For så vidt angår
traditionelle egne indtægter undersøger vi toldmyndighedernes regnskaber og
analyserer strømmen af afgiftsbeløb, indtil beløbene er modtaget af
Kommissionen og registreret i regnskabet.

XXVII. For så vidt angår udgifter undersøger vi betalingstransaktionerne, så
snart udgifterne er afholdt, registreret og godkendt. Denne undersøgelse omfatter
alle kategorier af betalinger i det år, hvor de foretages, undtagen forskud. Vi
undersøger forskudsbetalinger, når modtageren har forelagt dokumentation for,
at midlerne er blevet anvendt korrekt, og institutionen eller organet har godkendt
denne dokumentation ved at afregne forskuddet, hvilket eventuelt først sker et
senere år.

XXVIII. Vi udøver professionel dømmekraft og udviser professionel skepsis
under hele revisionen. Vi gør endvidere følgende:

a) Vi identificerer og vurderer risiciene for væsentlig fejlinformation i det
konsoliderede regnskab og for, at de underliggende transaktioner i væsentligt
omfang ikke opfylder kravene i EU-lovgivningen, uanset om dette skyldes
besvigelser eller fejl. Vi udformer og gennemfører revisionshandlinger, der
tager højde for disse risici, og indhenter revisionsbevis, der er tilstrækkeligt
og egnet som grundlag for vores erklæring. Forekomster af væsentlige
fejlinformationer eller regelbrud som følge af besvigelser er mere vanskelige
at opdage end dem, der skyldes fejl, da besvigelser kan involvere hemmelige
aftaler, forfalskede dokumenter, forsætlige udeladelser, vildledende
oplysninger eller tilsidesættelse af intern kontrol. Risikoen for, at sådanne
forekomster ikke opdages, er derfor større.

b) Vi opnår en forståelse af den interne kontrol, der er relevant for revisionen,
med henblik på at udforme passende revisionshandlinger, men ikke med det
formål at afgive en erklæring om den interne kontrols effektivitet.

c) Vi vurderer, om de regnskabspraksis, som ledelsen har anvendt, er
hensigtsmæssige, og om dens regnskabsmæssige skøn og oplysningerne i
forbindelse hermed er rimelige.
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d) Vi konkluderer, om ledelsens anvendelse af regnskabsprincippet om fortsat 
drift er passende, og, på grundlag af det indhentede revisionsbevis, om der er 
væsentlig usikkerhed på grund af begivenheder eller forhold, der kan så 
væsentlig tvivl om enhedens evne til at fortsætte driften. Hvis vi konkluderer, 
at der eksisterer en sådan væsentlig usikkerhed, skal vi i vores beretning gøre 
opmærksom på de tilknyttede oplysninger i det konsoliderede regnskab eller, 
hvis disse oplysninger er utilstrækkelige, afgive en erklæring med forbehold. 
Vores konklusioner er baseret på det revisionsbevis, vi havde indhentet frem 
til datoen for vores beretning. Fremtidige begivenheder eller forhold kan 
imidlertid bevirke, at enheden må ophøre med at fortsætte driften. 

e) Vi vurderer det konsoliderede regnskabs samlede præsentation, struktur og 
indhold, herunder samtlige oplysninger, og vurderer, om det konsoliderede 
regnskab giver et retvisende billede af de underliggende transaktioner og 
begivenheder. 

f) Vi indhenter tilstrækkeligt og egnet revisionsbevis vedrørende de finansielle 
oplysninger om de enheder, der er omfattet af EU's konsolideringsregler, 
med henblik på at afgive en erklæring om det konsoliderede regnskab og de 
underliggende transaktioner. Vi har ansvaret for at lede, overvåge og udføre 
revisionen, og vi er eneansvarlige for vores revisionserklæring. 

XXIX. Vi kommunikerer med ledelsen, bl.a. om revisionens planlagte omfang 
og tidsmæssige placering og om væsentlige revisionsresultater, herunder 
resultater vedrørende betydelige mangler i intern kontrol. 

XXX. Blandt de forhold, vi har drøftet med Kommissionen og andre reviderede 
enheder, fastlægger vi de forhold, der var mest betydelige ved revisionen af det 
konsoliderede regnskab for den aktuelle periode og derfor er de centrale forhold 
ved revisionen. Vi beskriver disse forhold i vores beretning, medmindre lov eller 
øvrig regulering forhindrer oplysning, eller vi i yderst sjældne tilfælde fastlægger, 
at et forhold ikke skal kommunikeres i vores beretning, fordi de negative 
konsekvenser heraf med rimelighed vil kunne forventes at veje tungere end den 
offentlige interesses fordele. 
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Indledning 

Den Europæiske Revisionsrets rolle 

1.1. Vi er Den Europæiske Unions uafhængige revisor. Som fastlagt i traktaten om 
Den Europæiske Unions funktionsmåde (TEUF)8: 

a) afgiver vi en erklæring om EU's regnskaber 

b) kontrollerer vi, om EU-budgettet bliver brugt i overensstemmelse med de 
gældende love og forordninger 

c) rapporterer vi om, hvorvidt EU-udgifterne afholdes på en sparsommelig, 
produktiv og effektiv måde9 

d) afgiver vi udtalelser om forslag til lovgivning med finansiel indvirkning. 

1.2. Det arbejde, vi udfører som grundlag for revisionserklæringen (beskrevet i bilag 
1.1), opfylder det første og det andet af disse mål. For regnskabsåret 2019 har vi 
besluttet at præsentere budgetgennemførelsens performanceaspekter 
(sparsommelighed, produktivitet og effektivitet i udgifterne) i en separat del af vores 
årsberetning10. Vores samlede revisionsarbejde udgør også et væsentligt input i 
forbindelse med vores udtalelser om forslag til lovgivning. 

                                                      
8 Artikel 285-287 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (TEUF) (EUT C 326 af 

26.10.2012, s. 47). 

9 Jf. glossaret: Forsvarlig økonomisk forvaltning. 

10 Jf. vores beretning om performance i forbindelse med EU-budgettet - status ved udgangen 
af 2019. 
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1.3. Dette kapitel i årsberetningen indeholder: 

a) en beskrivelse af baggrunden for vores revisionserklæring og en oversigt over 
vores revisionsresultater og konklusioner vedrørende regnskabernes rigtighed og 
transaktionernes formelle rigtighed 

b) oplysninger om de sager med mistanke om svig, som vi rapporterer til OLAF 

c) et resumé af vores revisionstilgang (jf. bilag 1.1). 

1.4. Nedlukningen som reaktion på covid-19-krisen skete, før vi havde afsluttet 
vores revisionsarbejde i forbindelse med denne årsberetning og revisionserklæring. 
Dette påvirkede vores mulighed for at indhente det revisionsbevis, der kræves for visse 
dele af vores arbejde. I de tilfælde hvor rejserestriktioner forhindrede os i at foretage 
kontrol på stedet, gennemførte vi alternative revisionshandlinger såsom 
skrivebordskontrol. Dette gjorde det muligt for os at opnå tilstrækkeligt og egnet bevis 
til at afslutte vores revisionsarbejde og udarbejde revisionserklæringen og de 
specifikke vurderinger til årsberetningen for 2019 uden begrænsninger af revisionens 
omfang. 

EU-udgifterne er et vigtigt instrument til opnåelse af politikmål 

1.5. EU-udgifterne er et vigtigt instrument til at nå politikmål, men ikke det eneste. 
Andre vigtige instrumenter er lovgivningen og den frie bevægelighed for varer, 
tjenesteydelser, kapital og personer inden for EU. I 2019 beløb EU-udgifterne sig til 
159,1 milliard euro11, hvilket var 2,1 % af EU-medlemsstaternes samlede offentlige 
udgifter og 1,0 % af deres samlede bruttonationalindkomst (jf. tekstboks 1.1). 

                                                      
11 Jf. EU's konsoliderede årsregnskab for 2019 - Beretning om gennemførelsen af budgettet og 

forklarende bemærkninger, 4.3 FFR: Gennemførelse af betalingsbevillinger. 
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Tekstboks 1.1 

EU-udgifterne i 2019 som andel af bruttonationalindkomsten (BNI) 
og de samlede offentlige udgifter 

 
Kilde: Medlemsstaternes BNI: Europa-Kommissionens årsregnskab for 2019 – bilag A – Indtægter. 
Medlemsstaternes samlede offentlige udgifter: Eurostat - nationale årsregnskaber. EU's udgifter: 
Europa-Kommissionen - Den Europæiske Unions konsoliderede årsregnskab for 2019. 

1.6. EU-midler udbetales til støttemodtagere enten som enkeltbetalinger/årlige 
trancher eller som en række betalinger inden for rammerne af flerårige 
udgiftsordninger. Betalingerne fra EU-budgettet for 2019 omfattede 126,2 milliarder 
euro i enkeltbetalinger, mellemliggende betalinger eller endelige betalinger, plus 
32,9 milliarder euro i forfinansiering. Som det fremgår af tekstboks 1.2, er 
"Naturressourcer" EU-budgettets største udgiftsområde, fulgt af "Samhørighed" og 
"Konkurrenceevne". 

100 %
EU-28 - bruttonationalindkomst  
16 446 milliarder euro

46 %
EU 28 offentlige udgifter 
7 544 milliarder euro

1 %
EU-udgifter 
159,1 milliard euro
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Tekstboks 1.2 

2019-betalingerne fordelt på udgiftsområder i den flerårige 
finansielle ramme (FFR) 

 
Kilde: Revisionsretten. 

  

Konkurrenceevne 
21,7 (13,7 %)

Samhørighed 
53,8 (33,8 %)

Naturressourcer 
59,5 (37,4 %)Sikkerhed og 

medborgerskab 
3,3 (2,0 %)

Et globalt Europa 
10,1 (6,4 %)

Administration 
10,4 (6,5 %)

Særlige 
instrumenter  
0,3 (0,2 %)

(milliarder euro)
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Betalinger

FFR-udgiftsområde 1a Konkurrenceevne for vækst og beskæftigelse ("Konkurrenceevne")
FFR-udgiftsområde 1b Økonomisk, social og territorial samhørighed ("Samhørighed") 
FFR-udgiftsområde 2 Naturressourcer
FFR-udgiftsområde 3 Sikkerhed og medborgerskab 
FFR-udgiftsområde 4 Et globalt Europa 
FFR-udgiftsområde 5 Administration 
FFR-udgiftsområde 9 Særlige instrumenter
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Revisionsresultater vedrørende 
regnskabsåret 2019 

Regnskabernes rigtighed 

Regnskabet er uden væsentlig fejlinformation 

1.7. Vores bemærkninger vedrører Den Europæiske Unions konsoliderede 
regnskab12 ("regnskabet") for regnskabsåret 2019. Vi modtog det sammen med 
regnskabsførerens forvaltningserklæring den 26. juni 2020, før den sidste frist for 
fremsendelse i henhold til finansforordningen13. Regnskabet er vedlagt en 
regnskabsredegørelse og -analyse14. Denne analyse er ikke omfattet af vores 
revisionserklæring. I overensstemmelse med revisionsstandarderne har vi imidlertid 
vurderet, om den stemmer overens med oplysningerne i regnskabet. 

1.8. Det regnskab, Kommissionen har offentliggjort, viser, at de samlede passiver 
pr. 31. december 2019 beløb sig til 251,5 milliarder euro, mens de samlede aktiver 
beløb sig til 178,9 milliarder euro15. Det økonomiske resultat for 2019 var på 
4,8 milliarder euro. 

                                                      
12 Det konsoliderede regnskab består af: 

a) det konsoliderede årsregnskab, som omfatter balancen (der viser aktiverne og 
passiverne ved regnskabsårets udgang), resultatopgørelsen (der viser regnskabsårets 
indtægter og udgifter), pengestrømsopgørelsen (der viser, hvordan bevægelser i 
regnskabet indvirker på beholdningen af kontanter og andre likvide midler) og 
opgørelsen over bevægelser i nettoaktiver samt de tilhørende bemærkninger 

b) de beretninger om budgetgennemførelsen, som omfatter regnskabsårets indtægter 
og udgifter, samt de tilhørende bemærkninger. 

13 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) 2018/1046 af 18. juli 2018 om de 
finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget og om ophævelse af Rådets 
forordning (EF, Euratom) nr. 966/2012 (EUT L 193 af 30.7.2018, s. 1). 

14 Jf. Recommended Practice Guideline 2 (RPG 2) "Financial Statements Discussion and 
Analysis" fra International Public Sector Accounting Standards Board (IPSASB). 

15 Differencen på 72,5 milliarder euro repræsenterer (negative) nettoaktiver, herunder 
reserver, og den del af udgifterne, som EU havde afholdt pr. 31. december, der skal 
finansieres over fremtidige budgetter. 

2424



 

1.9. Vores revision viste, at regnskabet er uden væsentlig fejlinformation. Vi 
fremsætter vores bemærkninger om den økonomiske og budgetmæssige forvaltning af 
EU-midlerne i kapitel 2. 

Centrale forhold vedrørende årsregnskabet for 2019 

1.10. Centrale forhold ved revisionen er de forhold, der efter vores faglige 
vurdering havde mest betydning for vores revision af regnskabet for den aktuelle 
periode. Vi behandlede disse forhold som led i revisionen af regnskabet som helhed og 
ved udformningen af vores erklæring derom, men vi afgiver ikke en særskilt erklæring 
om disse forhold. I overensstemmelse med den internationale standard for 
overordnede revisionsorganer (ISSAI) 270116 rapporterer vi om centrale forhold ved 
revisionen i vores revisionserklæring. 

Transaktionernes formelle rigtighed 

1.11. Vi undersøger EU's indtægter og udgifter for at vurdere, om de er i 
overensstemmelse med de gældende love og forordninger. Vi præsenterer 
resultaterne af vores revision vedrørende indtægterne i kapitel 3 og vedrørende 
udgifterne i kapitel 4-9. 

Vores revision omfatter indtægts- og udgiftstransaktioner, der ligger til 
grund for regnskabet 

1.12. For så vidt angår indtægter opnåede vi sikkerhed for vores revisionserklæring 
ved at vurdere centrale udvalgte systemer, suppleret med test af transaktioner. 
Stikprøven af undersøgte transaktioner var udformet, så den var repræsentativ for alle 
indtægtskilder, der omfatter tre kategorier af egne indtægter og indtægter fra andre 
kilder (jf. punkt 3.2-3.3). 

1.13. For så vidt angår udgifter udformede og testede vi en repræsentativ 
stikprøve af transaktioner for at bidrage til vores revisionserklæring og anslå andelen 
af uregelmæssige transaktioner i den samlede revisionspopulation, i udgifter med høj 
og lav risiko og på hvert FFR-udgiftsområde, hvor vi foretager en specifik vurdering 
(kapitel 4, 5, 6 og 9). 

                                                      
16 ISSAI 2701 "Communicating Key Audit Matters in the Independent Auditor's Report". 
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1.14. For så vidt angår udgifter omfatter de underliggende transaktioner 
overførsler af midler fra EU-budgettet til de endelige modtagere af EU-midler. Vi 
undersøger udgifterne på det stade, hvor de endelige modtagere af EU-midler har 
iværksat aktiviteter eller afholdt omkostninger, og hvor Kommissionen har godkendt 
udgifterne ("godkendte udgifter"). I praksis betyder dette, at vores population af 
transaktioner omfatter mellemliggende og endelige betalinger. Vi undersøgte ikke 
forfinansieringsbetalinger, medmindre de var blevet afregnet i 2019. 

1.15. Ændringer i lovgivningen for "Samhørighed" i perioden 2014-2020 har haft 
indflydelse på, hvad Kommissionen betragter som "godkendte udgifter" på dette 
område. Siden 2017 har vores revisionspopulation for dette FFR-udgiftsområde hvad 
angår perioden 2014-2020 bestået af udgifter opført i de regnskaber, som 
Kommissionen har godkendt årligt (jf. punkt (15) i bilag 1.1 samt punkt 5.8 og 5.9), og 
hvad angår perioden 2007-2013 bestået af endelige betalinger (herunder allerede 
afregnede forfinansieringer). Det betyder, at vi testede transaktioner, for hvilke 
medlemsstaterne skulle have gennemført alle relevante foranstaltninger med henblik 
på at korrigere fejl, de selv havde identificeret. 

1.16. Vores revisionspopulation for 2019 var på i alt 126,1 milliard euro. Tekstboks 
1.3 viser dette beløb fordelt på enkeltbetalinger, mellemliggende betalinger (godkendt 
af Kommissionen), endelige betalinger, afregninger af forfinansiering og årlige 
afgørelser om godkendelse af regnskaber. 
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Tekstboks 1.3 

Sammenligning af vores revisionspopulation (126,1 milliard euro) og 
EU-udgifterne (159,1 milliard euro) pr. FFR-udgiftsområde i 2019 

 
(*) For så vidt angår "Samhørighed" omfatter de 52,0 milliarder euro i forfinansiering 
mellemliggende betalinger vedrørende programperioden 2014-2020 på i alt 41,6 milliarder euro. I 
overensstemmelse med vores tilgang til dette område indgår disse betalinger ikke i 
revisionspopulationen i forbindelse med årsberetningen for 2019. 

Kilde: Revisionsretten. 

1.17. Tekstboks 1.4 viser, at "Naturressourcer" udgør den største del af vores 
samlede population (47,2 %), fulgt af "Samhørighed" (22,5 %) og "Konkurrenceevne" 
(13,2 %). 
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Tekstboks 1.4 

Oversigt over vores revisionspopulation for 2019 (126,1 milliard 
euro) fordelt på FFR-udgiftsområder 

 
Kilde: Revisionsretten. 

Der forekommer fortsat fejl i specifikke udgiftstyper 

1.18. Med hensyn til den formelle rigtighed af EU's indtægter og udgifter var vores 
vigtigste revisionsresultater følgende: 

a) Det samlede revisionsbevis indikerer, at indtægterne var uden væsentlig 
fejlforekomst. De indtægtsrelaterede systemer, som vi undersøgte, var generelt 
effektive. De centrale interne kontroller vedrørende traditionelle egne indtægter, 
som vi vurderede i Kommissionen (jf. punkt 3.10 og 3.18) og i visse medlemsstater 
(jf. punkt 3.8 og 3.9), var delvis effektive (jf. punkt 3.24). Vi konstaterede 
endvidere, at medlemsstaternes kontrol med henblik på at mindske "toldgabet" 
(dvs. de unddragne beløb, der ikke registreres i medlemsstaternes 
regnskabssystemer for traditionelle egne indtægter) er behæftet med betydelige 
svagheder, der kræver EU-handling. 
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b) For så vidt angår udgifter indikerer vores revisionsbevis, at den samlede 
fejlforekomst var væsentlig, nemlig 2,7 %17 (jf. tekstboks 1.5). "Samhørighed" 
bidrog mest til denne fejlforekomst (36,3 %), fulgt af "Naturressourcer" (32,2 %), 
"Konkurrenceevne" (19,1 %) og "Et globalt Europa" (10,3 %). Der er fortsat en 
væsentlig fejlforekomst i udgifterne med høj risiko, som ofte er underlagt 
komplekse regler og hovedsagelig er godtgørelsesbaserede (jf. punkt 1.21 og 
1.22). Disse udgifter udgjorde 53,1 % af vores revisionspopulation (jf. tekstboks 
1.5). 

Tekstboks 1.5 

Anslået fejlforekomst (2017-2018) 

 
Kilde: Revisionsretten. 

En fejl er et beløb, som ikke skulle have været udbetalt fra EU-budgettet. Fejl opstår, når midler 
ikke anvendes i overensstemmelse med den relevante EU-lovgivning og dermed ikke i 
overensstemmelse med, hvad Rådet og Europa-Parlamentet ønskede, da de vedtog lovgivningen, 
eller når de ikke anvendes i overensstemmelse med specifikke nationale regler. 

                                                      
17 Vi har 95 % sikkerhed for, at den anslåede fejlforekomst i populationen ligger mellem 1,8 % 

og 3,6 % (henholdsvis den nedre og den øvre fejlgrænse). 
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Reglernes kompleksitet og den måde, EU-midler udbetales på, har 
betydning for risikoen for fejl 

1.19. Efter at have gennemført vores risikoanalyse, som var baseret på 
resultaterne af tidligere revisioner og vurderingen af forvaltnings- og kontrolsystemer, 
opdelte vi vores revisionspopulation af underliggende transaktioner i udgifter med høj 
og lav risiko og anslog fejlforekomsten i begge grupper. Resultaterne af vores revision 
vedrørende 2019 og revisionsresultaterne fra tidligere år bekræfter vores vurdering og 
risikoklassificering, som afspejler, at den måde, midler udbetales på, har betydning for 
risikoen for fejl. 

— Risikoen for fejl er lavere i forbindelse med udgifter, som er underlagt 
forenklede/mindre komplekse regler. Denne type udgifter omfatter hovedsagelig 
de rettighedsbaserede betalinger18, for hvilke det gælder, at støttemodtagerne 
skal opfylde bestemte - men ikke unødigt komplekse - betingelser. 

— Risikoen for fejl er høj i forbindelse med udgifter, som er underlagt komplekse 
regler. Dette er især tilfældet for så vidt angår godtgørelsesbaserede betalinger, 
hvor støttemodtagere skal anmelde de støtteberettigede omkostninger, som de 
har afholdt. Støttemodtagerne skal ud over at indsende dokumentation for, at de 
udfører en aktivitet, der er berettiget til støtte, også forelægge dokumentation for 
de godtgørelsesberettigede omkostninger, de har afholdt. De skal ofte overholde 
komplekse regler for, hvad der kan anmeldes (støtteberettigelse), og hvordan 
omkostninger afholdes korrekt (f.eks. regler for offentlige udbud eller statsstøtte). 

1.20. I 2019 konstaterede vi igen, at udgifterne med lav risiko var uden væsentlig 
fejlforekomst, men at udgifterne med høj risiko fortsat var væsentlig fejlbehæftede (jf. 
tekstboks 1.6). Den andel af udgifterne, der er væsentlig fejlbehæftet, er imidlertid 
steget i forhold til de foregående tre år. 

                                                      
18 De rettighedsbaserede udgifter omfatter administrationsudgifterne. 
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Tekstboks 1.6 

Fordelingen af revisionspopulationen for 2019 på udgifter med lav og 
høj risiko 

 
Kilde: Revisionsretten. 

Over halvdelen af vores revisionspopulation er væsentlig fejlbehæftet 

1.21. Udgifterne med høj risiko udgør 53,1 % af vores revisionspopulation og er 
steget i forhold til sidste år, hvor de udgjorde ca. 50 % af vores revisionspopulation. 
Den højere andel af udgifter med høj risiko i år skyldes hovedsagelig en stigning på 
4,8 milliarder euro i vores revisionspopulations udgifter under "Samhørighed". 
Tekstboks 1.7 viser, at "Samhørighed" udgør den største del af vores population med 
høj risiko (28,4 milliarder euro), fulgt af "Naturressourcer" (18,1 milliard euro) og 
"Konkurrenceevne" (10,7 milliarder euro). 

1.22. Vi anslår fejlforekomsten i denne type udgifter til 4,9 % (2018: 4,5 %), hvilket 
er over væsentlighedstærsklen på 2,0 % (jf. tekstboks 1.6). Vi når frem til dette tal på 
grundlag af vores test af udgifter med høj risiko under alle de relevante FFR-
udgiftsområder. 
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Tekstboks 1.7 

Udgifter med høj risiko fordelt på FFR-udgiftsområder 

 
Kilde: Revisionsretten. 

1.23.  "Samhørighed" (kapitel 5): Udgifterne på dette område gennemføres 
hovedsagelig via Den Europæiske Fond for Regionaludvikling, Samhørighedsfonden og 
Den Europæiske Socialfond. De er overvejende godtgørelsesbaserede, hvilket efter 
vores mening er forbundet med høj risiko. De væsentligste fejltyper, som vi 
konstaterede og kvantificerede, var ikkestøtteberettigede projekter og overtrædelser 
af reglerne for det indre marked (især manglende overholdelse af reglerne om 
offentlige udbud). 

1.24.  "Naturressourcer" (kapitel 6): Vi konstaterede igen en væsentlig 
fejlforekomst på de udgiftsområder, vi havde identificeret som højrisikoområder 
(udvikling af landdistrikter, markedsforanstaltninger, fiskeri, miljø og klimaindsats), og 
som tegnede sig for ca. 30 % af betalingerne under dette udgiftsområde. Udgifterne på 
disse områder er hovedsagelig godtgørelsesbaserede og underlagt 
støtteberettigelsesbetingelser, som ofte er komplekse. Ikkestøtteberettigede 
modtagere, aktiviteter eller anmeldte omkostninger er de mest almindelige fejl, der 
konstateres på dette område. 
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1.25.  "Konkurrenceevne" (kapitel 4): Ligesom i de foregående år er 
forskningsudgifterne fortsat et højrisikoområde og den vigtigste fejlkilde. Fejl i 
forskningsudgifterne vedrører forskellige kategorier af ikkestøtteberettigede 
omkostninger (især direkte personaleomkostninger og andre direkte omkostninger, 
indirekte omkostninger og underleverandøromkostninger). 

1.26.  "Et globalt Europa" (kapitel 8): Udgifterne har form af bistand under en 
bred vifte af leveringsmetoder såsom kontrakter vedrørende bygge- og 
anlægsarbejder, vareindkøb og tjenesteydelser, tilskud, bidrags- og delegationsaftaler 
og budgetstøtte. De er hovedsagelig godtgørelsesbaserede og dækker eksterne 
foranstaltninger, der finansieres over EU's almindelige budget. Alle udgiftstyper under 
dette udgiftsområde betragtes som udgifter med høj risiko undtagen 
budgetstøttebetalinger, som udgør ca. 10 % af disse udgifter. De fleste af de fejl, der 
blev konstateret på dette område, vedrørte offentlige udbud, tildeling af tilskud, 
manglende bilag og ikkestøtteberettigede udgifter. 

Støtteberettigelsesfejl bidrager fortsat mest til den anslåede fejlforekomst i 
udgifterne med høj risiko 

1.27. Som i de seneste år fokuserede vi nærmere på fejltyperne i udgifterne med 
høj risiko, da det er her, der bliver ved med at være en væsentlig fejlforekomst. 
Tekstboks 1.8 viser de enkelte fejltypers bidrag til den anslåede fejlforekomst for 2019 
i udgifterne med høj risiko sammen med de anslåede fejlforekomster for 2018 og 
2017. 
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Tekstboks 1.8 

Fejltypernes bidrag til den anslåede fejlforekomst for 2019 i 
udgifterne med høj risiko 

 
Kilde: Revisionsretten. 

1.28. Ligesom i de foregående år bidrog støtteberettigelsesfejl 
(ikkestøtteberettigede omkostninger i omkostningsanmeldelser - 40 % - og 
ikkestøtteberettigede projekter, aktiviteter eller støttemodtagere - 34 %) mest til den 
anslåede fejlforekomst på i udgifterne med høj risiko - i alt med 74 % (2018: 68 %). 

1.29. I 2019 konstaterede vi fortsat et højt antal fejl i forbindelse med offentlige 
udbud, statsstøtteregler og tildeling af tilskud, hovedsagelig i "Samhørighed" og 
"Naturressourcer". Disse fejl bidrog med 20 % til den anslåede fejlforekomst i 
udgifterne med høj risiko (2018: 16 %). 
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Vi konstaterede ikke en væsentlig fejlforekomst i udgifterne med lav risiko 

1.30. For så vidt angår udgifterne med lav risiko, som udgjorde 46,9 % af vores 
revisionspopulation, konkluderer vi på baggrund af vores revisionsarbejde, at den 
anslåede fejlforekomst ligesom i 2018 ligger under vores væsentlighedstærskel på 
2,0 %. Udgifter med lav risiko er hovedsagelig rettighedsbaserede betalinger og 
administrationsudgifter (jf. tekstboks 1.9). Rettighedsbaserede betalinger er bl.a. 
studie- og forskningsstipendier ("Konkurrenceevne" - kapitel 4), direkte støtte til 
landbrugere ("Naturressourcer" - kapitel 6) og budgetstøtte til tredjelande ("Et globalt 
Europa" - kapitel 8). Administrationsudgifter er hovedsagelig lønninger og pensioner til 
EU-tjenestemænd ("Administration" - kapitel 9). 

Tekstboks 1.9 

Udgifter med lav risiko fordelt på FFR-udgiftsområder 

 
Kilde: Revisionsretten. 

Kommissionens oplysninger vedrørende formel rigtighed 

1.31. Artikel 317 i TEUF fastsætter, at Kommissionen har det endelige ansvar for 
gennemførelsen af EU-budgettet og forvalter EU's udgifter sammen med 
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medlemsstaterne19. Kommissionen redegør for sine handlinger i tre rapporter, som 
indgår i "den integrerede regnskabsaflæggelsespakke"20: 

a) det konsoliderede regnskab for Den Europæiske Union 

b) den årlige forvaltnings- og effektivitetsrapport vedrørende EU-budgettet 

c) rapporten om opfølgning på decharge for det foregående regnskabsår. 

1.32. Som fastsat i vores strategi for 2018-2020 vurderer vi forskellige muligheder 
for at bruge de reviderede enheders oplysninger om lovlighed og formel rigtighed, da 
vi i fremtiden agter at give sikkerhed med hensyn til Kommissionens 
(forvaltnings)erklæringer, så vidt det er muligt. Vi bygger i den henseende på vores 
erfaringer med siden 1994 at have anvendt en tilsvarende tilgang i forbindelse med 
vores revision vedrørende regnskabernes rigtighed. Med hensyn til revision af den 
formelle rigtighed af de transaktioner, der ligger til grund for regnskaberne, har vi 
fortsat samarbejdet med Kommissionen om at fastlægge de nødvendige betingelser 
for at kunne gøre fremskridt vedrørende denne tilgang. Vi er imidlertid stødt på 
vanskeligheder - f.eks. angående tilgængeligheden af rettidige og pålidelige 
oplysninger - som i øjeblikket hindrer yderligere fremskridt. Vi rapporterer mere 
detaljeret om disse begrænsninger i kapitel 4 ("Konkurrenceevne"), kapitel 5 
("Samhørighed") og kapitel 8 ("Et globalt Europa"). 

                                                      
19 Artikel 317 i TEUF: 

"Inden for rammerne af de givne bevillinger og i overensstemmelse med bestemmelserne i 
den i medfør af artikel 322 udstedte forordning gennemfører Kommissionen på eget ansvar 
budgettet i samarbejde med medlemsstaterne i overensstemmelse med princippet om 
forsvarlig økonomisk forvaltning. Medlemsstaterne samarbejder med Kommissionen med 
henblik på at sikre, at bevillingerne anvendes i overensstemmelse med princippet om 
forsvarlig økonomisk forvaltning." 

20 https://ec.europa.eu/info/publications/annual-management-and-performance-report-
2019_en. 
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Kommissionens skøn over fejlforekomsten ligger i den lave ende af vores 
interval 

1.33. I den årlige forvaltnings- og effektivitetsrapport præsenterer Kommissionen 
sin vurdering af risikoen ved betalingen for så vidt angår de transaktioner, der ligger til 
grund for regnskabet for 2019. Risikoen ved betalingen er Kommissionens skøn over 
omfanget af de betalinger, der på betalingstidspunktet ikke var i overensstemmelse 
med de gældende regler. Dette tal er det, der svarer bedst til vores skøn over 
fejlforekomsten. 

1.34. I tekstboks 1.10 præsenteres Kommissionens tal for risikoen ved betalingen 
sammen med intervallet for vores skøn over fejlforekomsten. Kommissionens 2019-
skøn over risikoen ved betalingen er 2,1 %, dvs. lavere end vores skøn over 
fejlforekomsten på 2,7 % (2018: 2,6 %) og i den lave ende af vores interval mellem 
1,8 % og 3,6 %. 

Tekstboks 1.10 

Kommissionens skøn over risikoen ved betalingen sammenholdt med 
vores skøn over fejlforekomsten 

 
Kilde: Revisionsretten. 
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Der er nogle problemer med elementerne i Kommissionens skøn 

1.35. Kommissionen bruger de erklæringer, generaldirektørerne afgiver i deres 
årlige aktivitetsrapporter, som grundlag for sin samlede vurdering af risikoen ved 
betalingen på de forskellige politikområder. Kommissionen skøn påvirkes imidlertid af 
dens særlige rolle, som afspejles i dens metode, og af svagheder i den efterfølgende 
kontrol, som er en kritisk del af kontrolsystemet. Disse to faktorer er hovedårsagerne 
til, at Kommissionens skøn kan afvige fra vores skøn over fejlforekomsten. Tekstboks 
1.11 viser grundlaget for Kommissionens fastlæggelse af risikoen ved betalingen på de 
største udgiftsområder med angivelse af de konstaterede problemer21. 

Tekstboks 1.11 

Kommissionens skøn over risikoen ved betalingen: grundlag og 
problemer 

Politikområde Grundlag for skøn over 
risikoen ved betalingen Problemer 

Konkurrenceevne Kommissionens fælles 
revisionstjeneste udtager 
en repræsentativ stikprøve 
af 
omkostningsanmeldelser 
hver 18. måned i 
gennemsnit. For 2019 
omfattede stikprøven 
udgifter fra januar 2014 til 
februar 2018. Omkring 
20 % af de efterfølgende 
revisioner udføres af den 
fælles revisionstjeneste, 
mens 80 % udføres på dens 
vegne af private 
revisionsfirmaer.  

De efterfølgende revisioner 
omfatter ikke primært 
betalinger eller afregninger 
foretaget i det år, der er 
omfattet af 
revisionserklæringen, og vi 
konstaterede, at de ikke 
altid var pålidelige(*). 

Naturressourcer(**) Risikoen ved betalingen 
vurderes på grundlag af 
justerede 
kontrolstatistikker fra 

Den kontrol, som er 
afspejlet i 
medlemsstaternes 
statistikker, registrerer ikke 
alle fejl, og Kommissionen er 

                                                      
21 Vi rapporterer mere detaljeret om disse svagheder i kapitel 4 ("Konkurrenceevne"), kapitel 

5 ("Samhørighed"), kapitel 7 ("Naturresourcer") og kapitel 8 ("Et globalt Europa"). 
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medlemsstaternes 
betalingsorganer. 

derfor nødt til at foretage 
justeringer(***). 
Disse justeringer er generelt 
baseret på faste satser. 
Der er nogle begrænsninger 
med hensyn til 
pålideligheden af 
certificeringsorganernes 
arbejde. 

Samhørighed Den aggregerede 
restfejlfrekvens for 
regnskabsåret 2017-2018 - 
nøgleresultatindikator 
(KPI) 5 - justeret af 
Kommissionen på grundlag 
af det værst tænkelige 
scenario i den årlige 
forvaltnings- og 
effektivitetsrapport. 

Vi konstaterede, at 
revisionsmyndighedernes 
kontrol ikke altid var 
pålidelig(****). 
KPI 5 bør betragtes som en 
minimumsfrekvens, der ikke 
er endelig fastlagt. 

Et globalt Europa Den årlige undersøgelse af 
restfejlfrekvensen. 2019-
undersøgelsen omfattede 
kontrakter indgået mellem 
1. september 2019 og 
31. august 2019. 

Antallet af kontroller på 
stedet i 
gennemførelseslandene er 
utilstrækkeligt. 
Dækningen af relevante 
aspekter ved udbud er 
utilstrækkelig. 
Der er brede 
fortolkningsmuligheder ved 
vurderingen af de enkelte 
fejls effekt. 
Der mangler substanstest af 
transaktioner, som allerede 
er kontrolleret af andre 
(overdreven afhængighed). 

(*) Vi kunne ikke forlade os på konklusionerne i 17 af de 40 efterfølgende revisioner, vi gennemgik i 
2018 og 2019. 
(**) De problemer, der er angivet under "Naturressourcer", vedrører den fælles landbrugspolitik. 
(***) Justeringerne baseret på både Kommissionens egen kontrol og certificeringsorganernes 
arbejde udgjorde ca. 56 % af det samlede skøn over risikoen ved betalingen. 
(****) I de tre år, hvor vi har undersøgt udgifter vedrørende perioden 2014-2020, har andelen af 
kontrolpakker, hvor revisionsmyndighederne har rapporteret upålidelige restfejlfrekvenser på 
under 2 %, konsekvent ligget omkring 50 % både med hensyn til antallet af pakker og med hensyn 
til de udgifter, vi har udvalgt til revision. 
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1.36. I tekstboks 1.12 sammenligner vi vores skøn over fejlforekomsten på de FFR-
udgiftsområder, for hvilke vi giver en specifik vurdering, med Kommissionens skøn22. 

Tekstboks 1.12 

Vores skøn over fejlforekomsten for 2019 og Kommissionens skøn 
over risikoen ved betalingen vedrørende tre FFR-udgiftsområder(*)(**) 

 
(*) Bl.a. baseret på andet bevis fra kontrolsystemet konstaterer vi, at fejlforekomsten for 
"Naturressourcer" ligger tæt på væsentlighedstærsklen. 
(**) Hverken vi eller Kommissionen konstaterede en væsentlig fejlforekomst vedrørende 
"Administration". 
(***) GD'er og tjenestegrene i Kommissionen: ECFIN, GROW, MOVE, ENER, RTD, CNECT, JRC, FISMA, 
TAXUD, EAC, EASME, EACEA, INEA, ERCEA, REA. Nogle GD'er forvalter mere end ét FFR-
udgiftsområde (EACEA, ECHO og INEA). 
(****) EMPL, REGIO, REFORM (tidligere SRSS), INEA. 
(*****) GD AGRI, GD CLIMA, GD ENV og GD MARE. 

Kilde: Revisionsretten. 

                                                      
22 Da Kommissionen ikke oplyser et samlet tal for risikoen ved betalingen for FFR-

udgiftsområde 1a ("Konkurrenceevne") i den årlige forvaltnings- og effektivitetsrapport 
(hvor det er opdelt i to politikområder), måtte vi gruppere de tal, som Kommissionen 
oplyser i de årlige aktivitetsrapporter. 
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1.37. Sammenligningen viser, at Kommissionens tal ligger under vores skøn 
vedrørende to politikområder, hvilket afspejler de svagheder, der er beskrevet i 
tekstboks 1.11. Vi konstaterede følgende: 

— For så vidt angår "Konkurrenceevne" ligger det skøn på 1,7 % over FFR-
udgiftsområdets risiko ved betalingen, som vi beregnede på grundlag af 
oplysningerne i den årlige forvaltnings- og effektivitetsrapport, under 
væsentlighedstærsklen og i den lave ende af intervallet for vores skøn over den 
anslåede fejlforekomst (jf. punkt 4.35 og 4.38). 

— For så vidt angår "Samhørighed" er Kommissionens skøn vedrørende dette FFR-
udgiftsområde23 3,1 %, hvilket bekræfter, at fejlforekomsten på dette 
politikområde er væsentlig. Kommissionens skøn er lavere end vores skøn over 
den anslåede fejlforekomst, men det ligger i den nedre halvdel af intervallet for 
vores skøn (jf. punkt 5.59 og 5.56). 

1.38. For så vidt angår "Naturressourcer" er Kommissionens skøn over risikoen ved 
betalingen (1,9 %) i overensstemmelse med vores skøn (jf. punkt 6.32 og 6.42). 

  

                                                      
23 Jf. tabel B i bilag 3 til den årlige forvaltnings- og effektivitetsrapport vedrørende EU-

budgettet for 2019, s. 236. 
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Vi sender OLAF de sager, hvor der er 
mistanke om svig 
1.39. Ved svig forstår vi enhver forsætlig handling eller undladelse vedrørende 
anvendelse eller forelæggelse af falske, urigtige eller ufuldstændige erklæringer eller 
dokumenter, undladelse af at videregive krævede oplysninger og uretmæssig 
anvendelse af EU-midler24. Svig skader eller kan skade EU-budgettet. Ifølge 
revisionsstandarderne ligger det primære ansvar for forebyggelse og opdagelse af svig 
hos både ledelsen og dem, der har ansvaret for forvaltningen af en enhed. Vi tager 
hensyn til risikoen for svig inden påbegyndelsen af revisionshandlinger (jf. punkt (28)-
(30) i bilag 1.1). 

1.40. Vi samarbejder tæt med Det Europæiske Kontor for Bekæmpelse af Svig 
(OLAF) om at bekæmpe svig rettet mod EU-budgettet. Vi meddeler OLAF enhver 
mistanke om svig, korruption eller anden ulovlig aktivitet til skade for EU's finansielle 
interesser, som vi identificerer under vores revisionsarbejde (bl.a. vores arbejde 
vedrørende performance) eller på basis af oplysninger, som vi modtager direkte fra 
tredjeparter. OLAF følger derefter op på disse sager, afgør om der skal indledes en 
undersøgelse, og samarbejder i nødvendigt omfang med medlemsstaternes 
myndigheder. 

1.41. Følgende kan oplyses om 2019: 

a) Vi vurderede den formelle rigtighed af 747 transaktioner med henblik på 
årsberetningen og udarbejdede 36 særberetninger. 

b) Vi sendte OLAF ni sager med mistanke om svig, som vi havde konstateret i 
forbindelse med vores revisioner (i 2018: også ni), og OLAF indledte fem 
undersøgelser. I fire sager valgte OLAF ikke at indlede undersøgelser. 

                                                      
24 Artikel 1, litra a), i bilaget til Rådets retsakt af 26. juli 1995 om udarbejdelse af 

konventionen om beskyttelse af De Europæiske Fællesskabers finansielle interesser ("BFI-
konventionen"). 
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1.42. De sager med mistanke om svig, som vi identificerede i forbindelse med 
vores arbejde i 2019 og henviste til OLAF, vedrørte for det meste mistanke om kunstigt 
skabte betingelser for at modtage EU-finansiering, anmeldelse af omkostninger, som 
ikke opfyldte støttekriterierne, eller uregelmæssigheder vedrørende udbud. Nogle af 
de sager med mistanke om svig, som vi sendte til OLAF, omfattede adskillige 
uregelmæssigheder. 

1.43.  OLAF har på grundlag af oplysninger fra vores revisionsarbejde mellem 2011 
og 2019 anbefalet inddrivelse af i alt 317,7 millioner euro vedrørende 29 sager25. 

  

                                                      
25 Oplysningerne er leveret af OLAF, og vi har ikke undersøgt dem. 
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Konklusioner 
1.44. Hovedformålet med dette kapitel er at underbygge revisionserklæringen. 

Resultaterne af revisionen 

1.45. Vi konkluderer, at regnskabet er uden væsentlig fejlinformation. 

1.46. Med hensyn til transaktionernes formelle rigtighed konkluderer vi, at 
indtægterne var uden væsentlig fejlforekomst. For så vidt angår udgifterne viser 
resultaterne af vores revision, at den anslåede fejlforekomst er steget i forhold til 
sidste år og ligger på 2,7 % (2018: 2,6 %). Udgifterne med høj risiko, som hovedsagelig 
er godtgørelsesbaserede og ofte er underlagt komplekse regler, var væsentlig 
fejlbehæftede. I 2019 steg andelen af denne type udgifter til 53,1 %, så de udgjorde en 
betydelig del af vores revisionspopulation. I modsætning til de foregående tre år er 
fejlen derfor gennemgribende, og det er grundlaget for en "afkræftende erklæring". 
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Bilag 

Bilag 1.1 - Revisionstilgang og -metode 
1) I dette bilag beskriver vi vores revisionstilgang og -metode, som er i 

overensstemmelse med de internationale standarder om revision og sikrer, at 
vores revisionserklæringer bygger på tilstrækkeligt og egnet revisionsbevis. Vi 
beskriver også de væsentligste forskelle mellem vores revisionstilgang og den 
måde, hvorpå Kommissionen beregner og rapporterer om niveauet af 
uregelmæssigheder26 under udførelsen af sine opgaver som forvalter af EU-
budgettet. Vi præciserer derfor, hvordan vi: 

— ekstrapolerer de konstaterede fejl (punkt (6)) 

— bruger en kapitelstruktur, der svarer til FFR-udgiftsområderne (punkt (8)) 

— anvender EU-regler og nationale regler (punkt (9))  

— kvantificerer udbudsfejl (punkt (19)).  

2) Vores revisionstilgang er beskrevet i vores håndbog i finansiel revision og juridisk-
kritisk revision, som ligger på vores websted27. Vi bruger en sikkerhedsmodel, når 
vi planlægger vores arbejde. I vores planlægning overvejer vi risikoen for, at der 
opstår fejl (den iboende risiko), og risikoen for, at fejl ikke forhindres eller 
opdages og korrigeres (kontrolrisikoen). 

DEL 1 - Revisionstilgang og -metode vedrørende regnskabernes rigtighed 

3) Vi undersøger EU's konsoliderede regnskab for at fastslå, om det er rigtigt. Det 
består af: 

a) det konsoliderede årsregnskab og 

b) beretningerne om budgetgennemførelsen. 

4) Det konsoliderede regnskab skal i alt væsentligt give et korrekt billede af: 

a) Den Europæiske Unions finansielle stilling ved årets udgang 

                                                      
26 Jf. s. 51-53 i Kommissionens årlige forvaltnings- og effektivitetsrapport for 2019. 

27 https://www.eca.europa.eu/da/Pages/AuditMethodology.aspx 
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b) resultaterne af dens transaktioner og pengestrømme og 

c) ændringer i nettoaktiver i det afsluttede regnskabsår. 

5) Vores revision omfatter: 

a) evaluering af regnskabskontrollen 

b) kontrol af, hvordan de centrale regnskabsprocedurer og årsafslutningsprocessen 
fungerer 

c) analyse af de vigtigste regnskabsdata med fokus på sammenhæng og rimelighed 

d) analyse og afstemning af konti og/eller saldi 

e) substansrevision af forpligtelser, betalinger og specifikke poster på balancen 
baseret på repræsentative stikprøver 

f) så vidt muligt, og i overensstemmelse med de internationale revisionsstandarder, 
anvendelse af arbejde udført af andre revisorer, især i forbindelse med revision af 
de låntagnings- og långivningsaktiviteter, som Kommissionen forvalter, da der i 
disse tilfælde foreligger eksterne revisionsattester. 

DEL 2 - Revisionstilgang og -metode vedrørende transaktionernes formelle rigtighed 

6) Vores nuværende tilgang til at vurdere, om de transaktioner, der ligger til grund 
for regnskaberne, er i overensstemmelse med EU's regler og bestemmelser, 
består primært i at foretage direkte overholdelsestest af en stor, tilfældigt udvalgt 
stikprøve af transaktioner. Ifølge anerkendt statistisk praksis giver ekstrapolering 
af resultaterne vedrørende en statistisk stikprøve det bedste skøn over 
fejlforekomsten. Vi opdeler vores stikprøve i udgifter med høj og lav risiko og 
forskellige strata vedrørende de FFR-udgiftsområder, vi rapporterer om. Dette 
giver os mulighed for at ekstrapolere de fejl, vi opdager, til de relevante områder. 

7) Vi overvejer imidlertid, om vi kan gøre effektiv brug af andres kontroller 
vedrørende formel rigtighed. Hvis vi vil anvende resultaterne af sådanne 
kontroller i vores revisionsarbejde, undersøger vi i overensstemmelse med de 
internationale revisionsstandarder den udførende enheds uafhængighed og 
kompetence samt det udførte arbejdes omfang og tilstrækkelighed. 

Hvordan vi tester transaktioner 

8) Vi organiserer vores revisionsarbejde og rapporterer om dets resultater på basis 
af FFR-udgiftsområderne i den budgetstruktur, som lovgiver har fastlagt. På hvert 
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FFR-udgiftsområde, som vi giver en specifik vurdering af (kapitel 4, 5, 6 og 9) 
tester vi en repræsentativ stikprøve af transaktioner for at anslå, hvor stor en del 
af transaktionerne i den samlede population der ikke er formelt rigtige. 

9) For hver af de udvalgte transaktioner afgør vi, om betalingsanmodningen eller 
betalingen vedrører udgifter, der er godkendt i budgettet og specificeret i 
lovgivningen. I vores vurdering tager vi behørigt hensyn til den fortolkning af EU-
retten og national ret, som er fastlagt af nationale domstole, nationale 
uafhængige og autoritative organer og Den Europæiske Unions Domstol. Vi 
undersøger, hvordan beløbet i betalingsanmodningen eller betalingen er 
beregnet (ved større anmodninger på grundlag af et udvalg af poster, som er 
repræsentativt for samtlige poster i transaktionen). Vi sporer transaktionen fra 
bevillingsregnskabet til den endelige modtager (f.eks. en landbruger, en 
kursusarrangør eller en leder af et udviklingsprojekt) og undersøger på hvert 
niveau, om betingelserne er opfyldt. 

10) For så vidt angår test af indtægtstransaktioner tager vores undersøgelse af moms- 
og BNI-baserede egne indtægter udgangspunkt i de makroøkonomiske 
aggregater, der ligger til grund for beregningen af disse indtægter. Vi undersøger 
Kommissionens kontrol af disse bidrag fra medlemsstaterne indtil det punkt, hvor 
de er modtaget og opført i det konsoliderede regnskab. For så vidt angår 
traditionelle egne indtægter undersøger vi toldmyndighedernes regnskaber og 
strømmen af afgiftsbeløb - igen indtil det punkt, hvor de er modtaget og 
registreret af Kommissionen. 

11) For så vidt angår udgifter undersøger vi betalingerne, når udgifterne er afholdt, 
registreret og godkendt. Dette gælder alle kategorier af betalinger (inklusive 
betalinger vedrørende køb af aktiver). Vi undersøger ikke forskud på det 
tidspunkt, hvor de betales, men først når: 

a) den endelige modtager af EU-midlerne (f.eks. en landbruger, et forskningsinstitut 
eller en virksomhed, der leverer offentligt finansierede arbejder eller 
tjenesteydelser) har forelagt dokumentation for, at midlerne er blevet anvendt, 
og 

b) Kommissionen (eller den institution eller det organ, der forvalter EU-midlerne) 
har godkendt den endelige anvendelse af midlerne ved at afregne forskuddet. 

12) Vores revisionsstikprøve er udformet med henblik på at give et skøn over 
fejlforekomsten i udgifterne som helhed, ikke i de enkelte transaktioner (f.eks. til 
et bestemt projekt). Vi bruger pengeenhedsstikprøvemetoden til at udvælge 
betalingsanmodninger eller betalinger og - på lavere niveau - enkelte poster i en 
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transaktion (f.eks. fakturaer vedrørende et projekt eller parceller i en landbrugers 
betalingsanmodning). De rapporterede fejlforekomster for disse poster kan ikke 
udlægges som konklusioner om de respektive transaktioner, men indgår direkte i 
beregningen af fejlforekomsten for EU-udgifterne som helhed. 

13) Vi undersøger ikke hvert år transaktioner i samtlige medlemsstater, 
modtagerstater og -regioner. Omtalen af bestemte medlemsstater, 
modtagerstater og/eller -regioner med navns nævnelse betyder ikke, at de 
anførte eksempler ikke forekommer andre steder. De illustrative eksempler i 
denne beretning kan ikke bruges som grundlag for konklusioner om de 
pågældende medlemsstater, modtagerstater og/eller -regioner. 

14) Vores tilgang er ikke udformet med henblik på at indsamle data om fejlfrekvensen 
i hele populationen. De tal, der oplyses om antallet af fejl konstateret på et 
bestemt FFR-udgiftsområde, i udgifter forvaltet af et bestemt GD eller i udgifterne 
i en bestemt medlemsstat, siger derfor ikke noget om fejlfrekvensen i de EU-
finansierede transaktioner eller i de enkelte medlemsstater. 

15) I 2017 ændrede vi vores revisionstilgang vedrørende "Økonomisk, social og 
territorial samhørighed", så den tager højde for ændringer i udformningen af 
kontrolsystemerne for programmeringsperioden 2014-2020. Vores mål er - ud 
over at bidrage til revisionserklæringen for 2019 - at gennemgå 
revisionsmyndighedernes arbejde og drage en konklusion om pålideligheden af 
Kommissionens centrale indikator for formel rigtighed på dette område: 
restfejlfrekvensen. 

16) For så vidt angår de direkte betalinger fra EGFL i "Naturressourcer" gør vi 
fremskridt med hensyn til at øge anvendelsen af nye teknologier, og for så vidt 
angår udvikling af landdistrikter begyndte vi at gennemgå/genudføre 
certificeringsorganernes arbejde i 2019. 

Hvordan vi vurderer og fremlægger resultaterne af testen af transaktioner 

17) En fejl i en transaktion kan berøre hele beløbet eller en del af det. Vi vurderer, om 
fejlene er kvantificerbare eller ikkekvantificerbare, dvs. om det kan måles, hvor 
stor en del af det undersøgte beløb, der er berørt af fejlen. Fejl, der opdages og 
korrigeres før vores kontrol og uafhængigt af denne, udelukkes fra beregningen af 
fejlforekomsten og fejlfrekvensen, da opdagelsen og korrektionen viser, at 
kontrolsystemerne har fungeret effektivt. 
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18) Vores kriterier for kvantificering af fejl i forbindelse med offentlige udbud er 
beskrevet i dokumentet "Non-compliance with the rules on public procurement - 
types of irregularities and basis for quantification"28. 

19) Vores kvantificering kan være forskellig fra den kvantificering, som Kommissionen 
eller medlemsstaterne foretager, når de skal beslutte, hvordan de vil reagere på 
en forkert anvendelse af reglerne for offentlige udbud. Vi kvantificerer kun 
alvorlige overtrædelser af udbudsreglerne. Vi kvantificerer kun en udbudsfejl som 
en fejl på 100 %, hvis den har forhindret, at det bedste tilbud vandt, så udgifterne 
under denne kontrakt ikke er støtteberettigede. Vi bruger ikke faste satser for 
forskellige typer overtrædelser af udbudsreglerne, sådan som Kommissionen 
gør29. Vi baserer vores kvantificering af udbudsfejl på omfanget af 
ikkestøtteberettigede udgifter i de undersøgte transaktioner. 

Anslået fejlforekomst 

20) Vi fremlægger for de fleste FFR-udgiftsområder og for det samlede EU-budget en 
"anslået fejlforekomst", som kun beregnes på grundlag af kvantificerbare fejl og 
angives i procent. Fejl kan f.eks. være kvantificerbare overtrædelser af gældende 
forordninger, regler, kontrakter eller tilskudsbetingelser. Vi anslår også den nedre 
fejlgrænse (NF) og den øvre fejlgrænse (ØF). 

21) Vi bruger en væsentlighedstærskel på 2,0 % i forbindelse med vores erklæring. Vi 
tager endvidere hensyn til fejlenes art, omfang og kontekst og andre tilgængelige 
oplysninger. 

22) Vi baserer ikke længere udelukkende vores revisionserklæring på vores samlede 
skøn over fejlforekomsten. Siden 2016 har vi identificeret områder i EU-budgettet 
med lav risiko, hvor vi forventer at finde en ikkevæsentlig fejlforekomst, og 
områder med høj risiko, hvor vi formoder, at der vil være en væsentlig 
fejlforekomst. Grundlaget for vores skelnen er - ud over de iboende risici og 
kontrolrisiciene - vores vurdering af forvaltnings- og kontrolsystemerne og 
resultaterne af vores tidligere revisioner. Baseret på vores revisionserfaring 
behandler vi f.eks. nogle rettighedsbaserede udgifter vedrørende udvikling af 
landdistrikter som udgifter med høj risiko. Denne opdeling sætter os i stand til så 

                                                      
28 Quantification of public procurement errors (pdf) 

https://www.eca.europa.eu/da/Pages/AuditMethodology.aspx. 

29 "Commission's 2019 guidelines on financial corrections in case of public procurement 
irregularities in the annex to the Commission decision of 14.5.2019 laying down the 
guidelines for determining financial corrections to be made to expenditure financed by the 
Union for non-compliance with the applicable rules on public procurement", C(2019) 3452. 
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effektivt som muligt at fastslå, om de konstaterede væsentlige fejl er 
gennemgribende. 

Hvordan vi undersøger systemer og rapporterer resultaterne 

23) Kommissionen, de andre EU-institutioner og -organer, medlemsstaternes 
myndigheder og de modtagende lande og/eller regioner opretter systemer til at 
styre risiciene for budgettet og til at overvåge/sikre transaktionernes formelle 
rigtighed. Det er nyttigt at undersøge disse systemer for at identificere områder, 
hvor der bør ske forbedringer. 

24) Der anvendes mange forskellige systemer på de enkelte FFR-udgiftsområder og i 
forbindelse med indtægterne. Vi præsenterer resultaterne af vores systemarbejde 
sammen med anbefalinger til forbedringer. 

Hvordan vi når frem til erklæringerne i vores revisionserklæring 

25) Vi planlægger vores arbejde med henblik på at opnå tilstrækkeligt, relevant og 
troværdigt revisionsbevis til at underbygge vores erklæring om den formelle 
rigtighed af de transaktioner, der ligger til grund for EU's konsoliderede regnskab. 
Vi rapporterer om dette arbejde i kapitel 3-9, og erklæringen findes i 
revisionserklæringen. Vores arbejde sætter os i stand til at afgive en kvalificeret 
erklæring om, hvorvidt fejlene i populationen ligger over eller under 
væsentlighedstærsklen. 

26) Når vi konstaterer en væsentlig fejlforekomst og vurderer dens indvirkning på 
revisionserklæringen, skal vi afgøre, om fejlene - eller manglen på revisionsbevis - 
er "gennemgribende". I den forbindelse følger vi vejledningen i ISSAI 170530 (og 
udvider den til at omfatte forhold vedrørende lovlighed og formel rigtighed i 
overensstemmelse med vores mandat). Hvis der er tale om væsentlige og 
gennemgribende fejl, afgiver vi en afkræftende erklæring. 

27) En fejl eller en mangel på revisionsbevis er gennemgribende, hvis den efter 
revisors vurdering ikke begrænser sig til specifikke elementer, konti eller poster i 
regnskabet (dvs. findes spredt i regnskabet eller de testede transaktioner), eller 
hvis den er begrænset til specifikke elementer, konti eller poster i regnskabet, 
repræsenterer eller kan repræsentere en væsentlig del af regnskabet, eller 
vedrører oplysninger, der er grundlæggende for brugernes forståelse af 
regnskabet. 

                                                      
30 ISSAI 1705 "Modifications to the Opinion in the Independent Auditor's Report". 
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DEL 3 - Revisionshandlinger i forbindelse med svig 

28) Vi identificerer og vurderer risiciene for væsentlig fejlinformation i det 
konsoliderede regnskab og for, at de underliggende transaktioner i væsentligt 
omfang ikke opfylder kravene i EU-lovgivningen, uanset om dette skyldes 
besvigelser eller fejl. 

29) Vi udformer og gennemfører revisionshandlinger, der tager højde for disse risici, 
og indhenter revisionsbevis, der er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores 
erklæring. Forekomster af væsentlige fejlinformationer eller regelbrud som følge 
af besvigelser er mere vanskelige at opdage end dem, der skyldes fejl, da 
besvigelser kan involvere hemmelige aftaler, forfalskede dokumenter, forsætlige 
udeladelser, vildledende oplysninger eller tilsidesættelse af intern kontrol. 
Risikoen for, at sådanne forekomster ikke opdages, er derfor større 

30) Hvis vi har en begrundet mistanke om svig, meddeler vi dette til OLAF, EU's kontor 
for bekæmpelse af svig. OLAF har ansvaret for at foretage eventuelle 
undersøgelser. Vi indberetter hvert år adskillige sager til OLAF. 

DEL 4 - Sammenhængen mellem erklæringen om regnskabernes rigtighed og 
erklæringerne om transaktionernes formelle rigtighed 

31) Vi har afgivet: 

a) en erklæring om EU's konsoliderede regnskab for det afsluttede regnskabsår og 

b) erklæringer om den formelle rigtighed af de indtægter og udgifter, der ligger til 
grund for regnskabet. 

32) Vores arbejde er udført og vores erklæringer er afgivet i overensstemmelse med 
IFAC's internationale standarder om revision og etiske regler og INTOSAI's 
internationale standarder for overordnede revisionsorganer. 

33) Disse standarder fastsætter, at når revisor afgiver erklæringer om regnskabernes 
rigtighed og de underliggende transaktioners formelle rigtighed, fører en 
erklæring med forbehold om transaktionernes formelle rigtighed ikke i sig selv til 
en erklæring med forbehold om regnskabernes rigtighed. 
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Den budgetmæssige og økonomiske forvaltning 
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Indledning 
2.1. I dette kapitel præsenterer vi vores gennemgang af de vigtigste budgetmæssige 
og finansielle forhold vedrørende 2019. Vi identificerer også de risici og udfordringer, 
der kan opstå med hensyn til EU-budgettet i de kommende år. Kapitlet er baseret på 
en gennemgang af budgettallene for 2019, de dokumenter, som Kommissionen og 
andre interessenter har offentliggjort, og vores eget arbejde i forbindelse med 
årsberetningen, særberetninger, analyser og udtalelser. 
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Budgetforvaltningen i 2019 

Det disponible budget blev næsten fuldt udnyttet 

2.2. Forordningen om den flerårige finansielle ramme (FFR)1 fastsætter 
maksimumsbeløb for hvert af de syv år i FFR ("FFR-lofter"). Lofterne finder anvendelse 
på nye finansielle forpligtelser for EU (forpligtelsesbevillinger) og på betalinger, der kan 
foretages over EU-budgettet (betalingsbevillinger). FFR-lofterne for 2019 var på 164,1 
milliard euro for forpligtelsesbevillinger og 166,7 milliarder euro for 
betalingsbevillinger2. 

2.3. For 2019 godkendte budgetmyndigheden 166,2 milliarder euro i 
forpligtelsesbevillinger og 148,5 milliarder euro i betalingsbevillinger (jf. tekstboks 2.1). 
Det endelige budget lå meget tæt på det oprindelige budget. Det oprindelige budget 
omfattede 165,8 milliarder euro i forpligtelsesbevillinger og 148,2 milliarder euro i 
betalingsbevillinger. Der blev i 2019 kun vedtaget tre ændringsbudgetter, som tilføjede 
0,4 milliarder euro i forpligtelsesbevillinger og 0,3 milliarder euro i betalingsbevillinger. 

2.4. Forpligtelsesbevillingerne blev næsten fuldt udnyttet. Der blev indgået 
forpligtelser for 165,2 milliarder euro (99,4 %) (jf. tekstboks 2.1). Disse bevillinger og 
udnyttelsen af dem oversteg FFR-loftet lidt på grund af de særlige instrumenter, der 
har tilladelse til at overstige loftet3. 

2.5. Udnyttelsen af de disponible betalingsbevillinger var lidt lavere (98,5 %) end 
udnyttelsen af forpligtelsesbevillingerne. I 2019 blev der betalt 146,2 milliarder euro 
(jf. tekstboks 2.1)4, 19 milliarder euro (11,5 %) mindre end det forpligtede beløb.  

                                                      
1 Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 1311/2013 af 2. december 2013 om fastlæggelse af 

den flerårige finansielle ramme for årene 2014-2020 - EUT L 347 af 20.12.2013, s. 884. 

2 COM(2018) 282 final - Meddelelse fra Kommissionen til Rådet og Europa-Parlamentet - 
Teknisk justering af den finansielle ramme for 2019 på grundlag af udviklingen i BNI (ENS 
2010) (artikel 6 i Rådets forordning nr. 1311/2013 om fastlæggelse af den flerårige 
finansielle ramme for årene 2014-2020). 

3 Jf. artikel 3, stk. 2, i FFR-forordningen. 

4 De samlede betalinger i 2019 var på 159,1 milliard euro og bestod af betalinger fra det 
endelige budget for 2019 på 146,2 milliarder euro, fremførsler på 1,7 milliarder euro samt 
formålsbestemte indtægter på 11,2 milliarder euro. Fremførsler og formålsbestemte 
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2.6. Dette får de uindfriede forpligtelser og de fremtidige betalingsbehov til at stige, 
hvilket vi bemærkede i vores årsberetning sidste år5. 

Tekstboks 2.1 

Budgetgennemførelsen i 2019 

 

                                                      
indtægter er ikke omfattet af vores gennemgang, da de ikke indgår i det vedtagne budget 
og derfor er underlagt andre regler. For yderligere oplysninger henvises der til del A4 i 
"Report on budgetary and financial management of the European Commission for the 
financial year 2019". 

5 Årsberetningen for regnskabsåret 2018, punkt 2.12-2.21. 
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Kilde: Den Europæiske Unions konsoliderede årsregnskab - Regnskabsåret 2019, Beretning om 
gennemførelsen af budgettet og forklarende bemærkninger - bemærkning 4.1-4.3, og den tekniske 
justering for 2019. 
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De uindfriede forpligtelser stiger fortsat 

2.7. De uindfriede forpligtelser er fortsat med at stige og udgjorde
298,0 milliarder euro ved udgangen af 2019 (jf. tekstboks 2.2). De svarede i 2019 til 2,7 
års forpligtelsesbevillinger med en varighed på mere end et år, en stigning fra 2,3 år i 
2012, som var det tilsvarende år i den foregående FFR. 

Tekstboks 2.2 

Forpligtelser, betalinger og uindfriede forpligtelser 

Kilde: EU's konsoliderede årsregnskab for årene 2007-2019. 
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2.8. I vores kortfattede sagsgennemgang "Uindfriede forpligtelser i EU-budgettet - 
en nærmere undersøgelse"6 identificerede vi hovedårsagerne til den fortsatte stigning 
i de uindfriede forpligtelser. En del af stigningen afspejler EU-budgettets samlede 
stigning over tid, som hovedsagelig skyldes det øgede antal medlemsstater og de årlige 
justeringer7, men der er yderligere to årsager til de uindfriede forpligtelsers historisk 
høje niveau: den årlige forskel mellem forpligtelser og betalinger samt den generelt 
langsomme gennemførelse af de europæiske struktur- og investeringsfonde (ESI-
fondene). Vi har gjort opmærksom på disse forhold i tidligere årsberetninger8. 
Forpligtelser, der oprindelig var planlagt til betaling i den nuværende FFR, vil på grund 
af disse gennemførelsesforsinkelser skulle betales i den næste FFR. 

2.9. Vi analyserede udviklingen i de uindfriede forpligtelser frem til udgangen af 
2019. Forskellige faktorer i forbindelse med covid-19-krisen vil indvirke på de 
uindfriede forpligtelser fra og med 2020. Nogle af disse faktorer, f.eks. 
gennemførelsesforsinkelser på grund af covid-19-restriktioner, vil få dem til at stige. 
Andre vil få dem til at falde, f.eks. udvidelser af reglerne for støtteberettigelse med 
henblik på at dække covid-19-relaterede udgifter9. Den samlede effekt kan endnu ikke 
vurderes. 

  

                                                      
6 Offentliggjort i april 2019. 

7 Artikel 6 i Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 1311/2013 om fastlæggelse af den flerårige 
finansielle ramme for årene 2014-2020 fastsætter en årlig teknisk justering på 2 %. 

8 Jf. punkt 2.44 og 2.48 i vores årsberetning for 2018, punkt 2.48 i vores årsberetning for 
2017 og punkt 2.36-2.39 og 2.48 i vores årsberetning for 2016. 

9 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2020/460 af 30. marts 2020 om ændring af 
forordning (EU) nr. 1301/2013, (EU) nr. 1303/2013 og (EU) nr. 508/2014 for så vidt angår 
særlige foranstaltninger til mobilisering af investeringer i medlemsstaternes 
sundhedssystemer og andre dele af deres økonomier som reaktion på covid-19-udbruddet 
(investeringsinitiativ som reaktion på coronavirusset) og Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EU) 2020/558 af 23. april 2020 om ændring af forordning (EU) nr. 1301/2013 og 
(EU) nr. 1303/2013 for så vidt angår særlige foranstaltninger med henblik på at give 
ekstraordinær fleksibilitet med hensyn til anvendelsen af de europæiske struktur- og 
investeringsfonde som reaktion på covid-19-udbruddet. 
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Risici og udfordringer for EU-budgettet 

Ændringer i EU-budgettet som følge af covid-19-pandemien 

2.10. Europa-Parlamentet og Rådet har vedtaget væsentlige ændringer af EU-
budgettet for 2020 og foretaget andre lovgivningsmæssige ændringer for at reagere på 
covid-19-pandemien. De har også indført foranstaltninger10, der giver supplerende 
likviditet og ekstraordinær fleksibilitet i forbindelse med covid-19-relaterede udgifter 
under ESI-fondene. Vi kommenterede nogle af disse foranstaltninger i en særskilt 
udtalelse11. Ifølge Kommissionen vil én af disse foranstaltninger have den væsentlige 
effekt, at yderligere 14,6 milliarder euro i betalinger til medlemsstaterne fremrykkes til 
2020 og 2021, heraf 8,5 milliarder euro til 2020. I betragtning af de midler, der i 2020 
er disponible under ESI-fondene til forpligtelser og betalinger vedrørende covid-19-
relaterede udgifter, er der en risiko for, at betalingsbevillingerne ikke kan dække alle 
behovene. Vi noterer os, at Kommissionen "nøje [vil] overvåge virkningen af den 
foreslåede ændring for betalingsbevillingerne i 2020 under hensyntagen til både 
gennemførelsen af budgettet og de reviderede overslag fra medlemsstaterne"12. 

                                                      
10 Jf. fodnote 9. 

11 Revisionsrettens udtalelse nr. 3/2020 (2020/C 159/01). 

12 Begrundelsen i Kommissionens forslag COM(2020) 138 final - 2020/0054(COD) - til Europa-
Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EU) nr. 1303/2013 og (EU) 
nr. 1301/2013 for så vidt angår særlige foranstaltninger med henblik på at give 
ekstraordinær fleksibilitet med hensyn til anvendelsen af de europæiske struktur- og 
investeringsfonde som reaktion på covid-19-udbruddet. 
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2.11. Den 27. maj 2020 forelagde Kommissionen væsentlige ændringer af sit 
forslag til FFR for 2021-2027 med henblik på at imødegå covid-19-pandemiens 
konsekvenser. Disse ændringer omfatter et nyt EU-genopretningsinstrument ("Next 
Generation EU"), som skal tilvejebringe yderligere 750 milliarder euro over fire år 
(2021-2024), og en justeret FFR for 2021-2027, der reduceres til et nyt foreslået 
totalbeløb på 1 100 milliarder euro. Hvis Rådet ikke vedtager FFR for 2021-2027 inden 
udgangen af 2020 - eller hvis Europa-Parlamentet ikke godkender den - bliver det 
nødvendigt at indføre overgangsbestemmelser for at undgå, at mange EU-programmer 
skal indstilles. Den 13. maj 2020 vedtog Europa-Parlamentet en beslutning, hvori det 
anmodede Kommissionen om at forelægge et forslag til en FFR-beredskabsplan med 
henblik på at sikre kontinuiteten i finansieringen, i tilfælde af at der ikke kan opnås en 
rettidig aftale om FFR for 2021-2027. I betragtning af covid-19-krisen anmodede 
Europa-Parlamentet Kommissionen om i beredskabsplanen at inkludere forslag til 
målrettede styrkelser og revisioner af regler med henblik på at håndtere krisen og 
støtte EU's økonomiske genopretning. 

Det Forenede Kongerige har forladt Den Europæiske Union 

2.12.  Den 31. januar 2020 forlod Det Forenede Kongerige officielt EU og gik ind i 
en "overgangsperiode". Denne periode slutter den 31. december 2020. Det fremtidige 
forhold efter overgangsperiodens udløb afhænger af de aftaler, som Det Forenede 
Kongerige og Den Europæiske Union måtte nå frem til i 2020. 

2.13. I 2020 vil Det Forenede Kongerige fortsat bidrage til og modtage midler fra 
EU-budgettet efter de samme regler, som hvis det var forblevet en medlemsstat. Det 
bidrag, som Det Forenede Kongerige efter 2020 skal betale vedrørende forpligtelser, 
som det indgik som medlemsstat, vil i henhold til bestemmelserne i 
udtrædelsesaftalen13 blive beregnet på grundlag af forholdet mellem Det Forenede 
Kongeriges bidrag til EU's egne indtægter i perioden fra 2014 til 2020 og det samlede 
bidrag til EU's egne indtægter fra alle medlemsstaterne (inklusive Det Forenede 
Kongerige) i samme periode. 

                                                      
13 Aftale om Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirlands udtrædelse af Den 

Europæiske Union og Det Europæiske Atomenergifællesskab, EUT L 29 af 31.1.2020, s. 7. 
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Forhold vedrørende den økonomiske 
forvaltning 

Absorptionen af midler fra ESI-fondene er accelereret, men er 
stadig langsommere end under den foregående FFR 

2.14. I 2019 foregik absorptionen af midler fra ESI-fondene med næsten præcis 
samme hastighed som i 2018. Som diagrammet i tekstboks 2.3 viser, var kun 40 % af 
de samlede tildelinger fra ESI-fondene under den nuværende FFR (465 milliarder euro) 
blevet udbetalt til medlemsstaterne ved udgangen af 2019, mens andelen var 46 % ved 
udgangen af 2012, det tilsvarende år i den foregående FFR. I 2019 blev 12 % af de 
samlede tildelinger udbetalt, hvilket svarer til andelen af udbetalte tildelinger i 2012, 
det tilsvarende år i den foregående FFR (13 %). Diagrammet viser også, at kun ni 
medlemsstater havde højere absorptionsgrader under den nuværende FFR end under 
den foregående. 
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Tekstboks 2.3 

Absorption af midler fra ESI-fondene pr. medlemsstat og FFR 

 
Kilde: Revisionsretten, baseret på oplysninger fra Kommissionen. 
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2.15. Tekstboks 2.4 viser den relative og absolutte absorptionsgrad for hver ESI-
fond. Der er betydelig forskel på fondenes absorptionsgrader. For eksempel ligger 
absorptionsgraden for Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne 
(ELFUL) (tildeling: 100 milliarder euro) på 50 %, hvilket er højere end for de øvrige ESI-
fonde, mens absorptionsgraden for Den Europæiske Hav- og Fiskerifond (EHFF) 
(tildeling: 5,7 milliarder euro) ligger på 29 %. Den samlede absorption i 2019 var 
hurtigere end i noget andet år under den nuværende FFR. Ikke desto mindre var den 
samlede absorption på tværs af alle ESI-fondene langsommere i 2019 end i 2012, det 
tilsvarende år i den foregående FFR. 

2.16. Vi har analyseret de underliggende årsager til den langsomme absorption i 
tidligere beretninger14. Hovedårsagerne er, at udgiftsprogrammerne kommer sent i 
gang, og at der er ekstra tid til at anmelde udgifter ("n+3-reglen")15. Ved udgangen af 
2019 beløb de samlede uindfriede forpligtelser vedrørende ESI-fondene sig til 
211 milliarder euro (hvoraf 208 milliarder euro er relateret til den nuværende FFR). 

                                                      
14 Årsberetningen for regnskabsåret 2017, punkt 2.13-2.19 (2018/C 357/01 af 4.10.2018) og 

analyse nr. 5/2019: "Uindfriede forpligtelser i EU-budgettet - en nærmere undersøgelse", 
april 2019. 

15 Under FFR for 2014-2020 har medlemsstaterne tre år til at anvende de midler, der er 
indgået forpligtelser for, og anmelde udgifter til Kommissionen med henblik på godtgørelse 
("n+3-reglen"). Efter dette tidspunkt skal et system med "automatiske frigørelser" sikre, at 
eventuelle uudnyttede midler annulleres. 
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Tekstboks 2.4 

Absorption af midler fra ESI-fondene pr. fond 

 
Note: Ungdomsbeskæftigelsesinitiativet er inkluderet under ESF. 

Kilde: Revisionsretten, baseret på oplysninger fra Kommissionen. 

2.17. Sidste år bemærkede vi16, at der i 2017 og 2018 blev tilbagebetalt store beløb 
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forsinkelser i gennemførelsen. I 2019 tilbagebetalte medlemsstaterne 7,7 milliarder 
euro i årlig forfinansiering til EU-budgettet som formålsbestemte indtægter. Af dette 
beløb blev 5,0 milliarder euro anvendt til at imødekomme betalingsanmodninger fra 
medlemsstaterne ud over det godkendte budget for året. Denne mulighed vil ikke 

                                                      
16 Årsberetningen for regnskabsåret 2018, punkt 2.9-2.11 (EUT C 340/02 af 8.10.2019). 

17 Der er ingen årlig forfinansiering vedrørende ELFUL. 
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være til rådighed i 2020, da den uudnyttede årlige forfinansiering ikke vil blive 
inddrevet, men være disponibel til covid-19-relaterede udgifter18. 

De finansielle instrumenter under delt forvaltning har også 
absorptionsproblemer 

2.18. De finansielle instrumenter under delt forvaltning er et værktøj til at levere 
finansiel støtte fra EU-budgettet. Under denne ordning kan programmer, der anvender 
midler fra ESI-fondene, oprette selvstændige fonde eller delfonde af en holdingfond. 
Disse fonde yder støtte til endelige modtagere. Støtten kan have form af lån, garantier 
og egenkapitalinvesteringer. Hvis de gennemføres korrekt, kan de finansielle 
instrumenter under delt forvaltning indebære specifikke fordele sammenlignet med 
tilskud. De kan navnlig bruges til at tiltrække offentlige og private midler: Med andre 
ord kan de mobilisere supplerende private og offentlige midler, der komplementerer 
den oprindelige offentlige finansiering. Endvidere er deres kapitaltildeling 
revolverende: De samme midler kan anvendes i flere omgange19. 

2.19. Af de 16,9 milliarder euro, der under FFR for 2014-2020 er bevilget fra ESI-
fondene til de finansielle instrumenter under delt forvaltning, var der ved begyndelsen 
af 2019 blevet betalt 7,0 milliarder euro. Af dette beløb havde 2,8 milliarder euro nået 
de endelige modtagere. Ved begyndelsen af 2019, efter at den nuværende FFR havde 
været gældende i fem år, var det således kun 17 % af den samlede bevilling fra ESI-
fondene til de finansielle instrumenter under delt forvaltning, der havde nået de 
endelige modtagere (jf. tekstboks 2.5). 

                                                      
18 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2020/460 af 30. marts 2020 om ændring af 

forordning (EU) nr. 1301/2013, (EU) nr. 1303/2013 og (EU) nr. 508/2014 for så vidt angår 
særlige foranstaltninger til mobilisering af investeringer i medlemsstaternes 
sundhedssystemer og andre dele af deres økonomier som reaktion på covid-19-udbruddet 
(investeringsinitiativ som reaktion på coronavirusset). 

19 Særberetning nr. 19/2016 "Gennemførelse af EU's budget gennem finansielle instrumenter 
- hvad man kan lære af programperioden 2007-2013", resumé og punkt 7 (EUT: JOC 
2016 250 R 0002 af 9.7.2016). 
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Tekstboks 2.5 

Forpligtelser og betalinger vedrørende de finansielle instrumenter 
under delt forvaltning 

 
Note: Oplysningerne for 2015 omfatter årene 2014 og 2015 tilsammen. 

Kilde: Revisionsretten, baseret på Kommissionens rapporter "Financial instruments under the 
European Structural and Investment Funds. Summaries of the data on the progress made in 
financing and implementing the financial instruments for the programming period 2014-2020 in 
accordance with Article 46 of Regulation (EU) No 1303/2013 of the European Parliament and of the 
Council" for årene 2015-2018. 

2.20. Ligesom under FFR for 2007-2013 skal Kommissionen under FFR for 2014-
2020 hvert år udarbejde en rapport om de finansielle instrumenter under delt 
forvaltning. I henhold til den relevante forordning20 skulle den årlige rapport for 2018 
forelægges senest i december 2019. Kommissionen offentliggjorde rapporten21 i 

                                                      
20 Jf. artikel 46 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1303/2013 af 

17. december 2013 (EUT L 347 af 20.12.2013). 

21 "Financial instruments under the European Structural and Investment Funds: Summaries of 
the data on the progress made in financing and implementing the financial instruments for 
the programming period 2014-2020 in accordance with Article 46 of Regulation (EU) No 
1303/2013 of the European Parliament and of the Council, situation as at 31. december 
2018". 
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januar 2020. Vi mener stadig - som bemærket i vores årsberetning for 201722 - at 
tidsrummet fra rapporteringsperiodens udløb til rapporten om den er langt, hvilket 
forringer relevansen af rapportens oplysninger. 

2.21. I forslaget til forordning om fælles bestemmelser23 for FFR for 2021-2027 er 
bestemmelsen om, at Kommissionen skal rapportere årligt om de enkelte finansielle 
instrumenter, udgået. Endvidere skal forvaltningsmyndighederne kun sende 
Kommissionen data om finansielle instrumenter på prioritetsniveau. Efter vores 
opfattelse er begrundelserne for kravet om særskilte rapporter under FFR for 2007-
2013 stadig relevante: "at øge gennemsigtigheden i forbindelse med 
gennemførelsesprocessen og sikre, at medlemsstaterne og Kommissionen kan 
kontrollere gennemførelsen af de finansieringstekniske instrumenter på passende 
måde"24. Dette indebærer også, at tidsrummet mellem offentliggørelsen af 
Kommissionens årlige rapport om de enkelte finansielle instrumenter og den periode, 
den dækker, bør reduceres25. 

EU-budgettet er eksponeret for finansielle risici 

EU-budgettet dækker forskellige typer finansielle transaktioner 

2.22. Ved udgangen af 2019 var de vigtigste finansielle risici for EU-budgettet 
forbundet med følgende typer transaktioner: finansielle transaktioner i form af lån 
dækket direkte af EU-budgettet og finansielle transaktioner dækket af en EU-
garantifond26. 

                                                      
22 Årsberetningen for regnskabsåret 2017, punkt 2.35 (EUT C 357/02 af 4.10.2018). 

23 Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om fælles bestemmelser for Den 
Europæiske Fond for Regionaludvikling, Den Europæiske Socialfond Plus, 
Samhørighedsfonden og Den Europæiske Hav- og Fiskerifond og om finansielle regler for 
nævnte fonde og for Asyl- og Migrationsfonden, Fonden for Intern Sikkerhed og 
instrumentet for grænseforvaltning og visa, COM(2018) 375 final. 

24 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1310/2011 (EUT L 337 af 20.12.2011). 

25 Revisionsrettens udtalelse nr. 6/2018 (2019/C 17/01). 

26 Foruden disse finansielle transaktioner anvendes der også finansielle instrumenter i 
forbindelse med EU-budgettet. Artikel 210 i finansforordningen fastsætter, at EU's 
finansielle forpligtelser og de samlede betalinger fra EU-budgettet i tilknytning til et 
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2.23. Følgende er eksempler på finansielle transaktioner dækket direkte af EU-
budgettet: 

o lån under den europæiske finansielle stabiliseringsmekanisme (EFSM) til 
medlemsstater i euroområdet i tilfælde af en meget urolig økonomisk eller 
finansiel situation 

o betalingsbalancelån til medlemsstater uden for euroområdet, der har 
betalingsbalanceproblemer 

o Euratom-lån til medlemsstater27. 

2.24. Følgende er eksempler på finansielle transaktioner dækket af en garantifond: 

o makrofinansiel bistand i form af lån til tredjelande dækket af Garantifonden 
for Aktioner i forhold til Tredjeland 

o Euratom-lån til tredjelande dækket af garantier fra tredjeparter og 
derudover af Garantifonden for Aktioner i forhold til Tredjeland 

o transaktioner i medlemsstater dækket af garantien under Den Europæiske 
Fond for Strategiske Investeringer (EFSI) (forvaltes af EIB-Gruppen28) 

o transaktioner i tredjelande dækket af garantien under det eksterne 
lånemandat (ELM) (forvaltes af EIB) 

o transaktioner under Den Europæiske Fond for Bæredygtig Udvikling (EFSD) 
dækket af EFSD-garantien (et initiativ rettet mod at støtte bæredygtig 
investering uden for EU). 

                                                      
finansielt instrument ikke må overstige "det beløb, den pågældende budgetforpligtelse 
andrager", og dette udelukker således eventualforpligtelser for EU-budgettet. 

27 Kommissionen er bemyndiget til at optage lån på vegne af EU med henblik på at finansiere 
udlån. Lånoptagelses- og långivningsaktiviteter i forbindelse med EFSM- og 
betalingsbalancelån gennemføres back-to-back, hvor udestående lånoptagelser modsvares 
af udestående udlån. 

28 EIB-Gruppen består af Den Europæiske Investeringsbank (EIB) og Den Europæiske 
Investeringsfond (EIF). 
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2.25. Kommissionen rapporterer årligt om garantier, herunder om EU-budgettets 
samlede risiko og årlige risiko. "Den samlede risiko" er det samlede udestående beløb 
(hovedstol og renter) vedrørende de dækkede transaktioner. Pr. 31. december 2019 
var dette beløb på 72,7 milliarder euro29. "Den årlige risiko" er det maksimale beløb 
(hovedstol og renter), som EU skulle betale i et regnskabsår, hvis alle garanterede lån 
blev misligholdt. Pr. 31. december 2019 var dette beløb på 4,5 milliarder euro30. 

2.26. Den samlede risiko, der rapporteres af Kommissionen, inkluderer ikke EFSI-
relaterede transaktioner. Den 31. december 2019 beløb EU-budgettets eksponering for 
eventuelle fremtidige betalinger i forbindelse med EFSI-garantien sig til 22 milliarder 
euro vedrørende undertegnede transaktioner, hvoraf 17,7 milliarder euro var blevet 
udbetalt. Hvis dette udbetalte beløb lægges til den samlede risiko som angivet af 
Kommissionen, forhøjes denne betydeligt til 90,5 milliarder euro (31. december 2018: 
90,3 milliarder euro)31 (jf. tekstboks 2.6). 

                                                      
29 Kommissionen beregner ikke et beløb for "den samlede risiko", men vi foretog et skøn på 

grundlag af beløbene i COM(2019) 484 "Beretning fra Kommissionen til Europa-
Parlamentet og Rådet om garantier dækket af det generelle budget - Situationen pr. 
31. december 2018". 

30 Skøn baseret på COM(2019) 484 "Beretning fra Kommissionen til Europa-Parlamentet og 
Rådet om garantier dækket af det generelle budget - Situationen pr. 31. december 2018" og 
EU's konsoliderede regnskab for 2019. 

31 Dette inkluderer 0,3 milliarder euro (31. december 2018: 0,2 milliarder euro) vedrørende 
EFSI og ELM, opført som hensættelser eller finansielle forpligtelser i EU's årsregnskab. 
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Tekstboks 2.6 

Fordelingen af den samlede risiko dækket af EU-budgettet pr. 
31. december 2019

Kilde: Revisionsretten, baseret på EU's konsoliderede regnskab for 2019 og Kommissionens 
beretning om garantier dækket af det generelle budget, 2018. 

EU har forskellige mekanismer til at mindske budgettets eksponering 

2.27. EU har en række mekanismer til at sikre, at den kan opfylde sine juridiske
forpligtelser i forbindelse med lån og garantier. Disse omfatter garantifondene, 
Kommissionens likviditetsbeholdning, muligheden for at prioritere betalinger 
vedrørende retlige forpligtelser samt muligheden for at anmode om yderligere midler 
fra medlemsstaterne. 

EFSM-lån
52,4 %

EIB-lån –
medlemsstater
1,0 %

Betalingsbalancelån
0,2 %

Euratom-lån –
medlemsstater
0,1 %

EIB-lån –
tredjelande 

(ELM)
21,3 %

EFSI-garantien
19,6 %

MFA-lån
5,3 %

Euratom-lån –
tredjelande

0,1 %

EFSD-garantien
0 %

(millioner euro)Dækket direkte af EU-
budgettet: 48 649

53,7 %

Dækket af en garantifond:
41 817
46,3 %
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Garantifondene 

2.28. Garantifondene fungerer som en likviditetsstødpude for betaling af 
fordringer på garantier som følge af misligholdelser. Hvis de beløb, der kræves for at 
dække fordringerne, overstiger de beløb, der er til rådighed i garantifondene, skal de 
dækkes af EU-budgettet. EU's budgetgarantier er retlige forpligtelser, som EU indgår 
med henblik på at støtte et program ved at påtage sig en finansiel forpligtelse i 
budgettet32. Der findes i øjeblikket tre budgetgarantier: EFSI-garantien, der dækkes af 
EFSI-garantifonden; ELM-garantien, der dækkes af Garantifonden for Aktioner i forhold 
til Tredjeland; og EFSD-garantien, der dækkes af EFSD-garantifonden (jf. tabel 2.1). 

2.29. EFSI-garantifonden dækker transaktioner under EFSI-garantien. 
Tilførselssatsen (en procentdel af midlerne, der skal sættes til side i garantifonden med 
henblik på at dække fremtidige fordringer på garantien) er i øjeblikket 35 % (den blev 
sænket fra 50 % i 2015)33. I 2019 blev der ikke betalt nogen fordringer fra 
garantifonden. 

2.30. Garantifonden for Aktioner i forhold til Tredjeland dækker forpligtelser 
vedrørende støttemodtageres misligholdelse af lån ydet til tredjelande af EIB (ELM-lån) 
eller af Kommissionen (MFA-lån og Euratom-lån til tredjelande). Tilførselssatsen for 
Garantifonden for Aktioner i forhold til Tredjeland er 9 % af de samlede udestående 
forpligtelser. I 2019 udbetalte fonden 55 millioner euro til dækning af fordringer på 
ELM-garantien. 

2.31. EFSD-garantifonden dækker transaktioner under EFSD-budgetgarantien, der 
har til formål at mobilisere private investeringer i partnerlande i Afrika og i EU's 
naboskabslande34. Måltilførselssatsen er 50 % af de samlede forpligtelser. Pr. 
31. december 2019 var én EFSD-garantiaftale gældende med en samlet 
dækningsgrænse på 50 millioner euro. 

                                                      
32 Jf. artikel 2, stk. 9, i finansforordningen. 

33 Forordning (EU) 2017/2396 af 13. december 2017 om ændring af forordning (EU) 
nr. 1316/2013 og (EU) 2015/1017 for så vidt angår forlængelse af Den Europæiske Fond for 
Strategiske Investeringer og indførelse af tekniske forbedringer i fonden og i Det 
Europæiske Centrum for Investeringsrådgivning (EUT L 345 af 27.12.2017, s. 34-52). 

34 Forordning (EU) 2017/1601 om oprettelse af Den Europæiske Fond for Bæredygtig 
Udvikling (EFSD), en EFSD-garanti og en EFSD-garantifond. 
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Tabel 2.1 - Budgetgarantier - 31. december 2019 

 
Loft 

(milliarder 
euro) 

Måltilførselssa
ts 

Beløb i 
garantifonden 

(milliarder 
euro) 

Underteg
net beløb 

(EU-
andel) 

Investerings
mål 

EFSI 26 35 % 6,7(*) 22 500 

ELM 32,3 9 % 2,6 31,7 - 

EFSD 1,5 50 % 0,6(**) 0 17,5 

(*) EFSI-garantifonden tilføres gradvis kapital, så den når målbeløbet på 9,1 milliard euro senest i 2022. 
(**) EFSD-garantifonden tilføres gradvis kapital op til målbeløbet på 750 millioner euro. 

Note: For at beregne EU-budgettets størst mulige eksponering for fremtidige betalinger i forbindelse med 
budgetgarantier skal de transaktioner, der er godkendt men endnu ikke undertegnet, lægges til ovenstående tal. 
Pr. 31. december 2019 beløb disse sig til 10,4 milliarder euro. 

Kilde: Revisionsretten, baseret på EU's konsoliderede regnskab, Kommissionens beretning om garantier dækket 
af det generelle budget og Kommissionens beretning om forvaltningen af garantifonden for EFSI. 

Likviditetsreserver 

2.32. Kommissionen kan også anvende sine likviditetsreserver til dækning af 
skyldige beløb i tilfælde af, at debitorer ikke tilbagebetaler til tiden. Kommissionens 
likviditetsbeholdning varierer fra år til år. Ved udgangen af 2019 udgjorde den 
15,6 milliarder euro (i perioden 2010-2019 varierede likviditetsbeholdningen ved årets 
udgang mellem ca. 2 milliarder euro og 25 milliarder euro). 

Prioritering og anmodning om supplerende midler 

2.33. Hvis de beløb, der er nødvendige for at dække sådanne tilbagebetalinger, 
overstiger Kommissionens likviditetsbeholdning, kan Kommissionen anvende 
disponible EU-budgetmidler og prioritere betalinger vedrørende retlige forpligtelser 
frem for ikkeobligatoriske udgifter (f.eks. betalinger af midler fra ESI-fondene til 
medlemsstater). Hvis dette heller ikke er tilstrækkeligt, kan Kommissionen anmode om 
yderligere midler fra medlemsstaterne med henblik på at opfylde sine juridiske 
forpligtelser ud over FFR-lofterne op til højst 1,20 % af EU's BNI35. 

                                                      
35 Jf. artikel 14 i Rådets forordning nr. 609/2014 om metoderne og proceduren for 

overdragelse af de traditionelle egne indtægter og egne indtægter fra moms og BNI og om 
foranstaltningerne for at opfylde likviditetskrav. 
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EU-budgettets fremtidige eksponering bør revurderes 

2.34. I finansforordningens artikel 210, stk. 3, fastslås det, at eventualforpligtelser, 
som følger af budgetgarantier eller finansiel bistand, og som bæres af budgettet, kan 
anses for bæredygtige, så længe prognosen for deres udvikling over flere år er i 
overensstemmelse med fristerne i FFR-forordningen og med loftet over årlige 
betalingsbevillinger. På dette grundlag kan de mekanismer, der var til rådighed til at 
mindske EU-budgettets eksponering pr. 31. december 2019, anses for at være 
bæredygtige (jf. punkt 2.22-2.33). Covid-19-krisen kan imidlertid føre til øget 
anvendelse af eksisterende og nye instrumenter med henblik på at afbøde den 
forventede økonomiske tilbagegang. Dette medfører også en risiko for, at de 
nuværende endelige modtagere af lån og budgetgarantier får forringet deres 
tilbagebetalingsevne. Dette vil påvirke de beløb og mekanismer, der er til rådighed til 
at mindske den fremtidige eksponering, herunder tilførselssatserne. 

EU-budgettet og EIB-Gruppen er tæt forbundet 

EIB-Gruppen bidrager til at opfylde EU's mål 

2.35. EIB-Gruppen bidrager til at opfylde EU's mål ved at anvende en kombination 
af sine egne midler og transaktioner, der finansieres eller dækkes med midler fra EU-
budgettet. Under de seneste FFR'er er EIB-Gruppens rolle med hensyn til at støtte EU's 
politikker vokset betydeligt i takt med den øgede anvendelse af finansielle 
instrumenter. 

2.36. EIB-Gruppens mål er i høj grad i overensstemmelse med EU's mål. Siden 2011 
har EIB haft som mål, at 30 % af dens undertegnede projekter hvert år skal bidrage til 
økonomisk og social samhørighed og konvergens. En betydelig del af EIB-Gruppens 
transaktioner er også øremærket klimaindsats og miljømæssig bæredygtighed. For 
nylig har EIB meddelt, at dens mål for andelen af klimarelaterede projekter vil blive 
fordoblet fra de nuværende 25 % til 50 % senest i 202536. 

En betydelig del af EIB's transaktioner dækkes af EU-budgettet 

2.37. EIB-Gruppen bidrager til at opfylde EU's mål ved at anvende forskellige 
instrumenter (jf. tekstboks 2.7). 

                                                      
36 Jf. EIB-Gruppens operationelle plan for 2020. 
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Tekstboks 2.7 

Samarbejde mellem EU-budgettet og EIB-Gruppen 

 
Kilde: Revisionsretten, baseret på Kommissionens årlige rapport for 2018 om EU's finansielle 
struktur. 

2.38. Dele af EIB-Gruppens finansielle aktiviteter gennemføres udelukkende ved 
anvendelse af EIB-Gruppens egne midler og på dens egen risiko, men en betydelig del 
gennemføres ved anvendelse af midler stillet til rådighed af tredjeparter, herunder 
Kommissionen, via "mandater". Mandater er partnerskaber, som EIB indgår med 
tredjeparter for at nå fælles mål. De er baseret på tredjeparternes tilsagn om finansiel 
støtte. 

2.39. EIB har hastigt øget og diversificeret sin anvendelse af dette mandatsystem i 
løbet af de sidste 15 år. EIF forvalter også midler under EU-mandater. Eftersom EIB's 
mandater er mere omfattende, fokuserer vores analyse hovedsagelig på EIB. Ved 
udgangen af 2019 udførte EIB omkring en tredjedel af sin långivningsaktivitet og mere 
end tre fjerdedele af sit rådgivningsarbejde under mandater. Omkring 50 mandater var 
i kraft. De fleste af disse mandater har form af aftaler indgået med Kommissionen. 

Samarbejde mellem
EU-budgettet og EIB-Gruppen

EU-budgettet EIB-Gruppen

Revisionsrettens revisionsmandat 

EFSD-garantien

ELM/MFA-garantien

EFSI-garantien

Blandingsinstrumenter

Trustfonde

Rådgivningstjenester

Finansielle instrumenter
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Tekstboks 2.8 

Udviklingen i EIB's mandataktivitet fra 2003 til 2019 

 
Kilde: Revisionsretten, baseret på EIB's rapport "Evaluation of EIB's mandate activity", december 
2019. 

2.40. Tekstboks 2.9 viser EIB's årlige långivningsaktivitet fordelt på finansiering 
med og uden mandat. 
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Tekstboks 2.9 

EIB's finansieringsaktivitet med og uden mandat pr. år 

 
Note: Diagrammet viser faktiske tal for 2017, 2018 og 2019 samt prognosetal for 2020. 

Kilde: Revisionsretten på grundlag af EIB-data. 

EIB-Gruppen vil fortsat spille en vigtig rolle 

2.41.  EIB's største mandater er dem, der dækkes af EFSI-garantien (med et loft på 
26 milliarder euro) og ELM-garantien (med et loft på 32,3 milliarder euro). I vores 
særberetning om EFSI37 konkluderede vi, at EFSI havde hjulpet EIB til at yde mere 
risikofyldt finansiering til investeringer og tiltrukket yderligere offentlige og private 
investeringer. Vi konstaterede imidlertid også, at en del af EFSI-støtten har erstattet 
anden finansiering fra EIB og EU, at en del EFSI-finansiering var gået til projekter, som 
kunne have anvendt andre private eller offentlige finansieringskilder, at skønnene over 
EFSI's tiltrækning af yderligere investeringer somme tider var overvurderede, og at de 
fleste investeringer var gået til nogle få større EU-15-medlemsstater med 
veletablerede nationale erhvervsfremmende banker. I sin 2019-evaluering af ELM38 

                                                      
37 Særberetning nr. 3/2019 "Den Europæiske Fond for Strategiske Investeringer: En indsats er 

nødvendig for at gøre EFSI til en fuldstændig succes". 

38 "Evaluation of Decision No 466/2014/EU of the European Parliament and of the Council of 
16 April 2014 granting an EU guarantee to the European Investment Bank against losses 
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bemærkede Kommissionen en række mangler. Der var bl.a. svagheder i EIB's 
informationsdeling og problemer med at vurdere de faktiske resultater og virkninger af 
EU's indsats. Ifølge den samme evalueringsrapport har Kommissionen desuden 
påbegyndt en samlet gennemgang af artikel 19-proceduren39 med henblik på at 
forbedre tilsynet med, om EIB's transaktioner, herunder transaktioner uden for EU, er i 
overensstemmelse med EU's politiske prioriteter. 

2.42. Over de næste 10 år har Kommissionen forpligtet sig til at mobilisere mindst 
1 billion euro i investeringer med henblik på at støtte en bæredygtig, retfærdig og grøn 
omstilling40. InvestEU-programmet41 bliver det vigtigste instrument i denne plan. EIB-
Gruppen vil bidrage til at opfylde dette investeringsmål under InvestEU-programmet, 
som omfatter den dedikerede ordning for retfærdig omstilling, og under lånefaciliteten 
for den offentlige sektor i forbindelse med mekanismen for retfærdig omstilling42. EIB-
Gruppens bidrag til Kommissionens investeringsplan for den europæiske grønne pagt 
forventes at beløbe sig til omkring 250 milliarder euro i mobiliserede investeringer 
under EU-mandater43. 

2.43. EIB-Gruppen vil også bidrage til EU's reaktion på covid-19-pandemien. Efter 
henstilling fra Eurogruppen den 9. april 202044 opretter EIB-Gruppen en paneuropæisk 
garantifond på op til 25 milliarder euro med fokus på små og mellemstore 
virksomheder (SMV'er) i hele EU. EIB-Gruppen har tidligere bekendtgjort en række 

                                                      
under financing operations supporting investment projects outside the Union", SWD(2019) 
334 final af 13.9.2019. 

39 I henhold til artikel 19 i vedtægterne for EIB skal alle EIB-transaktioner, der finansieres med 
egne indtægter, forelægges Kommissionen til udtalelse, inden de forelægges EIB's 
bestyrelse til godkendelse. Kommissionens rolle er at afgive udtalelse om de foreslåede 
investeringers overensstemmelse med EU's relevante lovgivning og politikker. Aspekter 
såsom projektrentabilitet og finansiel risiko er ikke omfattet af proceduren i artikel 19 og er 
EIB's eneansvar. 

40 COM(2020) 21 - Meddelelse fra Kommissionen om investeringsplanen for et bæredygtigt 
Europa og den europæiske grønne pagts investeringsplan. 

41 COM(2018) 439 - Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om oprettelse af 
InvestEU-programmet. 

42 COM(2020) 22 - Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om oprettelse af 
Fonden for Retfærdig Omstilling. 

43 De budgetmæssige aspekter af InvestEU-programmet og mekanismen for retfærdig 
omstilling er stadig underlagt den samlede aftale om den næste FFR. 

44 Jf. Eurogruppens opsummerende brev af 17. april 2020. 
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foranstaltninger, som skal mobilisere op til 40 milliarder euro til finansiering af ramte 
SMV'ers kortsigtede finansieringsbehov, herunder op til 8 milliarder euro i finansiering 
leveret via EIF og sikret ved en EU-garanti på 1 milliard euro omdirigeret under EFSI 
med henblik på at motivere finansielle formidlere til at yde likviditet til SMV'er og 
midcapselskaber, og 5 milliarder euro til investeringer i sundhedssektoren. Med støtte 
fra EU-finansiering, herunder EU-garantier, har EIB endvidere bekendtgjort, at den i de 
kommende måneder vil yde op til 5,2 milliarder euro til partnere uden for EU. 

Vores revisionsmandat dækker kun en del af EIB's transaktioner 

2.44. I øjeblikket falder en stor del af EIB's transaktioner - de transaktioner, der 
ikke finansieres eller dækkes af EU-budgettet - uden for vores revisionsmandat. I 
betragtning af disse transaktioners betydelige bidrag til at opfylde EU's målsætninger 
og den tiltagende anvendelse af EIB til at gennemføre EU-budgettet mener vi, at det 
ville være hensigtsmæssigt at lade dem blive genstand for en uafhængig ekstern 
undersøgelse vedrørende formel rigtighed og performance. Revisionsretten udfører 
sine revisioner vedrørende EIB's transaktioner på grundlag af en trepartsaftale mellem 
Kommissionen, Revisionsretten og EIB. Denne aftale omfatter lån under det mandat, 
som Den Europæiske Union har givet banken, og de transaktioner forvaltet af banken, 
der indgås og garanteres af Den Europæiske Unions almindelige budget45. Den 
eksisterende aftale udløber i 2020, og en ny er under forhandling. 

2.45. I 2020 gentog Europa-Parlamentet sin opfordring til, at Revisionsretten 
bemyndiges til at foretage revision af alle EIB's transaktioner, herunder evaluere 
omkostningseffektiviteten af dens investeringsbestræbelser og additionaliteten af 
dens projekter, og til, at disse revisioner offentliggøres. Det opfordrede endvidere 
Revisionsretten til at udarbejde anbefalinger om resultaterne af EIB's eksterne 
långivningsaktiviteter46. 

  

                                                      
45 Trepartsaftale mellem Kommissionen, Den Europæiske Revisionsret og Den Europæiske 

Investeringsbank, 2016. 

46 Europa-Parlamentets beslutning af 10. juli 2020 om Den Europæiske Investeringsbanks 
finansielle aktiviteter - årsberetning 2019 (2019/2126(INI)) og betænkning om decharge for 
gennemførelsen af Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2018, 
sektion III – Kommissionen og forvaltningsorganerne (2019/2055(DEC)). 
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Konklusioner og anbefalinger 

Konklusioner 

2.46. I 2019 blev de forpligtelses- og betalingsbevillingerne i det endelige budget 
næsten fuldt udnyttet. Betalingerne har ligget betydeligt under FFR-lofterne i de sidste 
fire år, hvilket vil føre til større betalingsbehov i fremtiden (jf. punkt 2.2-2.6). 

2.47. Ved udgangen af 2019 nåede de uindfriede forpligtelser et rekordhøjt niveau. 
Vi har identificeret to hovedårsager til denne stigning: at forpligtelsesbevillingerne 
systematisk overstiger betalingsbevillingerne, og at betalingsbehov udskydes til den 
næste FFR (jf. punkt 2.7-2.9). 

2.48. Gennemførelsen af ESI-fondene er accelereret, men den samlede absorption 
er stadig lavere end i det tilsvarende år i den foregående FFR. De ændrede regler for 
gennemførelse af ESI-fondene, der blev udløst af covid-19-krisen, bør øge 
gennemførelseshastigheden yderligere. Der er en risiko for, at disse ændringer vil 
lægge pres på de betalingsbevillinger, der er til rådighed fra og med 2020 (jf. punkt 
2.14-2.17). 

2.49. Kun 17 % af de bevilgede midler til de finansielle instrumenter under delt 
forvaltning havde nået de endelige modtagere i den nuværende FFR's femte år. 
Kommissionens rapportering om de finansielle instrumenter under delt forvaltning har 
kun begrænset relevans, da den årlige rapport bliver offentliggjort for sent. Under FFR 
for 2021-2027 vil Kommissionen ikke længere udarbejde en årlig rapport om de 
enkelte finansielle instrumenter under delt forvaltning (jf. punkt 2.18-2.21). 

2.50. Ved udgangen af 2019 havde EU forskellige instrumenter til at mindske EU-
budgettets eksponering for finansielle risici vedrørende lån og budgetgarantier. Covid-
19-krisens konsekvenser vil imidlertid kræve en revurdering af de beløb og 
mekanismer, der er til rådighed til at mindske den fremtidige eksponering, herunder 
en gennemgang af tilførselssatserne. Det er derfor vigtigt at have et komplet billede af 
den "samlede risiko", som EU-budgettet er eksponeret for, herunder den risiko, der 
skabes af budgetgarantier såsom EFSI (jf. punkt 2.22-2.34). 
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2.51. EIB-Gruppen er en vigtig partner i forbindelse med gennemførelsen af EU-
budgettet og opfyldelsen af EU's mål, og den vil fortsat spille en vigtig rolle i den næste 
FFR. Store dele af dens transaktioner foretages under mandater, hvoraf de fleste har 
form af aftaler med Kommissionen. I henhold til vores revisionsmandat må vi kun 
undersøge EIB-transaktioner, der er finansieret eller garanteret af EU-budgettet. I 
vores særberetninger har vi identificeret forhold og foreslået forbedringer med hensyn 
til sådanne transaktioners performance. Derfor mener vi, at det ville være 
hensigtsmæssigt at lade den del af EIB's transaktioner, der ikke er dækket af EU-
budgettet, blive genstand for en uafhængig ekstern undersøgelse vedrørende formel 
rigtighed og performance (jf. punkt 2.35-2.45). 

Anbefalinger 

2.52. Vi anbefaler, at Kommissionen træffer følgende foranstaltninger: 

Anbefaling 2.1 

Kommissionen bør nøje overvåge betalingsbehovene og inden for sine institutionelle 
beføjelser gøre en indsats for at tilvejebringe betalingsbevillinger under hensyntagen 
til risikoen for utilstrækkelige betalingsbevillinger og ekstraordinære behov som følge 
af covid-19-pandemien. 

Tidsramme: fra 2020 

Anbefaling 2.2 

Kommissionen bør under den næste FFR fortsat udarbejde en årlig rapport om de 
finansielle instrumenter under delt forvaltning, også om de enkelte instrumenter. 

Tidsramme: årligt fra 2021-rapporten 

Anbefaling 2.3 

Kommissionen bør give et komplet billede af den risiko, som EU-budgettet er 
eksponeret for, i sin årlige beretning om garantier, der er dækket af det almindelige 
budget, herunder den risiko, der skabes af EFSI-garantien og af alle relevante 
fremtidige finansielle transaktioner. 
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Tidsramme: årligt fra 2021  

Anbefaling 2.4 

Kommissionen bør i lyset af covid-19-krisen revurdere, om de eksisterende 
mekanismer til at mindske EU-budgettets eksponering for risiko er tilstrækkelige og 
passende, og gennemgå måltilførselssatserne for de garantifonde, der dækker 
garantierne fra EU-budgettet. 

Tidsramme: fra 2020 

2.53.  Vi anbefaler, at Europa-Parlamentet og Rådet træffer følgende 
foranstaltninger: 

Anbefaling 2.5 

Europa-Parlamentet og Rådet bør anmode EIB om at sætte Revisionsretten i stand til 
at revidere de aspekter vedrørende formel rigtighed og performance i forbindelse med 
dens finansieringsaktivitet, som ikke er omfattet af et specifikt EU-mandat. 

Tidsramme: fra 2021 
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Bilag: 

Bilag 2.1 - Absorption pr. medlemsstat ved udgangen af 2019 
sammenlignet med 2012 

 
Samlede betalinger i 
perioden 2014-2019 

millioner euro 

Absorptionsgrad ved 
udgangen af 2019 

Absorptionsgrad 
ved udgangen af 

2012 

Belgien 1 120 39,7 % 49,1 % 

Bulgarien 3 648 36,6 % 36,2 % 

Tjekkiet 9 651 40,4 % 37,9 % 

Danmark 622 40,1 % 45,3 % 

Tyskland 11 518 41,1 % 54,1 % 

Estland 2 164 48,8 % 61,3 % 

Irland 2 050 60,6 % 60,3 % 

Grækenland 9 266 42,8 % 49,2 % 

Spanien 13 291 32,8 % 51,7 % 

Frankrig 12 566 44,8 % 43,3 % 

Kroatien 3 231 30,0 %  

Italien 13 885 30,7 % 30,7 % 

Cypern 443 48,1 % 44,3 % 

Letland 2 509 44,2 % 52,2 % 

Litauen 3 481 40,9 % 62,9 % 

Luxembourg 82 57,0 % 51,8 % 

Ungarn 10 737 42,8 % 44,2 % 

Malta 288 34,6 % 37,2 % 

Nederlandene 742 38,0 % 45,6 % 

Østrig 2 790 56,5 % 52,2 % 

Polen 36 200 41,8 % 52,3 % 

Portugal 12 231 47,0 % 59,2 % 

Rumænien 11 163 35,6 % 22,4 % 
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Samlede betalinger i 
perioden 2014-2019 

millioner euro 

Absorptionsgrad ved 
udgangen af 2019 

Absorptionsgrad 
ved udgangen af 

2012 

Slovenien 1 569 39,7 % 50,3 % 

Slovakiet 5 079 33,4 % 41,0 % 

Finland 2 506 66,2 % 54,7 % 

Sverige 1 694 46,6 % 53,3 % 

Det Forenede 
Kongerige 6 886 42,0 % 50,9 % 

Grænseoverskridende 
samarbejde 2 767 29,4 % 40,1 % 

EU-gennemsnit 184 179 39,6 % 46,4 % 

Kilde: Revisionsretten, baseret på oplysninger fra Kommissionen. 
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Bilag 2.2 - Finansielle instrumenter forvaltet af EIB-Gruppen under 
EU-mandater ved udgangen af 2019 (millioner euro)  

Finansielt instrument Forvaltet af Disponibel 
finansieringsramme 

Samlede betalinger 
fra EU-budgettet 

indtil udgangen af 
2019 

Connecting Europe-faciliteten 
(CEF) – Gældsinstrumenter EIB 2 536(*) 697 

Faciliteten under instrumentet til 
privatfinansiering af 
energieffektivitet (PF4EE) 

EIB 105 48 

Faciliteten til finansiering af 
naturkapital (NCFF) EIB 60 13 

InnovFin-Debt – Låneservice til 
forskning og innovation under 
Horisont 2020 

EIB 1 686 1 275 

Finansieringsfaciliteten for 
risikodeling (RSFF) EIB 961 961 

Pilotgarantifaciliteten for 
forsknings- og innovationsdrevne 
SMV'er og små midcapselskaber – 
RSI 

EIF 270 270 

EaSI – Mikrofinansiering og socialt 
iværksætteri (EaSI) EIF 110 84 

EaSi – Kapacitetsopbyggende 
investeringer EIF 26 23 

Garantien vedrørende den 
europæiske 
mikrofinansieringsfacilitet Progress 
– EPMF-G 

EIF 25 24 

Fonden vedrørende den 
europæiske 
mikrofinansieringsfacilitet Progress 
– (EPMF – FCP-FIS) 

EIF 80 80 

Beskæftigelse og social innovation 
– delfond (EaSI FIS) EIF 67 25 

Studielånsgarantifaciliteten 
(Erasmus+) – SLGF EIF 50 22 

Lånegarantifaciliteten under 
COSME (COSME-LGF) EIF 1 161 563 

Egenkapitalfaciliteten for vækst 
under COSME (COSME-EFG) EIF 394 94 
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Finansielt instrument Forvaltet af Disponibel 
finansieringsramme 

Samlede betalinger 
fra EU-budgettet 

indtil udgangen af 
2019 

InnovFin SMEG – Låneservice til 
forskning og innovation for SMV'er 
og små midcapselskaber under 
Horisont 2020 

EIF 1 389 1 101 

InnovFin Equity – 
Egenkapitalfacilitet for forskning 
og innovation under Horisont 2020 

EIF 785 534 

SMV-initiativet (COSME- og 
Horisont 2020-bidrag) EIF 32 21 

Garantifaciliteten for de kulturelle 
og kreative sektorer – CCS GF EIF 122 42 

SMV-garantifaciliteten under CIP 
(SMEG 07) EIF 532 451 

Egenkapitalfaciliteten for hurtigt 
voksende og innovative SMV'er 
under CIP (GIF) 

EIF 561 538 

Garantifaciliteten under 
Vestbalkanfaciliteten – EDIF I EIF 22 22 

Garantifaciliteten under 
Vestbalkanfaciliteten – EDIF II EIF 48 19 

Virksomhedsudvidelsesfonden – 
ENEF under Vestbalkanfaciliteten EIF 11 11 

Virksomhedsinnovationsfonden – 
ENIF under Vestbalkanfaciliteten EIF 21 21 

Den Grønne Vækstfond (GGF) EIF 59 20 

Den Europæiske Fond for 
Sydøsteuropa (EFSE) under 
Vestbalkanfaciliteten 

EIF 88 0 

Den Globale Fond for 
Energieffektivitet og Vedvarende 
Energi (GEEREF) 

EIF 81 80 

Støtte til FEMIP-faciliteten EIB 224 224 

I alt  11 506 7 263 

(*) Dette beløb er loftet for EU-budgettets bidrag til CEF's finansielle instrumenter. Pr. 31. december 2019 
udgjorde det forpligtede EU-bidrag til disse instrumenter 755 millioner euro. 

Kilde: Revisionsretten, baseret på Kommissionens forslag til det almindelige budget for regnskabsåret 2020 – 
arbejdsdokument del X. 

8787



  

 

 

 

 

 

 

Kapitel 3 

Indtægter 

88



 

 

Indhold 

Punkt 

Indledning 3.1.-3.5. 
Kort beskrivelse 3.2.-3.3. 

Revisionens omfang og revisionsmetoden 3.4.-3.5. 

Transaktionernes formelle rigtighed 3.6. 

Undersøgelse af elementer i de interne 
kontrolsystemer 3.7.-3.21. 
Der er vedvarende svagheder i medlemsstaternes inkassering 
af traditionelle egne indtægter 3.8.-3.10. 

Medlemsstaternes kontrol med henblik på at mindske 
toldgabet indebærer betydelige svagheder, der kræver EU-
handling 3.11.-3.15. 

Det tager lang tid at finde en løsning på momsforbehold og 
udestående punkter vedrørende traditionelle egne indtægter 3.16.-3.18. 

Den flerårige BNI-kontrol er afsluttet, men indvirkningen af 
globaliseringen er endnu ikke blevet vurderet fuldt ud 3.19.-3.21. 

Årlige aktivitetsrapporter 3.22.-3.23. 

Konklusion og anbefalinger 3.24.-3.26. 
Konklusion 3.24. 

Anbefalinger 3.25.-3.26. 

Bilag 
Bilag 3.1 - Resultater af testen af transaktioner 

Bilag 3.2 - Primære toldrisici og toldkontroltyper 

Bilag 3.3 - Antal udestående BNI-forbehold, momsforbehold 
og punkter vedrørende traditionelle egne indtægter fordelt 
pr. medlemsstat pr. 31.12.2019 

Bilag 3.4 - Opfølgning af tidligere anbefalinger om indtægter  

8989



 

 

Indledning 
3.1. Dette kapitel præsenterer vores revisionsresultater vedrørende indtægterne, 
som både omfatter egne indtægter og andre indtægter. Indtægternes fordeling i 2019 
vises i tekstboks 3.1. 

Tekstboks 3.1 

Indtægter - Fordeling i 2019(*) 

  
Indtægter i alt 2019(**): 163,9 milliarder euro 
(*) I overensstemmelse med den harmoniserede definition af underliggende transaktioner (for 
nærmere oplysninger jf. bilag 1.1, punkt 9).  
(**) Dette beløb repræsenterer EU's faktiske budgetindtægter. Beløbet på 160,3 milliarder euro i 
resultatopgørelsen er beregnet ved hjælp af periodiseret regnskabsføring. 

Kilde: Den Europæiske Unions konsoliderede årsregnskab for 2019. 

Egne indtægter 
baseret på 
bruttonational-
indkomsten
105,5 (64 %)

Traditionelle egne 
indtægter
21,4 (13 %)

Momsbaserede 
egne indtægter
17,8 (11 %)

Bidrag og 
tilbagebetalinger 
forbundet med EU-aftaler 
og -programmer
12,6 (8 %)

Morarenter og bøder
2,6 (2 %)

Andre indtægter
4,0 (2 %)

163,9 
milliarder 

euro

(milliarder euro)
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Kort beskrivelse 

3.2. De fleste indtægter (88 %) kommer fra de tre kategorier af egne indtægter: 

a) Egne indtægter baseret på bruttonationalindkomsten (BNI) udgør 64 % af EU's 
indtægter og bruges til at skabe balance på EU-budgettet, når indtægterne fra alle 
andre kilder er beregnet. Hver medlemsstat bidrager proportionelt på grundlag af 
sin BNI1. 

b) Traditionelle egne indtægter udgør 13 % af EU's indtægter. De omfatter de 
toldafgifter på importerede varer, som medlemsstaterne opkræver. 80 % af det 
samlede beløb går til EU-budgettet, og medlemsstaterne tilbageholder 20 % til 
dækning af inkasseringsomkostningerne. 

c) Momsbaserede egne indtægter udgør 11 % af EU's indtægter. Medlemsstaternes 
bidrag til denne indtægt beregnes ved at anvende en ensartet sats2 på deres 
harmoniserede momsgrundlag. 

3.3. Indtægterne omfatter også beløb modtaget fra andre kilder. Den væsentligste 
del af disse kilder er bidrag og tilbagebetalinger forbundet med EU-aftaler og -
programmer (8 % af EU's indtægter) såsom indtægter fra regnskabsafslutning for EGFL 
og ELFUL og tredjelandes deltagelse i forskningsprogrammer. 

                                                      
1 Det første bidrag er beregnet på basis af et BNI-overslag. Forskelle mellem overslaget og 

den endelige BNI justeres i de efterfølgende år og afspejles i den indbyrdes fordeling af 
medlemsstaternes bidrag til EU's egne indtægter, men ikke i det samlede beløb, der 
inkasseres. 

2 Momsbidragssatsen er reduceret til 0,15 % for Tyskland, Nederlandene og Sverige, mens 
den er på 0,3 % for de øvrige medlemsstater. 
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Revisionens omfang og revisionsmetoden 

3.4. Med anvendelse af den revisionstilgang og de revisionsmetoder, der er fastsat i 
bilag 1.1, opnåede vi sikkerhed for vores revisionserklæring om indtægterne ved at 
vurdere centrale udvalgte systemer, suppleret med test af transaktioner. Vores mål var 
at bidrage til den samlede revisionserklæring som beskrevet i bilag 1.1. Vi undersøgte 
følgende for 2019: 

a) Vi undersøgte en stikprøve på 55 indtægtsordrer3 fra Kommissionen. Stikprøven 
var udformet, så den var repræsentativ for samtlige indtægtskilder. 

b) Vi undersøgte følgende systemer i Kommissionen: 

i) systemerne til sikring af, at medlemsstaternes BNI- og momsdata udgør et 
passende grundlag for beregning og inkassering af deres bidrag til EU's egne 
indtægter4 

ii) systemerne til forvaltning af traditionelle egne indtægter og sikring af, at 
medlemsstaterne har effektive systemer til at inkassere og rapportere om de 
korrekte beløb for de traditionelle egne indtægter og stille dem til rådighed 

iii) systemerne til forvaltning af bøder og strafgebyrer 

iv) systemerne til beregning af beløbene fra korrektionsmekanismerne 

c) Vi undersøgte regnskabssystemerne for traditionelle egne indtægter i tre 
medlemsstater (Belgien, Tyskland og Polen)5. 

d) Vi undersøgte pålideligheden af oplysningerne om den formelle rigtighed i GD 
BUDG's og Eurostats årlige aktivitetsrapporter. 

                                                      
3 En indtægtsordre er et dokument, hvor Kommissionen registrerer skyldige beløb. 

4 Vores udgangspunkt var de aftalte BNI-data og det harmoniserede momsgrundlag, som 
medlemsstaterne havde udarbejdet. Vi foretog ikke direkte test af de statistikker og data, 
Kommissionen og medlemsstaterne havde produceret. 

5 Disse tre medlemsstater blev udvalgt på grundlag af både størrelsen af deres bidrag til 
traditionelle egne indtægter og vores risikovurdering. 

9292



 

 

3.5. Der er risiko for, at importører enten ikke anmelder toldafgifter eller anmelder 
dem fejlagtigt til de nationale toldmyndigheder. "Toldgabet"6, dvs. de unddragne 
beløb, der ikke registreres i medlemsstaternes regnskabssystemer for traditionelle 
egne indtægter, er ikke en del af omfanget af vores revisionserklæring om 
indtægterne. Men da toldgabet kan påvirke beløbene for de toldafgifter, 
medlemsstaterne fastlægger, har vi i år vurderet de EU-foranstaltninger, der er truffet 
for at mindske gabet og afbøde risikoen for, at de traditionelle egne indtægter ikke er 
fuldstændige, ved at: 

a) undersøge resultaterne af Kommissionens kontroller af traditionelle egne 
indtægter i alle medlemsstaternes toldkontrolstrategier til imødegåelse af 
risikoen for for lavt ansatte indførsler  

b) undersøge, om der stadig er begrænsninger i medlemsstaternes procedurer for 
identificering og udvælgelse af de mest risikofyldte importører til efterfølgende 
revisioner7, som anført i vores årsberetninger for 2013 og 20148. De mest 
risikofyldte importører er importører, for hvilke sandsynligheden for 
uregelmæssigheder og disse uregelmæssigheders virkningsgrad samlet set er 
højest9. 

  

                                                      
6 Forskellen mellem den teoretiske importtold, der bør opkræves for økonomien som helhed, 

og den faktisk opkrævede importtold. 

7 En efterfølgende revision indebærer en bred undersøgelse af en økonomisk aktørs 
virksomhed, processer, systemer og interne kontroller samt en detaljeret vurdering, der 
foretages ved hjælp af specifikke efterprøvninger. 

8 Jf. punkt 2.13-2.14 i årsberetningen for 2013 og punkt 4.18-4.20 i årsberetningen for 2014. 

9 Jf. artikel 5, stk. 7, i EU-toldkodeksen (Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 
nr. 952/2013 af 9. oktober 2013 (EUT L 269 af 10.10.2013, s. 1), som ændret). 
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Transaktionernes formelle rigtighed 
3.6. Dette afsnit præsenterer vores bemærkninger om transaktionernes formelle 
rigtighed. Vi har baseret vores konklusion om den formelle rigtighed af de 
indtægtstransaktioner, der ligger til grund for EU-regnskabet, både på vores vurdering 
af Kommissionens systemer til beregning og inkassering af indtægter10 og vores 
undersøgelse af en stikprøve på 55 indtægtsordrer, hvoraf ingen var behæftet med en 
kvantificerbar fejl. Resultaterne af testen af transaktioner er sammenfattet i bilag 3.1. 

  

                                                      
10 Jf. punkt 9 i bilag 1.1. 
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Undersøgelse af elementer i de interne 
kontrolsystemer 
3.7. Bemærkningerne om de undersøgte systemer påvirker ikke vores samlede 
erklæring uden forbehold om den formelle rigtighed af EU's indtægter (jf. kapitel 1). De 
understreger imidlertid de vedvarende svagheder inden for de enkelte kategorier af 
egne indtægter, herunder svaghederne ved EU's indsats for at mindske toldgabet og 
afbøde risikoen for, at de traditionelle egne indtægter ikke er fuldstændige. 

Der er vedvarende svagheder i medlemsstaternes inkassering af 
traditionelle egne indtægter 

3.8. Vi besøgte tre medlemsstater (Belgien, Tyskland og Polen) for at undersøge, 
hvordan de udarbejder deres opgørelser over opkrævede og endnu ikke opkrævede 
toldafgifter11, og deres procedurer for inkassering af traditionelle egne indtægter, der 
skal betales til EU-budgettet (jf. figur 3.1). 

                                                      
11 Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 609/2014 af 26. maj 2014 om metoderne og 

proceduren for overdragelse af de traditionelle egne indtægter og egne indtægter fra 
moms og BNI og om foranstaltningerne for at opfylde likviditetskrav (EUT L 168 af 7.6.2014, 
s. 39), artikel 6, stk. 3 og 4, og Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU, Euratom) 
2018/194 af 8. februar 2018 om modeller for regnskabsopgørelser for fordringer på egne 
indtægter og en formular til indberetning af uinddrivelige fordringer svarende til fordringer 
på egne indtægter i henhold til Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 609/2014 (EUT L 36 af 
9.2.2018, s. 20). 
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Figur 3.1 - Processen for udarbejdelse af opgørelser over told (opkrævet 
og endnu ikke opkrævet) og deres indførelse i EU-regnskabet og -
budgettet 

 
Kilde: Den Europæiske Revisionsret på grundlag af nuværende EU-lovgivning og -regler. 

3.9. Vi identificerede ingen væsentlige problemer for så vidt angår udarbejdelsen af 
de månedlige opgørelser over toldafgifter opkrævet i de tre besøgte medlemsstater. 
Som i de foregående år12 konstaterede vi svagheder i forvaltningen af de fastlagte 
toldafgifter, som de nationale myndigheder endnu ikke har inkasseret13. I de besøgte 
medlemsstater konstaterede vi navnlig forsinkelser med hensyn til anmeldelse af 
toldskyld (i Polen), sen håndhævelse af inddrivelsen af en sådan (i Belgien, Tyskland og 

                                                      
12 Jf. vores årsberetninger siden 2012, f.eks. punkt 4.10 i vores årsberetning for 2018, 

punkt 4.15 i vores årsberetning for 2017 og punkt 4.15 i vores årsberetning for 2016 osv. 

13 Vi konstaterede ikke nogen væsentlig indvirkning på de beløb, som skal inddrives fra 
medlemsstaterne og er angivet i EU's konsoliderede regnskab. 

Inden for revisionserklæringens
anvendelsesområde 

Medlemsstaterne
Fastlægger, bogfører og inkasserer 

toldafgifterne
Indberetter til Kommissionen 

Økonomiske aktører
Forelægger importangivelser for de nationale toldmyndigheder

Betaler alle krævede toldafgifter
Importerer varerne på EU-markedet

Månedlig opgørelse
over de inkasserede toldafgifter

Kvartalsmæssig opgørelse
over de toldafgifter, der endnu ikke 

er inkasseret

Medlemsstaterne
Betaler 80 % af de inkasserede toldafgifter 

(traditionelle egne indtægter) 
til EU-budgettet

Medlemsstaterne
Træffer alle nødvendige foranstaltninger til 

at sikre gældsinddrivelse
Forvalter de toldafgifter, der endnu ikke er 

inkasseret

EU's regnskab
Bogføres i regnskabet som indtægter, 

der skal opføres (tilgodehavender)

EU's regnskab og budget
Bogføres i regnskabet som indkomne 

indtægter
Tilføres det årlige EU-budget 
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Polen) og utilstrækkelig dokumentation til bekræftelse af, at de toldafgifter, der blev 
indført i regnskaberne, var korrekte (i Tyskland). 

3.10. Desuden fortsatte Kommissionen med at påvise og rapportere om mangler i 
medlemsstaternes forvaltning af endnu ikke opkrævede toldafgifter, som indberettet i 
15 af de 27 inspektionsrapporter om traditionelle egne indtægter, den udsendte i 
2019. Resultaterne i 10 af disse 15 rapporter blev klassificeret som systematiske i sin 
art. Sidste år14 anbefalede vi, at Kommissionen forbedrer risikovurderingen i 
forbindelse med sine inspektioner, så der sikres behørig dækning af de mest 
risikobetonede områder. Gennemførelsen af denne anbefaling er i gang. 

Medlemsstaternes kontrol med henblik på at mindske 
toldgabet indebærer betydelige svagheder, der kræver EU-
handling 

3.11. Kommissionens inspektioner vedrørende traditionelle egne indtægter og 
vores tidligere arbejde om de EU-tiltag, der er truffet for at mindske toldgabet (jf. 
punkt 3.5), understregede to væsentlige svagheder. Den ene vedrører mangel på EU-
dækkende harmonisering af udførelsen af toldkontrol til mindskelse af risikoen for for 
lavt ansatte indførsler i hele toldunionen. Den anden drejer sig om medlemsstater, der 
ikke er i stand til at udpege de mest risikofyldte økonomiske aktører på EU-plan til 
efterfølgende revisioner. 

3.12. I vores årsberetning for 201715 rapporterede vi, at Kommissionen havde 
indledt en traktatbrudsprocedure16 mod Det Forenede Kongerige for ikke at have 
truffet passende foranstaltninger til at mindske risikoen for undervurdering af tekstiler 
og sko, der importeres fra Kina. Kommissionen vurderede tabet forbundet med de 
traditionelle egne indtægter til 2,1 milliard euro17. Da Det Forenede Kongerige afviste 
at dække de anslåede tab, henviste Kommissionen sagen til Domstolen i marts 2019. 
Retssagen er sat i gang (jf. punkt 3.23). 

                                                      
14 Jf. anbefaling 4.1 i vores årsberetning for 2018. 

15 Jf. punkt 4.17 i vores årsberetning for 2017. 

16 Dette er den vigtigste håndhævelsesforanstaltning, som Kommissionen kan træffe, når en 
medlemsstat ikke anvender EU-retten. 

17 Det anslåede tab af traditionelle egne indtægter, der kræves inddrevet fra Det Forenede 
Kongerige, samt de anslåede morarenter (i alt 3,2 milliarder euro) bogføres som 
tilgodehavender i Den Europæiske Unions konsoliderede regnskab for 2019. 
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3.13. Kommissionen udførte fra 2018 inspektioner af traditionelle egne indtægter i 
forbindelse med toldkontrolstrategien til imødegåelse af risikoen for for lavt ansatte 
indførsler i alle medlemsstater. Resultaterne understregede svagheder i og forskelle 
mellem de forskellige kontrolstrategier og tyder på, at der i visse medlemsstater ikke 
var sikret tilstrækkelig beskyttelse af EU's budget. 

3.14. Ifølge Kommissionens vurdering havde 24 af de 28 medlemsstater delvis 
tilfredsstillende eller utilfredsstillende kontrolstrategier, der tager sigte på risiciene for 
undervurdering. Efter syv opfølgende inspektioner i 2019 var situationen for 
størstedelen af de inspicerede medlemsstater ikke blevet væsentligt forbedret (jf. 
tabel 3.1). Vurderingen vil blive gennemgået under hensyntagen til resultaterne af de 
opfølgende inspektioner, der udføres i 2020. Kommissionen mangler dog stadig at 
sætte tal på det potentielle tab af traditionelle egne indtægter. I de tre medlemsstater, 
vi besøgte, blev der truffet foranstaltninger til at imødekomme Kommissionens 
resultater.  

Tabel 3.1 - Kommissionens vurdering af medlemsstaternes 
kontrolstrategier til imødegåelse af risikoen for for lavt ansatte 
indførsler 

 
Kilde: GD BUDG's inspektionsrapporter om traditionelle egne indtægter. 

3.15. Vi konstaterede endvidere, at der i hele toldunionen kun er begrænsede 
foranstaltninger til at identificere og udvælge de mest risikofyldte importører til 
efterfølgende revisioner, fordi der stadig ikke findes en EU-dækkende database, der 
omfatter alle de indførsler, som de økonomiske aktører foretager. Trods de 
bemærkede fremskridt er der endnu ikke taget fuldt ud hensyn til de bemærkninger, vi 
har fremsat i de foregående år (jf. tekstboks 3.2). 

Indledende vurdering
Vurdering efter syv 

opfølgende inspektioner

Antal medlemsstater Antal medlemsstater

Generelt tilfredsstillende 4 5
Delvist tilfredsstillende 15 16
Ikke tilfredsstillende 9 7

28 28

Vurdering
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Tekstboks 3.2 

Vedvarende mangler i toldkontrolsystemet i hele EU 

Inden for toldunionen kan økonomiske aktører importere varer på EU-markedet 
gennem en eller flere medlemsstater, uanset hvor de har hovedsæde (jf. bilag 3.2). 

I vores årsberetninger for 2013 og 2014 konkluderede vi, at de mest risikofyldte 
importører muligvis ikke udvælges, og at visse importører muligvis aldrig inspiceres, i 
forbindelse med efterfølgende revisioner. Dette skyldtes hovedsagelig manglen på 
en EU-dækkende database, der indeholder oplysninger om de økonomiske aktørers 
import på EU-plan. Ifølge Kommissionen vil denne mangel inden for 
toldkontrolsystemet først forsvinde, når det nye IT-toldsystem "Surveillance III" er 
funktionsdygtigt (januar 2023). 

Indtil da kan man i den nationale proces for identificering og udvælgelse af de mest 
risikofyldte importører til efterfølgende revisioner ikke effektivt registrere tilfælde, 
hvor aktører importerer varer til andre medlemsstater, end den, hvor de har deres 
hovedsæde. Vi bekræftede denne begrænsning i de tre medlemsstater, vi besøgte. 
Kommissionen kan spille en central rolle i at identificere denne type importører ved 
at indsamle og analysere relevante importdata på EU-plan og udveksle resultaterne 
af sin analyse med medlemsstaterne. 

Som følge af denne begrænsning er det muligt at unddrage toldafgifter. Der findes 
ingen nylige data om omfanget af den import, der ikke indgår i medlemsstaternes 
revisionspopulation. De seneste tilgængelige oplysninger stammer fra 
Kommissionens spørgeundersøgelse, der vedrører data fra 2015. Kommissionen 
anslog heri, at 20 % af den samlede import til EU (283,5 milliarder euro) kan være 
udeladt fra revisionspopulationen i de efterfølgende revisioner i medlemsstaterne. 

Det tager lang tid at finde en løsning på momsforbehold og 
udestående punkter vedrørende traditionelle egne indtægter 

3.16. Figur 3.2 viser processen for Kommissionens kontrol af beregningen af 
momsgrundlaget og de traditionelle egne indtægter og giver en oversigt over de 
udestående forbehold og punkter, der er fastlagt på grundlag af de påviste svagheder 
(jf. bilag 3.3). Vi undersøgte momsforbehold, der havde haft en udestående beregning 
af momsgrundlaget i en periode på 10 år eller mere18, og punkter vedrørende 
traditionelle egne indtægter, der havde været udestående i mere end fem år fra 
tidspunktet for Kommissionens inspektion. Ud af det samlede antal var 15 % af 

                                                      
18 Et momsforbehold fastsættes kun for de år, der overstiger en forældelsesfrist (> N-4). Det 

er i udgangspunktet muligt at ændre beregningen af momsgrundlaget for de seneste fire år.  
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momsforbeholdene og 34 % af de udestående punkter vedrørende traditionelle egne 
indtægter længerevarende. 

Tabel 3.2 - Processen for fastsættelse af momsforbehold og udestående 
punkter vedrørende traditionelle egne indtægter 

Kilde: Den Europæiske Revisionsret på grundlag af data fra Kommissionen. 

Medlemsstaterne
Fastlægger og inkasserer toldafgifterne

(hvoraf 80 % er traditionelle egne indtægter)
Beregner det harmoniserede momsgrundlag (momsbaserede egne indtægter)

Kommissionen
Anvender oplysningerne og dataene fra medlemsstaterne til at beregne bidragene 

til EU-budgettet
Udfører inspektioner og kontroller i medlemsstaterne for at bekræfte rigtigheden 

af de afgivne oplysninger og data

Kommissionen
Fastlægger momsforbehold eller udestående punkter vedrørende traditionelle 

egne indtægter, når der opdages mangler, indtil der er fundet en løsning på 
disse forhold: 

2019

Egne indtægter
Forbehold /

udestående punkter
Heraf længerevarende

Traditionelle egne 
indtægter 356 122 (34 %)

Momsbaseret 95 15 (15 %)
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3.17. Vi gennemgik forvaltningen af de længerevarende udestående 
momsforbehold, som Kommissionen havde fastsat (otte ud af 15), og konstaterede, at 
fem af dem vedrørte traktatbrudsprocedurer mod medlemsstater på grund af en mulig 
manglende overholdelse af momsdirektivet19. Vi bemærkede, at procedurerne tog lang 
tid på grund af en langtrukken dialog mellem Kommissionen og medlemsstaterne. Den 
finansielle indvirkning af tre af de otte undersøgte sager, for hvilke der var blevet 
fastsat forbehold mere end syv år tidligere, var endnu ikke kendt, og i to sager, hvor 
forbeholdene var blevet fastsat mere end seks år tidligere, var indvirkningen kun 
delvist kendt og endnu ikke blevet bekræftet af Kommissionen. 

3.18. I forbindelse med vores gennemgang af 54 af 122 længerevarende 
udestående punkter vedrørende traditionelle egne indtægter kom det frem, at 
Kommissionens opfølgning og afslutning af disse punkter tog for lang tid 
(jf. tekstboks 3.3). Vi rapporterede om disse problemer i vores årsberetning for 201820. 
Problemerne pågår stadig, men vi bemærkede, at antallet af udestående punkter 
vedrørende traditionelle egne indtægter var faldet. Vi konstaterede endvidere, at 
Kommissionen ikke havde etableret et opfølgningssystem, hvormed udestående 
punkter vedrørende traditionelle egne indtægter blev prioriteret alt efter vigtighed 
(enten med hensyn til finansiel indvirkning eller, i tilfælde af ikkefinansielle mangler, 
systemisk betydning). Desuden blev der ikke fastsat frister for opfølgning af disse 
punkter i de interne procedurer. 

                                                      
19 Rådets direktiv 2006/112/EF af 28. november 2006 om det fælles merværdiafgiftssystem 

(EUT L 347 af 11.12.2006, s. 1). 

20 Jf. punkt 4.16 i vores årsberetning for 2018. 
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Tekstboks 3.3 

Svagheder i opfølgningen på de mangler vedrørende traditionelle egne 
indtægter, der er konstateret i medlemsstaterne  

Kommissionen afsluttede i 2019 15 af de 54 længerevarende udestående punkter 
vedrørende traditionelle egne indtægter, som vi havde udvalgt. I syv af de 15 sager 
havde den vurderet og afsluttet punktet mellem 10 måneder og mere end to år 
efter, at medlemsstaten havde afhjulpet manglerne. Dette fordrejer oversigten over 
de udestående punkter vedrørende traditionelle egne indtægter, der endnu ikke er 
behandlet. 

I størstedelen af de stikprøvesager, der stadig er udestående, bemærkede vi, at 
Kommissionen brugte mellem et og fire år på at følge op på dem, registrerede de 
skyldige beløb sent i EU's regnskabssystem og udsatte at varsle medlemsstaterne om 
morarenter. 

Vi bemærkede, at fire medlemsstater var uenige i Kommissionens holdning i fem af 
de undersøgte udestående punkter vedrørende traditionelle egne indtægter, men at 
Kommissionen endnu ikke havde afgjort, om den ville indlede en 
traktatbrudsprocedure. Et af disse punkter omfatter en sag vedrørende Grækenland, 
der blev konstateret i 2011 under opfølgningen på inspektionsrapporten vedrørende 
traditionelle egne indtægter fra 2002. De øvrige sager vedrører mangler, der blev 
konstateret i 2014 i Tjekkiet, Grækenland og Nederlandene. 

Den flerårige BNI-kontrol er afsluttet, men indvirkningen af 
globaliseringen er endnu ikke blevet vurderet fuldt ud 

3.19. Kommissionen undersøger som led i den flerårige BNI-kontrolcyklus, hvorvidt 
de procedurer, medlemsstaterne anvender til at udarbejde deres nationalregnskaber, 
er i overensstemmelse med ENS 201021, og hvorvidt BNI-dataene er sammenlignelige, 
pålidelige og fuldstændige22. For at gøre det muligt at tilpasse og kontrollere BNI-

                                                      
21 ENS 2010 (det europæiske national- og regionalregnskabssystem) er EU's internationalt 

kompatible regnskabssystem. Det bruges til at give en systematisk og detaljeret beskrivelse 
af en økonomi. Jf. Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 549/2013 af 21. maj 
2013 om det europæiske national- og regionalregnskabssystem i Den Europæiske Union 
(EUT L 174 af 26.6.2013, s. 1). 

22 Jf. artikel 5 i Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1287/2003 af 15. juli 2013 om 
harmonisering af bruttonationalindkomsten i markedspriser (BNI-forordningen) (EUT L 181 
af 19.7.2003, s. 1). Forordningen blev erstattet af Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EU) 2019/516 af 19. marts 2019 om harmonisering af 
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dataene ud over den lovbestemte fireårige frist23 tog Kommissionen forbehold for alle 
data for alle medlemsstater fra og med 201024. Vi konstaterede, at denne 
kontrolproces var blevet afsluttet ved udgangen af 2019. 

3.20. Afslutningen af kontrolcyklussen gav anledning til nye, mere specifikke 
forbehold. I april 2020 tog Kommissionen BNI-forbehold25 i forbindelse med udvalgte 
udarbejdelsesprocedurer i medlemsstaterne, der krævede forbedringer. Et sådant 
forbehold giver mulighed for at revidere alle medlemsstaternes BNI-data, så der kan 
indarbejdes et mere præcist skøn over de multinationale selskabers forsknings- og 
udviklingsaktiver, et skøn, der vanskeliggøres af globaliseringen og af, at sådanne 
aktiver nemt kan flyttes over grænserne. Kommissionen vil sammen med 
medlemsstaterne fortsætte med frem til september 2022 at vurdere, om de 
multinationale selskabers forsknings- og udviklingsaktiver er korrekt værdiansat i 
medlemsstaternes nationalregnskaber. Vores tidligere anbefalinger vedrørende dette 
spørgsmål er som følge heraf endnu ikke fuldt ud gennemført (jf. bilag 3.4). 

3.21. Kommissionen har endnu ikke hævet det generelle forbehold vedrørende 
Frankrig, idet der i landets BNI-oversigt er en utilfredsstillende kvalitet af beskrivelsen 
af udarbejdelsesprocedurerne for så vidt angår BNI-data fra 2010 og fremefter. Dette 
rapporterede vi om sidste år26. Vi har bemærket, at Frankrig fremlagde sin reviderede 
BNI-oversigt i marts 2020, hvilket har givet Kommissionen mulighed for at påbegynde 
sin kontrol af den franske BNI. Indvirkningen af denne kontrol på beregningen af 
Frankrigs og de øvrige medlemsstaters fremtidige bidrag er stadig ikke kendt. 

  

                                                      
bruttonationalindkomsten i markedspriser og om ophævelse af Rådets direktiv 
89/130/EØF, Euratom og Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1287/2003 (BNI-
forordningen), navnlig artikel 5, stk. 2 (EUT L 91 af 29.3.2019, s. 19). 

23 EU-lovgivningen om beregningen af egne indtægter giver mulighed for at tilpasse BNI-data 
for et givet regnskabsår frem til år n+4. Fireårsreglen kan forlænges, hvis der er behov for at 
forbedre datakvaliteten. 

24 Undtagen for Kroatien, hvor den periode, i hvilken dataene forbliver åbne, startede i 2013. 

25 Transaktionsspecifikke og tværgående specifikke forbehold, der erstatter de 
processpecifikke forbehold. Jf. punkt 3.21 vedrørende et generelt forbehold.  

26 Jf. punkt 4.18 i vores årsberetning for 2018. 
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Årlige aktivitetsrapporter 
3.22. Oplysningerne i de årlige aktivitetsrapporter for 2019 fra GD BUDG og 
Eurostat bekræftede generelt vores revisionsresultater og konklusioner. 

3.23. For fjerde år i træk har GD BUDG opretholdt forbeholdet om, at de beløb for 
traditionelle egne indtægter, der blev overført til EU-budgettet, er unøjagtige på grund 
af undervurderingen af tekstiler og sko, der importeres fra Kina. Forbeholdet blev taget 
for første gang i 2016, da der blev sat tal på de tab vedrørende traditionelle egne 
indtægter, der blev tilskrevet Det Forenede Kongerige (jf. punkt 3.12), og det blev 
siden udvidet til andre medlemsstater i 2018, uden at der blev sat tal på. 
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Konklusion og anbefalinger 

Konklusion 

3.24. Det samlede revisionsbevis indikerer, at fejlforekomsten i indtægterne ikke 
var væsentlig. De indtægtsrelaterede systemer, som vi undersøgte, var generelt 
effektive. De centrale interne kontroller vedrørende traditionelle egne indtægter, som 
vi vurderede i Kommissionen (jf. punkt 3.10 og 3.18) og i visse medlemsstater (jf. 
punkt 3.8-3.9), var delvis effektive. Vi konstaterede endvidere, at medlemsstaternes 
kontrol med henblik på at mindske toldgabet indebærer betydelige svagheder, der 
kræver EU-handling (jf. punkt 3.11-3.15). 

Anbefalinger 

3.25. Bilag 3.4 viser resultaterne af vores opfølgningsgennemgang vedrørende de 
to anbefalinger, vi fremsatte i vores årsberetning for 2016. Kommissionen har 
gennemført dem begge i de fleste henseender. 

3.26. På grundlag af denne gennemgang samt vores revisionsresultater og 
konklusioner vedrørende 2019 fremsætter vi følgende anbefalinger til Kommissionen: 

Anbefaling 3.1 - Ikkeregistrerede toldafgifter (traditionelle egne 
indtægter) 

Yde medlemsstaterne regelmæssig støtte med hensyn til at udvælge de mest 
risikofyldte importører til efterfølgende revisioner (jf. punkt 3.15) ved:  

a) at indsamle og analysere relevante importdata på EU-plan og udveksle 
resultaterne af sin analyse med medlemsstaterne  

b) efter idriftsættelsen af "Surveillance III" at yde vejledning i, hvordan der foretages 
dataanalyse inden for dette nye system. 

Tidsramme: a) senest ved udgangen af 2021, b) juni 2023  
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Anbefaling 3.2 - Udestående punkter vedrørende traditionelle 
egne indtægter 

Revidere sine procedurer ved: 

a) på grundlag af kvantitative og kvalitative kriterier at etablere et system for 
overvågning af udestående punkter vedrørende traditionelle egne indtægter, 
hvori de konstaterede mangler i medlemsstaterne opstilles i prioriteret 
rækkefølge  

b) at fastsætte frister for medlemsstaternes afhjælpning af disse mangler og for 
opfølgende foranstaltninger, herunder beregning af morarenter og inddrivelse af 
beløb, der skal stilles til rådighed for EU-budgettet (jf. punkt 3.18). 

Tidsramme: inden udgangen af 2021 
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Bilag 

Bilag 3.1 - Resultater af testen af transaktioner 
  

2019 2018   
  
  

  

STIKPRØVENS STØRRELSE OG STRUKTUR   

  
  

Transaktioner i alt: 55 55 

    
ANSLÅET EFFEKT AF DE KVANTIFICERBARE FEJL   

   

Anslået fejlforekomst: 
Uden 

væsentlig 
fejlforekomst 

Uden 
væsentlig 

fejlforekomst 
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Bilag 3.2 - Primære toldrisici og toldkontroltyper 

 
* Medlemsstaternes årlige indberetninger om traditionelle egne indtægter for regnskabsåret 2018 
(artikel 6, stk. 1, i Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 608/2014). 

EU's toldkontrolsystem

På kommissionsniveauPå medlemsstatsniveau

Økonomiske aktører
Forelægger importangivelser for en af de 28 
medlemsstaters nationale toldmyndigheder

Primære toldrisici

Forkert beskrivelse 
eller klassificering af 

varer

Forkert værdi

Forkert oprindelse

Kontrol efter frigivelse:
- den fælles ramme for 
risikoforvaltning
- vejledningen i 
toldrevision 
(ikkebindende)
- OLAF's rapporter, 
meddelelserne om 
gensidig bistand

Frigivelseskontrol:
- den fælles ramme for 
risikoforvaltning 
- toldrisiko-
forvaltningssystemet

Frigivelseskontrol:
- fysisk 
- ved hjælp af 
dokumentation 

Kontrol efter 
frigivelse:

- efterfølgende 
revisioner
- revurderings-
/overvågnings-
revision
- revision af 
importangivelser
- anden efterfølgende 
kontrol

Opdagede tilfælde af svig og uregelmæssigheder (2018)*

Afsløringsmetode Svig 
(% af alle tilfælde)

Uregelmæssigheder
(% af alle tilfælde)

Frigivelseskontrol 25 % 14 %

Kontrol efter frigivelse 19 % 50 %

Tjenester vedrørende 
bekæmpelse af svig 46 % 4 %

Andet 10 % 32 %
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Bilag 3.3 - Antal udestående BNI-forbehold, momsforbehold og 
punkter vedrørende traditionelle egne indtægter fordelt pr. 
medlemsstat pr. 31.12.2019 

 

 
Kilde: Den Europæiske Revisionsret på grundlag af data fra Kommissionen27. 

                                                      
27 Tallene for BNI-forbeholdene omfatter kun transaktionsspecifikke forbehold (som vedrører 

en medlemsstats udarbejdelse af specifikke komponenter i nationalregnskabet). Der er 
også processpecifikke BNI-forbehold udestående for alle medlemsstater vedrørende 
dataindsamlingen fra og med 2010 (undtagen for Kroatien, hvor forbeholdene dækker 
perioden fra og med 2013) samt syv tværgående specifikke forbehold for Det Forenede 
Kongerige og et generelt forbehold for Frankrig. 
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Det  Forenede Konger ige
Neder landene

Belg ien
Grækenland

Frankr ig
Spanien

Danmark
Rumænien

Tyskland
Ir land

Ita l ien
Portugal

Østr ig
Polen

Slovakiet
Ungarn

Kroat ien
Luxembourg

Fin land
Tjekkiet
Sver ige
Cypern

Bulgar ien
Μalta

Let land
Slovenien

Est land
Litauen

Udestående punkter vedrørende traditionelle egne indtægter Momsforbehold BNI-forbehold

Udestående punkter 
vedrørende 

traditionelle egne 
indtægter 

Momsforbehold BNI-forbehold        

I ALT 31/12/2019 356 95 29
I ALT 31/12/2018 402 96 9

109109



 

 

Bilag 3.4 - Opfølgning af tidligere anbefalinger om indtægter 

År Revisionsrettens anbefalinger 

Revisionsrettens analyse af de fremskridt, der er sket 

Fuldt ud 
gennemført 

Under gennemførelse 
Ikke 

gennemført 
Ikke 

relevant 
Utilstrækkeligt 

bevis I de fleste 
henseender 

I nogle 
henseender 

2016 

Kommissionen bør: 
Anbefaling 1:  
i samarbejde med medlemsstaterne analysere 
multinationale aktiviteters potentielle konsekvenser for 
beregningen af BNI og vejlede dem i, hvordan sådanne 
aktiviteter skal behandles ved udarbejdelsen af 
nationalregnskaber 

 X     

Anbefaling 2:  
i den aktuelle BNI-kontrolcyklus bekræfte, at FoU-aktiver er 
registreret korrekt i medlemsstaternes nationalregnskaber, 
med særligt fokus på værdiansættelsen af FoU-aktiver og på 
hjemstedskriterier i tilfælde, hvor multinationale aktiviteter 
er blevet flyttet. 

 X     

 
Bemærkninger om vores analyse af de fremskridt, der er sket: 

Anbefaling 1: Kommissionen traf passende foranstaltninger til at analysere alle de potentielle konsekvenser, som de multinationale virksomheders aktiviteter har for 
beregningen af BNI, idet den nedsatte en række taskforcer og arbejdsgrupper samt iværksatte et pilotprojekt. Kommissionen skal dog stadig udstede relevante 
retningslinjer for at bistå medlemsstaterne med at udføre det arbejde, der er knyttet til det tværgående forbehold vedrørende globalisering. 

Anbefaling 2: Kommissionen fastsatte et tværgående forbehold vedrørende globalisering, hvis gennemførelsesfrist er september 2022, for at få bekræftet, at 
medlemsstaterne foretager en korrekt registrering af forsknings- og udviklingsaktiver i deres nationalregnskaber. Det tværgående specifikke forbehold vil bevare 
muligheden for at revidere medlemsstaternes BNI-data, indtil Kommissionen kan bekræfte, at medlemsstaterne har foretaget de tilpasninger i deres nationalregnskaber, 
der er nødvendige for, at disse afspejler virkningen af de multinationale virksomheders aktiviteter. 
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Kapitel 4 

Konkurrenceevne for vækst og beskæftigelse - FFR-
udgiftsområde 1a 

111



 

Indhold 

Punkt 

Indledning 4.1.-4.5. 
Kort beskrivelse 4.2.-4.4. 

Revisionens omfang og revisionsmetoden 4.5. 

Transaktionernes formelle rigtighed 4.6.-4.21. 
Personaleomkostninger er fortsat den største kilde til fejl, 
navnlig inden for udgifter til forskning 4.11.-4.15. 

Private enheder, navnlig SMV'er, begår oftere fejl 4.16. 

Manglende støtteberettigelse af samtlige anmeldte 
omkostninger i den reviderede periode 4.17.-4.19. 

Hyppige fejl i andre direkte omkostninger 4.20. 

Høj hyppighed af fejl i vekselkurser 4.21. 

Gennemgang af oplysninger om formel rigtighed fra 
de reviderede enheder 4.22.-4.30. 

Årlige aktivitetsrapporter og andre 
forvaltningsordninger 4.31.-4.35. 

Konklusion og anbefalinger 4.36.-4.40. 
Konklusion 4.36.-4.38. 

Anbefalinger 4.39.-4.40. 

Bilag: 
Bilag 4.1 - Resultaterne af testen af transaktioner vedrørende 
"Konkurrenceevne for vækst og beskæftigelse" 

Bilag 4.2 - Opfølgning på tidligere anbefalinger vedrørende 
"Konkurrenceevne for vækst og beskæftigelse" 
  

112112



Indledning 
4.1. I dette kapitel præsenteres vores revisionsresultater vedrørende FFR-
underudgiftsområde 1a "Konkurrenceevne for vækst og beskæftigelse". Tekstboks 4.1 
giver en oversigt over de vigtigste aktiviteter og udgifter under dette 
underudgiftsområde i 2019. 

Tekstboks 4.1 

FFR-underudgiftsområde 1a "Konkurrenceevne for vækst og 
beskæftigelse" - Fordeling i 2019 

Andre aktioner og 
programmer 
2,8 (12,7 %)

Rummet 
1,7 (7,6 %)

Transport og energi 
2,5 (11,3 %)

Uddannelse, ungdom og 
idræt  
2,8 (13,2 %)

Forskning 
11,9 (55,2 %)

Konkurrenceevne 
21,7 
13,7 %

2019-betalingerne som andel af EU-budgettet samt deres fordeling
(milliarder euro)

159,1 
milliard 

euro
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(*) I overensstemmelse med den harmoniserede definition af underliggende transaktioner (for 
nærmere oplysninger jf. bilag 1.1, punkt 11). 

Kilde: Den Europæiske Unions konsoliderede regnskab for 2019. 

Kort beskrivelse 

4.2. De programmer, der finansieres under "Konkurrenceevne for vækst og
beskæftigelse", er forskelligartede og sigter mod at fremme et inklusivt samfund, 
stimulere vækst, styrke forskning, udvikling og innovation og skabe beskæftigelse i EU. 

4.3. Hovedprogrammerne er Horisont 20201 for forskning og innovation (og det
foregående program, syvende rammeprogram2 - RP7) og Erasmus+ for uddannelse, 
ungdom og idræt. Underudgiftsområdet omfatter også store infrastrukturprojekter 
såsom rumprogrammerne Galileo (EU's globale satellitnavigationssystem) og EGNOS 
(den europæiske geostationære navigations-overlay-tjeneste) samt EU's bidrag til den 
internationale termonukleare forsøgsreaktor (ITER) og Connecting Europe-faciliteten 
(CEF). FFR-underudgiftsområde 1a omfatter også træk på garantifonden under Den 
Europæiske Fond for Strategiske Investeringer (EFSI). 

1 Rammeprogrammet for forskning og innovation 2014-2020 (Horisont 2020). 

2 Syvende rammeprogram for forskning og teknologisk udvikling (2007-2013). 

Mellemliggende/endelige …Mellemliggende/endelige betalinger:  6,7

Forfinansieringsbetalinger ⁽*⁾: 15,0

Afregning af forfinansiering ⁽*⁾: 10,0

I alt: 16,7

I alt: 21,7

0 5 10 15 20 25

Revisionspopulation

Betalinger

(milliarder euro)
2019-revisionspopulationen i forhold til betalinger
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4.4. De fleste af udgifterne til disse programmer forvaltes direkte af Kommissionen, 
herunder via forvaltningsorganer, og udbetales i form af tilskud til offentlige eller 
private støttemodtagere, der deltager i projekter. Kommissionen yder forskud til 
støttemodtagerne, når tilskudsaftalen eller finansieringsafgørelsen er underskrevet, og 
godtgør de EU-finansierede omkostninger, som støttemodtagerne anmelder, efter 
modregning af forskuddene. For så vidt angår Erasmus+ forvaltes udgifterne primært 
af nationale agenturer på vegne af Kommissionen (ca. 80 % af tilskuddene). 

Revisionens omfang og revisionsmetoden 

4.5. Med anvendelse af den revisionstilgang og de revisionsmetoder, der er fastsat i 
bilag 1.1, undersøgte vi følgende vedrørende dette FFR-underudgiftsområde i 2019: 

a) en stikprøve på 130 transaktioner i overensstemmelse med punkt 9 i bilag 1.1. 
Stikprøven var udformet, så den var repræsentativ for samtlige udgifter under 
dette FFR-underudgiftsområde3. Den bestod af 80 transaktioner inden for 
forskning og innovation (70 under Horisont 2020 og 10 under RP7) og 50 under 
andre programmer og aktiviteter, navnlig Erasmus+, CEF og rumprogrammer. De 
reviderede støttemodtagere var etableret i 19 medlemsstater og fire tredjelande. 
Vores mål var at foretage en specifik vurdering af dette FFR-underudgiftsområde 
og bidrage til den samlede revisionserklæring som beskrevet i bilag 1.1 

b) udvalgte systemer med betydning for pålideligheden af Kommissionens 
efterfølgende revisionsarbejde vedrørende den formelle rigtighed af 
transaktioner under Horisont 2020. Vi udførte dette arbejde som led i vores 
strategi om i fremtiden at anvende en attestationstilgang. Med dette for øje 
udvalgte vi seks revisioner foretaget af Kommissionens fælles revisionstjeneste og 
14, som Kommissionen havde outsourcet til to private, eksterne revisorer. Vi 
medtog ikke resultaterne af dette arbejde i vores test af transaktioner vedrørende 
2019-udgifterne, men vi brugte arbejdet til at fastslå, om vi kunne forlade os på 
resultaterne af disse revisioner 

c) oplysningerne om formel rigtighed i de årlige aktivitetsrapporter fra GD RTD, GD 
EAC og GD GROW og angivelsen af dem i Kommissionens årlige forvaltnings- og 
effektivitetsrapport. 

                                                      
3 Denne stikprøve var opdelt i to hovedstrata på basis af vores vurdering af risikoen med 

hensyn til lovlighed og formel rigtighed. Det første stratum omfattede højrisikoområder 
(navnlig RP7 og Horisont 2020), hvor revisionsdækningen blev intensiveret. 
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Transaktionernes formelle rigtighed 
4.6. Resultaterne af testen af transaktioner er sammenfattet i bilag 4.1. Af de 
130 transaktioner, vi undersøgte, var 51 (39 %) behæftet med fejl. På grundlag af de 28 
fejl, vi har kvantificeret, anslår vi fejlforekomsten til 4,0 %4. Tekstboks 4.2 indeholder 
en oversigt over den anslåede fejlforekomst i 2019, idet der skelnes mellem forskning 
og andre områder. 

Tekstboks 4.2 

Den anslåede fejlforekomst fordelt på fejltyper 

 
Kilde: Den Europæiske Revisionsret. 

4.7. Udgifter under RP7 og Horisont 2020 er fortsat et højrisikoområde og den 
største kilde til de fejl, vi opdager. Vi fandt kvantificerbare fejl i relation til 
ikkestøtteberettigede omkostninger i 24 af stikprøvens 80 transaktioner vedrørende 
forskning og innovation (tre ud af ti under RP7 og 21 ud af 70 under Horisont 2020). De 
tegner sig for 78 % af den anslåede fejlforekomst på dette underudgiftsområde i 2019. 

                                                      
4 Vi baserer vores beregning af fejlforekomsten på en repræsentativ stikprøve. Det anførte 

tal er det bedste skøn. Vi har 95 % sikkerhed for, at den anslåede fejlforekomst i 
populationen ligger mellem 1,5 % og 6,4 % (henholdsvis den nedre og den øvre fejlgrænse). 
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22 %
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4.8. Med hensyn til Horisont 2020 har vi tidligere rapporteret om forbedringerne i 
programmets udformning og Kommissionens kontrolstrategi5. Forenklinger har gjort 
livet lettere for støttemodtagerne og bidraget til at mindske fejlrisikoen, f.eks. ved 
fastsættelse af en generel fast sats for indirekte omkostninger. Vores resultater viser 
dog, at forskningsudgifterne stadig er væsentligt fejlbehæftede. Kommissionen anslår 
selv, at fejlforekomsten for Horisont 2020 fortsat ligger over væsentlighedstærsklen på 
2 % (jf. punkt 4.32). 

4.9. Med hensyn til andre programmer og aktiviteter fandt vi kvantificerbare fejl i 
fire af stikprøvens 50 transaktioner. Fejlene vedrørte projekter under Erasmus+- og 
CEF-programmer og bestod i: 

a) støttemodtageres anvendelse af en forkert sats for enhedsomkostninger og 
anmeldelse af ikkestøtteberettigede omkostninger (Erasmus+) 

b) to tilfælde af uregelmæssigheder i forbindelse med udbud (CEF) og 

c) ikkestøtteberettigede underleverandøromkostninger (CEF). 

4.10. Effektiviteten af Kommissionens kontrolprocedurer varierer. Den havde 
truffet korrigerende foranstaltninger, som direkte påvirkede otte af transaktionerne i 
vores stikprøve. Disse foranstaltninger var relevante for vores beregninger, eftersom 
de reducerede den anslåede fejlforekomst for dette kapitel med 0,65 procentpoint. I 
otte tilfælde, hvor støttemodtagerne havde begået kvantificerbare fejl, havde 
Kommissionens kontrolprocedurer6 ikke forhindret eller påvist og korrigeret fejlene, 
før udgifterne blev godkendt. Hvis Kommissionen havde anvendt alle de oplysninger, 
den havde til rådighed, korrekt, ville den anslåede fejlforekomst for dette kapitel have 
været 1,1 procentpoint lavere7. 

                                                      
5 For eksempel i punkt 5.13 i årsberetningen for 2018 og i særberetning nr. 28/2018: "De 

fleste af de forenklingsforanstaltninger, der blev indført i Horisont 2020, har gjort livet 
lettere for støttemodtagerne, men der er stadig mulighed for forbedringer." 

6 Regnskabsattester eller efterfølgende revisioner. Vi finder stadig svagheder i begge disse 
kontrolprocedurer. Fem af de otte tilfælde vedrørte uopdagede fejl i 
personaleomkostninger under Horisont 2020. 

7 I fire af disse tilfælde var Kommissionen ikke klar over fejlene, eftersom de uafhængige 
revisorer ikke havde opdaget dem. 
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Personaleomkostninger er fortsat den største kilde til fejl, 
navnlig inden for udgifter til forskning 

4.11. Reglerne for anmeldelse af personaleomkostninger under Horisont 2020 er 
komplekse trods bestræbelserne på forenkling, og beregningen af disse omkostninger 
er stadig en væsentlig kilde til fejl i omkostningsanmeldelserne. Som vi rapporterede i 
årsberetningen for 20188 og vores særberetning nr. 28/2018, er metoden til beregning 
af personaleomkostninger i visse henseender blevet mere kompleks under Horisont 
2020, og dette har øget risikoen for fejl. 24 transaktioner i vores stikprøve af 
transaktioner vedrørende forskning var behæftet med kvantificerbare fejl, og i 23 var 
metoden til beregning af personaleomkostninger anvendt forkert. I næsten alle disse 
23 tilfælde var timesatsen (eller månedssatsen) beregnet forkert. 

4.12. I årsberetningen for 20189 rapporterede vi, at reglen om at anvende den 
årlige timesats fra det senest afsluttede regnskabsår ved anmeldelse af omkostninger 
vedrørende det efterfølgende (ikkeafsluttede) rapporteringsår kan give anledning til 
fejl. Vi konstaterede, at dette også var tilfældet i 2019. 

4.13. Et eksempel på forekomst af disse to fejltyper i samme reviderede projekt 
kan ses i tekstboks 4.3. 

                                                      
8 Punkt 5.16. 

9 Punkt 5.17. 
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Tekstboks 4.3 

Et eksempel på fejl i beregningen af timesatsen og et eksempel på 
manglende anvendelse af satsen fra det seneste afsluttede 
regnskabsår 

Fejl i beregningen af timesatsen 

I et projekt under Horisont 2020 i Tyskland beregnede støttemodtageren timesatsen 
ved at gange den årlige bruttoløn med en statistisk procentsats, som omfatter de 
gennemsnitlige bidrag til sociale sikringsordninger. Denne gennemsnitlige 
procentsats offentliggøres af det nationale statistikkontor. Timesatsen er således 
ikke som krævet baseret på de faktisk afholdte omkostninger. 

Manglende anvendelse af satsen fra det seneste afsluttede regnskabsår 

I samme projekt brugte støttemodtageren en timesats, der ikke var baseret på det 
seneste afsluttede regnskabsår (2018), men på 2019, til at beregne 
personaleomkostningerne til en medarbejder. 

Sammen med andre fejl i beregningen af personaleomkostninger udgjorde 
bruttofejlen i dette tilfælde 13 400 euro. 

4.14. En anden (om end ikke så hyppig) fejl var manglende overholdelse af reglen 
om "dobbelt loft". Denne regel fastsætter, at det samlede antal arbejdstimer, der i et 
år anmeldes for en person i forbindelse med EU- og Euratomtilskud, ikke må overstige 
det antal årlige produktive timer, der bruges til beregningen af timesatsen. Dertil 
kommer, at de samlede anmeldte personaleomkostninger for en person i et år (til 
godtgørelse af faktiske omkostninger) ikke må overstige de samlede 
personaleomkostninger for denne person i støttemodtagerens regnskaber for det 
pågældende år. Et eksempel på dette er beskrevet i tekstboks 4.4. 

Tekstboks 4.4 

Eksempel på manglende overholdelse af reglen om dobbelt loft 

I et projekt under Horisont 2020 i Nederlandene anmeldte støttemodtageren 
personaleomkostninger for 1 742 timer arbejdet af en medarbejder på projektet. 
Dette er mere end det standardantal årlige produktive timer, som anvendes til at 
beregne timesatsen (1 650 timer). Reglen om dobbelt loft er dermed ikke overholdt, 
og de 92 overskydende timer er derfor ikke støtteberettigede. 

4.15. Vi finder stadig svagheder i tidsregistreringen. Vi kvantificerede ikke fejlene i 
disse sager, men systemernes dårlige kvalitet øger risikoen for, at den underliggende 
registrering af de udførte arbejdstimer på de finansierede projekter er upålidelig. 

119119



 

Private enheder, navnlig SMV'er, begår oftere fejl 

4.16. En af strategierne for at styrke europæisk forskning er at sikre øget 
deltagelse af den private sektor, især nystartede virksomheder og SMV'er. Over 
halvdelen af de konstaterede kvantificerbare fejl (17 ud af 28) vedrørte finansiering til 
private støttemodtagere, selv om disse transaktioner kun udgjorde 42 (32 %) af 
stikprøvens 130 transaktioner. SMV'er tegnede sig for 12 % af stikprøvens 
transaktioner, men for 21 % af de kvantificerbare fejl. Disse resultater tyder på, at 
SMV'er er mere tilbøjelige til at begå fejl end andre støttemodtagere, hvilket også 
bekræftes af Kommissionens revisioner og vores tidligere årsberetninger. 

Manglende støtteberettigelse af samtlige anmeldte 
omkostninger i den reviderede periode  

4.17. I år fandt vi fejl i fire projekter under Horisont 2020, hvor vi sætter 
spørgsmålstegn ved støtteberettigelsen af alle de omkostninger, som 
støttemodtagerne anmeldte vedrørende den reviderede periode. 

4.18. I to sager var støttemodtageren et datterselskab, som var 100 % ejet af et 
andet selskab, der udbetalte og bogførte lønninger samt alle andre omkostninger. Alt 
det personale, der var involveret i projektet, var ansat af enten moderselskabet eller et 
andet datterselskab. Horisont 2020-reglerne fastsætter, at omkostninger skal være 
afholdt af støttemodtageren og registreret i dennes regnskabssystem, men det var ikke 
tilfældet her, og derfor mener vi ikke, at nogen af de omkostninger, som 
støttemodtageren anmeldte vedrørende den reviderede periode, var 
støtteberettigede. I begge tilfælde havde støttemodtagerne ikke tilstrækkeligt 
kendskab til Horisont 2020-reglerne.  

4.19. I det tredje tilfælde var der ydet tilskud til et forskningsinstitut, der ikke 
havde ret til at tildele doktorgrader, selv om dette var en grundlæggende betingelse 
for støtteberettigelse, som udtrykkeligt var meddelt potentielle støttemodtagere i den 
specifikke forslagsindkaldelse. I det fjerde tilfælde var der udbetalt et tilskud til en 
forsker, som var deltidsansat. Deltidsarbejde er kun tilladt af personlige eller 
familiemæssige årsager i et begrænset tidsrum og kræver godkendelse af det 
ansvarlige EU-agentur. Ingen af disse betingelser var opfyldt i dette tilfælde. 
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Hyppige fejl i andre direkte omkostninger 

4.20. Som i de tidligere år fandt vi fejl i andre direkte omkostninger vedrørende 
forskningsudgifter. Disse fejl vedrørte navnlig godtgørelse af rejseomkostninger, som 
enten ikke vedrørte det reviderede EU-projekt eller ikke var afholdt. 

Høj hyppighed af fejl i vekselkurser 

4.21. 22 af de forskningsprojekter, vi reviderede, var gennemført i andre valutaer 
end euro. Vi konstaterede i ti af disse projekter, at den anvendte vekselkurs ikke var 
den, der er fastsat i reglerne. Den finansielle effekt af disse fejl er ikke i sig selv 
væsentlig, men deres hyppighed vidner om manglende kendskab til reglerne. 
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Gennemgang af oplysninger om formel 
rigtighed fra de reviderede enheder 
4.22. Kommissionen bruger resultaterne af sit efterfølgende revisionsarbejde som 
basis for beregningen af risikobeløbet ved betalingen. Omkring 20 % af de 
efterfølgende revisioner vedrørende hele Horisont 2020 udføres af GD RTD's fælles 
revisionstjeneste, mens 80 % udføres på dens vegne af private revisionsfirmaer10 valgt 
ved udbud. Den fælles revisionstjeneste udtager sin repræsentative stikprøve af 
godkendte omkostningsanmeldelser til efterfølgende revision med omkring 18 
måneders mellemrum. 

4.23. Med henblik på årsberetningen for 2018 gennemgik vi et tilfældigt udvalg af 
20 efterfølgende revisioner fra Kommissionens repræsentative stikprøve af betalinger 
under Horisont 2020. Vi udførte dette arbejde som led i vores 2018-2020-strategi for 
at vurdere, om attestationstilgangen kan anvendes vedrørende FFR-
underudgiftsområde 1a. På grundlag af vores gennemgang konkluderede vi, at vi ikke 
kunne forlade os på revisionskonklusionerne i 10 af de 20 revisionssager11. 

4.24. Med hensyn til 2019 gennemgik vi igen en tilfældig stikprøve på 20 
efterfølgende revisioner, som var afsluttet i perioden 1. maj 2018-1. september 2019. 
De dækkede betalinger, som Kommissionen havde foretaget i perioden fra januar 2014 
til februar 2018. Disse senest tilgængelige efterfølgende revisioner omfattede således 
ingen betalinger fra 2019. 

4.25. Som led i vores vurdering gennemgik vi arbejdspapirerne og 
støttedokumentationen hos den fælles revisionstjeneste og i de private 
revisionsfirmaer. På grundlag af denne gennemgang identificerede vi 10 revisioner, 
hvor vi var nødt til at udføre supplerende revisionshandlinger, hovedsagelig for at 
indhente yderligere dokumentation og/eller for at undersøge uoverensstemmelser i 
arbejdspapirerne, som hindrede os i at bekræfte revisionskonklusionerne. Disse 
supplerende revisionshandlinger udførte vi enten ved skrivebordsgennemgang (der 
blev indhentet yderligere dokumenter fra støttemodtagerne i fem tilfælde) eller ved 
revisionsbesøg hos støttemodtagerne (i fem tilfælde). 

                                                      
10 Med anvendelse af samme revisionsmetode som den fælles revisionstjeneste. 

11 Punkt 5.33. 
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4.26. I nogle af de gennemgåede sager konstaterede vi svagheder i 
dokumentationen vedrørende det udførte revisionsarbejde, i stikprøveudtagningens 
ensartethed og i rapporteringen samt i kvaliteten af revisionshandlingerne. Vi fandt 
f.eks. ikkestøtteberettigede beløb, som revisorerne ikke havde opdaget på grund af 
utilstrækkelige test i deres revision, navnlig vedrørende personaleomkostninger. Vi 
bemærkede også fejlagtig fortolkning af reglen om dobbelt loft og fejl i den 
underliggende beregning af personaleomkostninger, som ikke var blevet opdaget. 

4.27. Selv om den finansielle effekt i nogle tilfælde ikke var væsentlig, kunne vi ikke 
forlade os på revisionskonklusionerne i syv af de 20 revisionssager i stikprøven. Dette 
betyder sammen med sidste års arbejde (jf. punkt 4.23), at vi ikke kan forlade os på 
konklusionerne i 17 af de 40 gennemgåede revisioner. 

4.28. I årsberetningen for 2018 rapporterede vi et forhold vedrørende 
Kommissionens metode til beretning af fejlforekomsten for Horisont 2020, som 
resulterede i, at den systematisk blev undervurderet12. De efterfølgende revisioner 
sigter mod størst mulig dækning af de godkendte omkostninger, men omfatter 
sjældent alle omkostningerne. Fejlforekomsten blev beregnet som en andel af alle de 
godkendte omkostninger, ikke som en andel af det faktisk reviderede beløb. Det gav 
en højere nævner i fejlberegningen og betød, at fejlforekomsten blev undervurderet.  

4.29. Kommissionen har taget skridt til at afhjælpe dette forhold. Efter at have 
analyseret de 40 efterfølgende revisioner, vi gennemgik som led i vores vurdering, 
genberegnede den fejlforekomsterne. Som følge heraf blev den repræsentative 
fejlforekomst for Horisont 2020 korrigeret og forhøjet med 0,34 procentpoint. 

4.30. Vi glæder os over denne hurtige reaktion og Kommissionens hensigt om at 
behandle sagen yderligere. Denne korrektion tager imidlertid ikke højde for de forhold, 
der er beskrevet i punkt 4.23, 4.26 og 4.27, og fejlforekomsten er derfor stadig sat for 
lavt. Endvidere er det ikke muligt at fastslå væsentligheden af dens effekt, da nogle af 
fejlene ikke kan kvantificeres fuldt ud. 

                                                      
12 Punkt 5.34. 
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Årlige aktivitetsrapporter og andre 
forvaltningsordninger 
4.31. De årlige aktivitetsrapporter, vi undersøgte13, gav en rimelig vurdering af de 
respektive GD'ers økonomiske forvaltning for så vidt angår de underliggende 
transaktioners formelle rigtighed. 

4.32. GD RTD har i sin årlige aktivitetsrapport taget forbehold vedrørende 
betalinger til godtgørelse af omkostninger anmeldt under RP714, fordi den kumulerede 
restfejlfrekvens ligger over 2 %15. GD GROW har ikke taget et sådant forbehold16, fordi 
det ikke længere foretager betalinger under RP7 i nævneværdigt omfang. For så vidt 
angår Horisont 2020 har Kommissionen på grundlag af sine egne revisioner 
rapporteret en forventet repræsentativ fejlforekomst på 3,3 %17 og en restfejlfrekvens 
på 2,15 %. Disse revisioner dækkede kun betalinger foretaget i perioden 2014-2018. 

4.33. I årsberetningen for 2018 rapporterede vi, at gennemførelsesgraden for 
korrektioner af systemiske RP7-fejl kun var 57,6 %18. Den var steget til 72 % ved 
udgangen af 2019 og lå dermed over GD'ets eget mål på 70 %. Det er et godt resultat. 
Det anføres også i den årlige aktivitetsrapport, at de nødvendige ressourcer til at 
behandle de resterende 1 904 sager "ikke bør undervurderes". 

                                                      
13 Jf. punkt 4.5 c). 

14 Forbeholdet modificerer generaldirektørens forvaltningserklæring, fordi effektiviteten af 
kontrolsystemerne i RP7 ikke har det forventede niveau. 

15 3,52 %. 

16 Baseret på en de minimis-tærskel for forbehold. 

17 Under hensyntagen til resultaterne af udkast til revisionsrapporter. 

18 Punkt 5.29. 
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4.34. Ved udgangen af 2019 havde GD RTD 13 åbne anbefalinger fra IAS, hvoraf tre 
skulle have været gennemført. Det er en forbedring sammenlignet med det 
foregående år, hvor der var 26 åbne anbefalinger, hvoraf ni skulle have været 
gennemført. Tre af de åbne anbefalinger og én af dem, der skulle have været 
gennemført, var klassificeret som "meget vigtige". Sidstnævnte "meget vigtige" 
anbefaling, som havde fået den 30. juni 2020 som ny måldato for gennemførelse, 
vedrørte overvågning af støttemodtagernes overholdelse af kontraktlige forpligtelser 
samt rapporteringskrav vedrørende formidling og udnyttelse af projektresultater. 

4.35. Vi gennemgik oplysningerne i Kommissionens forvaltnings- og 
effektivitetsrapport for 2019 vedrørende den anslåede risiko ved betalingen på de 
politikområder, som hører under FFR-underudgiftsområde 1a. Kommissionen beregner 
ikke én, men to restfejlfrekvenser for underudgiftsområdet – den ene for "Forskning, 
industri, rummet, energi og transport" (2,0 %) og den anden for "Andre interne 
politikker" (1,0 %). Baseret på Kommissionens tal beregnede vi, at restfejlfrekvensen 
for FFR-underudgiftsområde 1a som helhed ville være 1,7 %. Denne procent ligger 
under væsentlighedstærsklen og i den lave ende af vores skøn over fejlforekomsten. 
Trods de foranstaltninger, Kommissionen allerede har gennemført, mener vi dog, at 
denne forekomst stadig er undervurderet på grund af de forhold, der er beskrevet i 
punkt 4.23, 4.26 og 4.27. 
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Konklusion og anbefalinger 

Konklusion 

4.36. Det samlede revisionsbevis, som vi indhentede og har beskrevet i dette 
kapitel, indikerer, at fejlforekomsten i udgifterne under "Konkurrenceevne for vækst 
og beskæftigelse" som helhed var væsentlig. Vores test af transaktioner på dette 
underudgiftsområde i FFR viste samlet set en anslået fejlforekomst på 4,0 % (jf. 
bilag 4.1). Dette ligger tæt på de fejlforekomster, vi konstaterede i 2015, 2016 og 
2017. Vores resultater indikerer, at der var en vedvarende høj fejlforekomst i 
udgifterne til forskning og innovation, som er den største kilde til fejl, og en meget 
lavere fejlforekomst på resten af underudgiftsområdet. 

4.37. Trods de forenklinger, der er indført vedrørende Horisont 2020, betyder 
reglerne for anmeldelse af personaleomkostninger, at fejlforekomsten stadig ligger 
over væsentlighedstærsklen. 

4.38. Den anslåede risiko ved betalingen, som er angivet i Kommissionens 
forvaltnings- og effektivitetsrapport (genberegnet af os til 1,7 %) ligger i den lave ende 
af vores skøn over fejlforekomsten og under væsentlighedstærsklen. 

Anbefalinger 

4.39. Bilag 4.2 viser resultaterne af vores opfølgningsgennemgang vedrørende de 
tre anbefalinger, vi fremsatte i vores årsberetning for 2016. Kommissionen havde 
gennemført to anbefalinger fuldt ud, mens én var blevet gennemført i de fleste 
henseender. 

4.40. På grundlag af denne gennemgang samt vores revisionsresultater og 
konklusioner vedrørende 2019 fremsætter vi følgende anbefalinger til Kommissionen: 
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Anbefaling 4.1 

Kommissionen bør foretage flere målrettede kontroller af SMV'ers 
omkostningsanmeldelser og styrke sin oplysningskampagne om finansieringsreglerne 
under Horisont 2020 med særligt fokus på disse vigtige støttemodtagere. 

Tidsramme: medio 2021 

Anbefaling 4.2 

Kommissionen bør gennemføre en kampagne for at minde alle støttemodtagere under 
Horisont 2020 om reglerne for beregning og anmeldelse af personaleomkostninger 
med særlig vægt på de fejltyper, der er beskrevet i punkt 4.11-4.15 i dette kapitel. 

Tidsramme: 2021 

Anbefaling 4.3 

Kommissionen bør yderligere forenkle reglerne for personaleomkostninger under det 
næste forskningsrammeprogram (Horisont Europa). 

Tidsramme: udgangen af 2020 

Anbefaling 4.4 

Vedrørende Horisont 2020: 

— Kommissionen bør behandle de bemærkninger, der blev fremsat efter vores 
gennemgang af de efterfølgende revisioner med hensyn til dokumentationen, 
stikprøveudtagningens ensartethed og kvaliteten af revisionshandlingerne. 

— Kommissionen bør i forbindelse med tredje runde outsourcing af revisioner træffe 
hensigtsmæssige foranstaltninger til at sikre, at revisorerne er fuldt ud bekendt 
med Horisont 2020-reglerne, og kontrollere kvaliteten af deres arbejde. 

Tidsramme: medio 2021 
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Bilag: 

Bilag 4.1 - Resultaterne af testen af transaktioner vedrørende 
"Konkurrenceevne for vækst og beskæftigelse" 
  2019 2018 
  

  
  

STIKPRØVENS STØRRELSE OG STRUKTUR   

  
  

Transaktioner i alt: 130 130 

    
ANSLÅET EFFEKT AF DE KVANTIFICERBARE FEJL   

   
Anslået fejlforekomst 4,0 % 2,0 % 

 
 

 

 Øvre fejlgrænse (ØF) 6,4 %  

 Nedre fejlgrænse (NF) 1,5 %  
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Bilag 4.2 - Opfølgning på tidligere anbefalinger vedrørende "Konkurrenceevne for vækst og 
beskæftigelse" 

År Revisionsrettens anbefaling 

Revisionsrettens analyse af de fremskridt, der er sket 

Fuldt ud 
gennemført 

Under gennemførelse 
Ikke 

gennemført 
Ikke 

relevant 
Utilstrækkelig 

dokumentation I de fleste 
henseender 

I nogle 
henseender 

2016 

Vi anbefaler, at Kommissionen: 
Anbefaling 1: 
yderligere strømliner Horisont 2020-reglerne og -procedurerne 
for at reducere den retlige usikkerhed under yderligere 
hensyntagen til de forenklede omkostningsmuligheder i den 
reviderede finansforordning såsom enhedsomkostninger, faste 
beløb, finansiering efter takst og priser 

X      

Anbefaling 2: 
sikrer, at dens tjenestegrene anvender en ensartet metode til at 
beregne fejlforekomster og det samlede risikobeløb 

X      

Anbefaling 3:  
øjeblikkelig tackler de svagheder i sine efterfølgende revisioner, 
som IAS har peget på, ved at reducere den tid, det tager at 
afslutte efterfølgende revisioner, og forbedre de interne 
processer for planlægning og overvågning af dem samt 
rapportering om dem. 

  X     
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Kapitel 5 

Økonomisk, social og territorial samhørighed - FFR-
udgiftsområde 1b 
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Indledning 
5.1. I dette kapitel præsenteres vores revisionsresultater vedrørende FFR-
underudgiftsområde 1b "Økonomisk, social og territorial samhørighed". Tekstboks 5.1 
giver en oversigt over de vigtigste aktiviteter og udgifter under dette 
underudgiftsområde i 2019. Jf. punkt 5.9 for yderligere oplysninger om 
revisionspopulationen for 2019. 

Tekstboks 5.1 

FFR-underudgiftsområde 1b "Økonomisk, social og territorial 
samhørighed" - Fordeling i 2019 

  

Andre 
1,5 (2,8 %)

Den Europæiske 
Socialfond 
13,9 (25,9 %)

Samhørighedsfonden 
8,8 (16,4 %)

Den Europæiske Fond for 
Regionaludvikling og 
andre regionale 
foranstaltninger 
29,6 (54,9 %)

Samhørighed
53,8

33,8 %

2019-betalingerne som andel af EU-budgettet samt deres fordeling på 
fonde

(milliarder euro)

159,1 
milliard 

euro
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(*) Tallet 52,0 milliarder euro gælder årlige forskud og mellemliggende betalinger vedrørende 
programmeringsperioden 2014-2020, som ikke var medtaget i de regnskaber, der lå til grund for de 
kontrolpakker, Kommissionen godkendte i 2019. I overensstemmelse med den harmoniserede 
definition af underliggende transaktioner (for nærmere oplysninger jf. bilag 1.1, punkt 11) betragtes 
disse betalinger som forfinansiering, og de indgår derfor ikke i revisionspopulationen i forbindelse 
med årsberetningen for 2019. De vil indgå i revisionspopulationen for det år, hvor Kommissionen 
godkender de relevante beløb (f.eks. i 2020-revisionserklæringen så vidt angår betalinger vedrørende 
regnskabsåret 2018/2019). 

Kilde: Den Europæiske Unions konsoliderede regnskab for 2019. 

Kort beskrivelse 

Politiske målsætninger og udgiftsinstrumenter 

5.2. Udgifterne under dette underudgiftsområde har som fokus at mindske de
udviklingsmæssige skævheder mellem de forskellige medlemsstater og regioner i EU 
og styrke alle regioners konkurrenceevne1. Disse målsætninger gennemføres: 

a) ved hjælp af følgende fonde/instrumenter under delt forvaltning:

- Den Europæiske Fond for Regionaludvikling (EFRU), der har til formål at udligne de 
største regionale skævheder gennem finansiel støtte til etablering af infrastruktur 
og til produktive investeringer i jobskabelse, hovedsagelig rettet mod 
virksomheder 

1 Jf. artikel 174-178 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (EUT C 326 af 
26.10.2012, s. 47). 

E d li  b t li   1 8
Endelige betalinger:  1,8

Betalinger vedrørende udgifter for 2014-2020, der endnu 
ikke var godkendt af Kommissionen ⁽*⁾: 52,0

Afregning af forfinansiering og betalinger i 2017 og 2018 
vedrørende OP'er for 2007-2013 afsluttet i 2019: 1,7

Udgifter for 2014-2020 
godkendt i 2019: 24,9

I alt: 28,4

I alt: 53,8

0 10 20 30 40 50 60

Revisions-
population

Betalinger

2019-revisionspopulationen i forhold til betalinger
(milliarder euro)
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- Samhørighedsfonden, der med henblik på at fremme bæredygtig udvikling 
finansierer miljø- og transportprojekter i medlemsstater, hvis BNI pr. indbygger er 
mindre end 90 % af gennemsnittet i EU 

- Den Europæiske Socialfond (ESF), som sigter mod at befordre et højt 
beskæftigelsesniveau og skabe flere og bedre job, herunder foranstaltninger 
gennem ungdomsbeskæftigelsesinitiativet (UBI), som er rettet mod regioner med 
en høj ungdomsarbejdsløshed2 

- andre mindre ordninger, såsom Den Europæiske Fond for Bistand til de Socialt 
Dårligst Stillede 

b) ved hjælp af et bidrag til Connecting Europe-faciliteten (CEF), som forvaltes 
direkte af Kommissionen og finansierer projekter inden for de transeuropæiske 
net3. 

Gennemførelse og kontrol- og sikkerhedsrammen 

5.3. Under dette FFR-underudgiftsområde forelægger medlemsstaterne generelt 
flerårige operationelle programmer (OP'er) for hele FFR'ens varighed i begyndelsen af 
hver programmeringsperiode. Efter at Kommissionen har godkendt et OP, deles 
ansvaret for at gennemføre det af Kommissionen (Generaldirektoratet for 
Regionalpolitik og Bypolitik (GD REGIO) og Generaldirektoratet for Beskæftigelse, 
Sociale Anliggender, Arbejdsmarkedsforhold og Inklusion (GD EMPL)) og 
medlemsstaten. Støttemodtagerne modtager godtgørelse via medlemsstaternes 
myndigheder, og EU-budgettet medfinansierer de støtteberettigede omkostninger til 
operationer, der er godkendt i henhold til betingelserne for OP'et. 
Forvaltningsmyndighederne foretager verificeringer for at forhindre, at 
ikkestøtteberettigede udgifter attesteres over for Kommissionen. 

                                                      
2 EFRU, Samhørighedsfonden og ESF er tre af de fem europæiske struktur- og 

investeringsfonde, der alle reguleres af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 
nr. 1303/2013 (forordningen om fælles bestemmelser). De to andre ESI-fonde er dækket af 
kapitel 6 i denne beretning. 

3 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1316/2013 af 11. december 2013 om 
oprettelse af Connecting Europe-faciliteten, om ændring af forordning (EU) nr. 913/2010 og 
om ophævelse af forordning (EF) nr. 680/2007 og (EF) nr. 67/2010 (EUT L 348 af 
20.12.2013, s. 129). 
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5.4. Kontrol- og sikkerhedsrammen for programmeringsperioden 2014-20204 har til 
formål at sikre, at restfejlfrekvensen5 i OP'ernes årsregnskaber holder sig under den 
væsentlighedstærskel på 2 %, der er fastlagt i den gældende forordning6. Til sikring af, 
at der ikke er en væsentlig forekomst af uregelmæssigheder i de regnskaber, der skal 
attesteres over for Kommissionen efter forvaltningsmyndighedernes verificeringer, 
indeholder kontrol- og sikkerhedsrammen følgende tre elementer: 

- det arbejde, der udføres af revisionsmyndighederne vedrørende udgifterne i 
årsregnskaberne. Arbejdet fører til en årlig kontrolrapport, som medlemsstaterne 
forelægger for Kommissionen som en del af deres "kontrolpakker"7. Rapporten 
oplyser om restfejlfrekvensen for OP'et (eller gruppen af OP'er) og indeholder en 
revisionserklæring om den formelle rigtighed af de anmeldte udgifter og om 
forvaltnings- og kontrolsystemernes effektive funktion 

- den årlige godkendelse af regnskaberne. Med henblik herpå foretager 
Kommissionen primært administrativ kontrol af, om regnskaberne er 
fuldstændige og nøjagtige, så den kan godkende dem og frigive de 10 %, der blev 
tilbageholdt som sikkerhed8 

- Kommissionens skrivebordsgennemgange af hver kontrolpakke og udvalgte 
juridisk-kritiske revisioner i medlemsstaterne. Kommissionen foretager denne 
kontrol for at drage konklusioner om og validere de restfejlfrekvenser, som 
revisionsmyndighederne indberetter. Den offentliggør disse sammen med et 
vægtet gennemsnit, der fungerer som nøgleresultatindikator, i sine årlige 
aktivitetsrapporter for det følgende år. 

                                                      
4 Vi har givet en detaljeret beskrivelse af kontrol- og sikkerhedsrammen for ESI-fondene, bl.a. 

med en tidslinje, i årsberetningerne for 2017 (punkt 6.5-6.15) og 2018 (figur 6.1). 

5 I de årlige aktivitetsrapporter taler Kommissionen om "restrisikoraten" i forbindelse med 
afslutningen af programmeringsperioden 2007-2013 og om den "samlede restfejlfrekvens" i 
forbindelse med programmeringsperioden 2014-2020. I dette kapitel bruger vi konsekvent 
udtrykket "restfejlfrekvens(er)". 

6 Artikel 28, stk. 11, i Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 480/2014 af 
3. marts 2014 om supplerende regler til forordningen om fælles bestemmelser (EUT L 138 
af 13.5.2014, s. 5). 

7 Kontrolpakkerne består af en forvaltningserklæring, en årlig oversigt, det attesterede 
årsregnskab, en årlig kontrolrapport og en revisionserklæring. 

8 Artikel 130 i forordningen om fælles bestemmelser begrænser godtgørelsen af 
mellemliggende betalinger til 90 %. De resterende 10 % frigives efter godkendelsen af 
regnskaberne. 
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5.5. Den proces, der går forud for afslutningen af OP'er fra 
programmeringsperioden 2007-2013, svarer i store træk til den, der er beskrevet i 
punkt 5.4. 

Revisionens omfang og revisionsmetoden 

5.6. Vores mål var at bidrage til den samlede revisionserklæring som beskrevet i 
bilag 1.1. Ved at undersøge karakteristikaene ved kontrol- og sikkerhedsrammen for 
dette udgiftsområde forsøgte vi også at vurdere, hvor stor tillid der kan fæstes til 
revisionsmyndighedernes og Kommissionens arbejde. Dette gjorde vi med henblik på 
eventuelt at gøre større brug af deres arbejde fremover og i den forbindelse fastlægge, 
hvor der er behov for yderligere forbedringer. 

5.7. Med anvendelse af den revisionstilgang og de revisionsmetoder, der er fastsat i 
bilag 1.1, undersøgte vi følgende under dette FFR-underudgiftsområde: 

a) en stikprøve på 236 transaktioner, som var udformet, så den var statistisk 
repræsentativ for samtlige udgifter under FFR-underudgiftsområde 1b. Stikprøven 
bestod af 223 transaktioner, for hvilke udgifterne var attesteret i kontrol- og 
afslutningspakker (herunder 220, som tidligere var blevet kontrolleret af en 
revisionsmyndighed9), samt otte finansielle instrumenter og fem CEF-projekter, 
som forvaltes direkte af Kommissionen 

b) det arbejde, revisionsmyndighederne havde udført for at validere oplysningerne i 
de 24 kontrol-/afslutningspakker vedrørende de 220 transaktioner, som de 
tidligere havde kontrolleret 

c) Kommissionens arbejde i forbindelse med gennemgang og validering af de 
indberettede restfejlfrekvenser i kontrolpakkerne for 2014-2020 og dens 
revisionsarbejde med aspekter vedrørende formel rigtighed i disse pakker 

d) oplysningerne om formel rigtighed i de årlige aktivitetsrapporter fra GD REGIO og 
GD EMPL og inkluderingen af dem i Kommissionens årlige forvaltnings- og 
effektivitetsrapport. 

                                                      
9 Jf. punkt 5.41. 
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5.8. Revisionspopulationen (28,4 milliarder euro) bestod af udgifter fra 
programmeringsperioden 2014-2020, der indgik i godkendte kontrolpakker for 
regnskabsåret 2017/2018, udgifter fra 2007-2013 i afslutningspakkerne for de OP'er, 
som Kommissionen afsluttede i 2019, og tildelinger fra Samhørighedsfonden til CEF. 

5.9. I 2019 godkendte Kommissionen regnskaber med udgifter for 351 ud af 420 
godkendte OP'er (24,3 milliarder euro). Disse regnskaber kom fra kontrolpakker, der 
var indsendt af samtlige 28 medlemsstater for programmeringsperioden 2014-2020. 
Under 60 af disse OP'er indberettede medlemsstaterne udbetalinger til endelige 
modtagere via finansielle instrumenter i regnskabsåret 2017/2018 (0,6 milliarder 
euro). Endvidere foretog Kommissionen hel eller delvis afslutning10 af 54 OP'er fra 
programmeringsperioden 2007-2013 (afregning af 2,2 milliarder euro). Bidraget til CEF 
beløb sig til ca. én milliard euro. 

5.10. Vi udtog vores stikprøve på 223 transaktioner med udgifter attesteret i 
kontrol- og afslutningspakker i to faser. Først valgte vi 24 pakker (20 fra 
programmeringsperioden 2014-2020 og fire fra 2007-2013), som dækkede 40 af de 
394 OP'er, hvor Kommissionen havde foretaget en afregning fra EU-budgettet i 2019. 
Fra disse 24 pakker valgte vi derefter transaktioner, som revisionsmyndighederne 
allerede havde kontrolleret. 

5.11. Vores stikprøve omfatter otte finansielle instrumenter fra perioden 2014-
2020. Vi udvalgte instrumenter, hvorfra der var foretaget betalinger til endelige 
modtagere i regnskabsåret 2017/2018. I de tilfælde, hvor revisionsmyndigheden ikke 
havde revideret beløb udbetalt til endelige modtagere, udvalgte vi disse udbetalinger 
direkte. 

5.12. Bilag 5.2 viser fordelingen på medlemsstaterne af transaktionerne i vores 
stikprøve og antallet af kvantificerbare fejl, som vi konstaterede. 

                                                      
10 Hvis spørgsmål, der har en væsentlig indvirkning, er uafsluttede, afregner Kommissionen 

kun det ikkeanfægtede beløb. Saldoen afregnes, og OP'et afsluttes, når alle udestående 
spørgsmål er løst. 
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Transaktionernes formelle rigtighed 
5.13. Denne del af kapitlet består af tre underafsnit. Det første omhandler vores 
test af dette års stikprøve på 236 transaktioner og giver oplysninger om de vigtigste 
kilder til fejl. Det andet underafsnit omhandler vores vurdering af 
revisionsmyndighedernes arbejde, og det tredje omhandler Kommissionens arbejde. 
Revisionsresultaterne i alle underafsnit danner grundlag for, at vi kan drage en 
konklusion om oplysningerne om formel rigtighed i de to ansvarlige GD'ers årlige 
aktivitetsrapporter og Kommissionens årlige forvaltnings- og effektivitetsrapport. 

Resultaterne af vores test af transaktioner og 
gennemgang/genudførelse af revisionsarbejde 

5.14. Bilag 5.1 indeholder en oversigt over resultaterne af vores test af 
transaktioner. I de 236 transaktioner, vi undersøgte, identificerede og kvantificerede vi 
29 fejl, som revisionsmyndighederne ikke havde opdaget. Under hensyntagen til de 
64 fejl, som revisionsmyndighederne allerede havde fundet, og de korrektioner, som 
programmyndighederne havde anvendt (til en samlet værdi af 334 millioner euro for 
begge programmeringsperioder), anslår vi fejlforekomsten til 4,4 %11. 

5.15. Revisionsmyndighederne havde i kontrol-/afslutningspakkerne rapporteret 
64 kvantificerbare fejl i de 236 transaktioner i vores stikprøve. Fejlene vedrørte 
ikkestøtteberettigede omkostninger (39), offentlige udbud (24) og manglende 
dokumentation (én fejl)12. Medlemsstaternes myndigheder havde anvendt finansielle 
korrektioner og ekstrapoleret dem efter behov med henblik på at bringe 
restfejlfrekvenserne ned til eller under væsentlighedstærsklen på 2 %. 

5.16. Tekstboks 5.2 viser, hvordan de fejl, vi fandt, fordeler sig på kategorier (inden 
finansielle korrektioner). Ikkestøtteberettigede projekter og overtrædelser af reglerne 
for det indre marked (navnlig manglende overholdelse af reglerne for offentlige 
udbud) bidrog mest til den anslåede fejlforekomst. Punkt 5.18-5.35 indeholder flere 
oplysninger om disse fejl. 

                                                      
11 Vi baserer vores beregning af fejlforekomsten på en repræsentativ stikprøve. Det anførte 

tal er det bedste skøn. Vi har 95 % sikkerhed for, at den anslåede fejlforekomst i 
populationen ligger mellem 2,1 % og 6,7 % (henholdsvis den nedre og den øvre fejlgrænse). 

12 En enkelt transaktion kan være berørt af mere end én fejltype. 
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Tekstboks 5.2 

Fordelingen af de konstaterede fejl 

 
Kilde: Revisionsretten. 

5.17. Antallet og effekten af de opdagede fejl viser, at der er en høj iboende risiko 
for fejl på dette område, og at forvaltningsmyndighedernes kontroller stadig ofte er 
ineffektive med hensyn til at forebygge eller opdage uregelmæssigheder i de udgifter, 
som støttemodtagerne anmelder. 

Ikkestøtteberettigede projekter 

5.18. Vi identificerede fem EFRU-projekter fra programmeringsperioden 2014-
2020, hvor der var ydet støtte til støttemodtagere eller operationer, som ikke opfyldte 
støtteberettigelseskriterierne i den gældende forordning og OP'erne. Disse tilfælde 
tegnede sig for 17 % af alle de kvantificerbare fejl, vi konstaterede, eller ca. 
2,2 procentpoint af den anslåede fejlforekomst.  
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5.19. I henhold til artikel 65, stk. 6, i forordningen om fælles bestemmelser må 
forvaltningsmyndigheder ikke yde EU-støtte til operationer, hvis de fysisk er afsluttet 
eller fuldt ud gennemført på datoen for ansøgning om støtte13. Denne regel findes, 
fordi der i programmeringsperioden 2007-2013 var en tendens til at indgive projekter 
med tilbagevirkende kraft, hvilket ikke sikrer den mest optimale anvendelse af EU-
midlerne. Det er vores opfattelse, at denne regel var overtrådt i forbindelse med tre af 
de fem ikkestøtteberettigede projekter. 

5.20. De operationer, vi undersøgte, blev oprindelig finansieret med nationale 
midler og var fysisk afsluttet, inden de blev godkendt til EU-støtte. 
Programmyndighederne fortolkede reglen således, at en operation ikke er fysisk 
afsluttet, før den er økonomisk eller administrativt afsluttet. Fysisk afslutning henviser 
imidlertid til afslutningen af det arbejde eller de aktiviteter, der er nødvendige for at 
levere projektets output, og denne finder generelt sted inden den endelige betaling og 
administrative afslutning. Tekstboks 5.3 giver et eksempel på et ikkestøtteberettiget 
projekt. 

Tekstboks 5.3 

Eksempel på et ikkestøtteberettiget projekt 

I Portugal søgte en lokal myndighed om EU-medfinansiering af omkostningerne til 
anlæggelse af en gangsti i en by. Myndigheden havde tildelt kontrakten i 2015 og 
fastsat en anlæggelsesperiode på fire måneder, men søgte om tilskuddet i 2017 med 
oplysning om, at det meste af arbejdet var afsluttet. På grundlag af de fremlagte 
oplysninger konstaterede vi imidlertid flere uregelmæssigheder og konkluderede 
bl.a., at projektet allerede var fysisk afsluttet på ansøgningstidspunktet. 

I Italien konstaterede vi to andre tilfælde, hvor artikel 65, stk. 6, i forordningen om 
fælles bestemmelser ikke var overholdt. 

                                                      
13 Forordningen om fælles bestemmelser forklarer ikke, hvad der forstås ved "fysisk afsluttet" 

eller "fuldt ud gennemført". Kommissionen præciserede over for medlemsstaterne, at der 
tales om fysisk afslutning i forbindelse med projekter, der har et fysisk mål. Udtrykket fuld 
gennemførelse anvendes som alternativ til fysisk afslutning. Det bruges i forbindelse med 
operationer, der ikke - eller ikke kun - har et fysisk mål, men omfatter andre elementer eller 
dele, der skal udføres, for at operationerne kan anses for at være gennemført. 
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Overtrædelse af reglerne for det indre marked 

5.21. I år konstaterede vi 23 overtrædelser af reglerne for det indre marked, og vi 
kvantificerede tre af dem. De fleste overtrædelser vedrørte offentlige udbud. 

Trods mange korrektioner er offentlige udbud stadig en væsentlig fejlkilde 

5.22. Offentlige udbud er et centralt instrument til at anvende offentlige midler 
sparsommeligt og produktivt og til at oprette et indre marked. Vi undersøgte 165 
udbud vedrørende bygge- og anlægsarbejder, tjenesteydelser og vareleveringer. Langt 
de fleste af disse udbud vedrørte projekter medfinansieret via OP'er under 
EFRU/Samhørighedsfonden. 

5.23. I de transaktioner, vi undersøgte, havde revisionsmyndighederne opdaget 
24 tilfælde af manglende overholdelse af reglerne for offentlige udbud og pålagt faste 
korrektioner på mellem 5 % og 100 % som fastlagt i de relevante 
kommissionsafgørelser14. 

5.24. I 19 udbudsprocedurer konstaterede vi tilfælde af manglende overholdelse af 
EU's og/eller medlemsstaternes regler for offentlige udbud, som 
revisionsmyndighederne ikke havde opdaget (jf. tekstboks 5.4). De fleste af de fejl, vi 
opdagede, vedrørte kontrakter med en værdi over de tærskler, der er fastsat i EU-
direktiverne om offentlige indkøb15, hvilket sædvanligvis betyder, at der skulle være 
anvendt mere omfattende procedurer. To af fejlene var alvorlige overtrædelser, som 
ændrede udbuddets resultat, og vi rapporterede disse som kvantificerbare fejl. De 
tegnede sig for 7 % af alle de kvantificerbare fejl, vi konstaterede, eller ca. 
0,6 procentpoint af den anslåede fejlforekomst. Andre fejl vedrørende udbud 
omfattede manglende overholdelse af offentliggørelses- og gennemsigtighedskravene 
og diskriminerende tekniske specifikationer. Vi kvantificerede ikke disse fejl. 

                                                      
14 Kommissionens afgørelse C(2013) 9527 final af 19.12.2013 om fastlæggelse og godkendelse 

af retningslinjerne for fastsættelse af finansielle korrektioner, som Kommissionen skal 
foretage af udgifter, der finansieres af Unionen ved delt forvaltning, som følge af 
manglende overholdelse af reglerne om offentlige kontrakter og Kommissionens afgørelse 
C(2019) 3452 final af 14.5.2019 om fastlæggelse af retningslinjerne for fastsættelse af 
finansielle korrektioner, der skal foretages for udgifter, der finansieres af Unionen, som 
følge af manglende overholdelse af de gældende regler for offentlige udbud. 

15 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/24/EU af 26. februar 2014 om offentlige 
udbud (EUT L 94 af 28.3.2014). 
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Tekstboks 5.4 

Forkert anvendelse af udvælgelseskriterier 

En rumænsk støttemodtager afholdt et åbent internationalt udbud om et projekt 
vedrørende lossepladsoprensning. Et af udvælgelseskriterierne var, at tilbudsgiverne 
kunne dokumentere, at de havde opnået professionel erfaring ved at gennemføre et 
minimum af lignende projekter. Vores analyse viste imidlertid, at den valgte 
tilbudsgiver ikke havde udført tilstrækkeligt arbejde af lignende karakter. Den 
ordregivende myndighed burde have udelukket det valgte tilbud, og de udgifter, der 
er anmeldt vedrørende denne kontrakt, er derfor ikke støtteberettigede. 

Vi konstaterede yderligere én fejl vedrørende offentlige udbud i Rumænien. 

Ét projekt var ikke støtteberettiget, fordi reglerne om statsstøtte var overtrådt 

5.25. Statsstøtte, som ikke ligger under "de minimis"-loftet, er i princippet 
uforenelig med det indre marked, da den kan fordreje samhandelen mellem 
medlemsstaterne. Der er dog undtagelser fra denne regel, navnlig hvis projektet er 
omfattet af den generelle gruppefritagelsesforordning16. Medlemsstaterne skal 
anmelde andre tilfælde af statsstøtte, så Kommissionen kan vurdere deres 
forenelighed. 

5.26. I år fandt vi tre EFRU-projekter og ét ESF-projekt, hvor EU's statsstøtteregler 
var overtrådt. Efter vores opfattelse burde ét af EFRU-projekterne ikke have modtaget 
finansiering fra EU og/eller medlemsstaten. Vi kvantificerede ikke de øvrige tre fejl, da 
de ikke havde nogen effekt på den offentlige finansierings omfang, selv om 
medlemsstaten ikke havde vurderet tilstedeværelsen af statsstøtte (korrekt). 

5.27. Med hensyn til én transaktion i Portugal konstaterede vi samme systemiske 
statsstøtterelaterede svaghed (ingen tilskyndelsesvirkning), som vi identificerede og 
rapporterede sidste år. I løbet af 2019 anmodede Kommissionen de portugisiske 
myndigheder om at identificere alle berørte operationer for regnskabsårene 
2017/2018 og 2018/2019 og foretage de nødvendige korrektioner for at udelukke de 
uregelmæssige udgifter fra regnskaberne. De portugisiske myndigheder korrigerede 
48 millioner euro fra regnskabsåret 2018/2019 og 65 millioner euro fra regnskabsåret 
2017/2018 (det år, som den undersøgte operation tilhørte). 

                                                      
16 Kommissionens forordning (EU) nr. 651/2014 af 17. juni 2014 om visse kategorier af støttes 

forenelighed med det indre marked i henhold til traktatens artikel 107 og 108 (EUT L 187 af 
26.6.2014, s. 1-78). 
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Ikkestøtteberettigede udgifter 

5.28. Når medlemsstaternes myndigheder anmelder udgifter til Kommissionen, 
attesterer de, at udgifterne er afholdt i overensstemmelse med den gældende EU-
regler og nationale regler. Vi konstaterede ikkestøtteberettigede udgifter i 15 af de 
transaktioner, vi undersøgte, og disse tilfælde tegnede sig for 52 % af alle de 
kvantificerbare fejl, vi konstaterede, eller ca. 0,6 procentpoint af den anslåede 
fejlforekomst. 

5.29. De primære årsager til ikkestøtteberettigede udgifter var projektdeltagere 
eller udgiftsposter, som ikke opfyldte støtteberettigelseskriterierne. Tekstboks 5.5 
giver et eksempel på dette. Vi konstaterede også nogle få fejl vedrørende metoder 
med forenklede omkostninger. 

Tekstboks 5.5 

Eksempel på, at projektdeltagere ikke opfyldte 
støtteberettigelseskriterierne 

En UBI-operation i Spanien ydede finansiel støtte til ansættelseskontrakter 
vedrørende forskningsarbejde ved et universitet. Universitetet offentliggjorde en 
indkaldelse af ansøgninger til forskningsstillingerne. For at være berettigede til 
ansættelse skulle kandidaterne opfylde UBI-kravene (dvs. ikke være i beskæftigelse 
eller under uddannelse) og være registreret i det nationale ungdomsgarantisystem. 
Vi identificerede adskillige kandidater (otte af de 30 kontrollerede), som på 
ansøgningstidspunktet enten var ansat ved et andet universitet eller i gang med 
postgraduate studier på samme universitet, hvilket betød, at de ikke var berettigede 
til UBI-støtte. 

Vi konstaterede også fejl vedrørende ikkestøtteberettigede projektdeltagere i én 
operation i Grækenland og én i Polen. 

Manglende væsentlig dokumentation 

5.30. Støttemodtagerne og medlemsstaternes programmyndigheder skal have 
systemer og procedurer til sikring af et passende revisionsspor. Det indebærer, at der 
skal føres dokumentationsregistre. Manglende væsentlig dokumentation er den fejl, 
der hyppigst påvirker ESF-udgifterne og rapporteres af revisionsmyndighederne. Vi 
konstaterede, at der manglede bilag eller dokumentation i fem af de operationer, vi 
undersøgte (tre under EFRU og to under ESF). I fire tilfælde, hvor medlemsstaternes 
programmyndigheder eller støttemodtagerne ikke var i stand til at fremvise 
dokumentation for opfyldelsen af støtteberettigelseskriterierne, var vi nødsaget til at 
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kvantificere fejlene. Resultatet tegnede sig for ca. 14 % af de transaktioner, vi 
kvantificerede, og 0,2 procentpoint af den anslåede fejlforekomst. 

Manglende overholdelse af reglerne om anvendelse af finansielle 
instrumenter 

5.31. Frem til udgangen af regnskabsåret 2017/2018 rapporterede 
medlemsstaterne 4,1 milliard euro som EU-bidrag til finansielle instrumenter, og heraf 
anmeldte de ca. 1 milliard euro mellem 1. juli 2017 og 30. juni 2018. Pr. 30. juni 2018 
udgjorde udbetalingerne til eller til fordel for de endelige modtagere i 
programmeringsperioden 2014-2020 i alt 1,2 milliarder euro, heraf 0,6 milliarder euro 
udbetalt i regnskabsåret 2017/2018. 

5.32. Vores revision omfattede otte finansielle instrumenter fra 
programmeringsperioden 2014-2020. Vi undersøgte 69 lån, 
otte egenkapitalinvesteringer og to udgiftsposter vedrørende administrationsgebyrer 
til finansielle formidlere. 

5.33. Vores undersøgelse omfattede to programmer under SMV-initiativet - i 
Spanien og Rumænien. Vi konstaterede tilfælde af ikkestøtteberettigede udbetalinger 
til endelige modtagere i fire af de ti investeringer, vi undersøgte i det spanske program. 
Navnlig havde finansielle formidlere godkendt lån til tre investeringer uden at 
kontrollere, at modtagerne havde SMV-status. Den aktivitet, der blev brugt som 
begrundelse for lånet til en anden investering, var fuldt ud gennemført og betalt, før 
lånet blev optaget. 

5.34. Vi undersøgte også det spanske SMV-initiativ i forbindelse med vores 
årsberetning for 2017, hvor vi ligeledes konstaterede et højt niveau af 
ikkestøtteberettigede udgifter og konkluderede, at der var en alvorlig risiko for 
uregelmæssigheder17. Derfor undersøgte vi i år også 13 lån under det spanske program 
med en pålydende værdi på mindst to millioner euro. Vi konstaterede, at der ikke 
burde være stillet garanti for ni af disse lån via instrumentet, eftersom der var 
utilstrækkelig dokumentation for virksomhedernes SMV-status. Situationen var en 
anden i Rumæniens SMV-initiativprogram, hvor lånenes pålydende værdi generelt var 
lav, og vi ikke fandt nogen ikkestøtteberettigede investeringer. 

                                                      
17 Jf. punkt 6.36-6.39 i vores årsberetning for 2017. 
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5.35. I vores årsberetning for 2017 påpegede vi, at der er behov for betydelige 
forbedringer i revisionsordningerne for finansielle instrumenter, der forvaltes af EIB-
Gruppen. Den Europæiske Investeringsfond (EIF) har truffet foranstaltninger til at løse 
dette problem ved at forbedre sine overvågnings- og kontrolsystemer. EIF udelukkede 
over 4 000 ikkestøtteberettigede investeringer (ca. 7 % af den samlede portefølje) fra 
det spanske program. Fra og med regnskabsåret 2018/2019 har EIF desuden frivilligt 
udvidet brugen af rapporter med "høj grad af sikkerhed"18. Det er imidlertid stadig for 
tidligt at vurdere foranstaltningernes virkning og fulde effektivitet, eftersom de ikke 
var gældende i regnskabsåret 2017/2018, som vores revision vedrørte. 

Vores vurdering af revisionsmyndighedernes arbejde 

5.36. Revisionsmyndighedernes arbejde er en kritisk del af sikkerheds- og 
kontrolrammen for samhørighedsudgifterne. Vores gennemgang af deres arbejde er 
del af en proces, som kan betyde, at vi vil gøre mere brug af Kommissionens 
sikkerhedsmodel i fremtiden. I år foretog vi en vurdering af 18 ud af 
116 revisionsmyndigheders arbejde. 

5.37. I alle de kontrol- og afslutningspakker, vi undersøgte, havde 
revisionsmyndighederne rapporteret restfejlfrekvenser på eller under 2 %. De fejl, som 
revisionsmyndighederne ikke havde opdaget, skal lægges til disse frekvenser. 

5.38. De yderligere fejl, vi opdagede i vores stikprøve af transaktioner, som 
revisionsmyndighederne allerede havde undersøgt - og resultaterne af Kommissionens 
kontrol- og revisionsarbejde - tyder på, at de restfejlfrekvenser, som 
revisionsmyndighederne rapporterer, ikke altid er pålidelige. Vores arbejde gav os 
tilstrækkeligt bevis til at konkludere, at restfejlfrekvensen lå over 2 % i ni af de 
20 kontrolpakker (45 %), vi undersøgte for perioden 2014-2020. Disse ni pakker 
omfattede 55 % af udgifterne. I sine årlige aktivitetsrapporter, der tager højde for dens 
eget revisionsarbejde og de foreløbige resultater af vores revisioner, justerede 
Kommissionen restfejlfrekvensen i otte af de ni kontrolpakker i vores stikprøve til over 
2 %. 

                                                      
18 I overensstemmelse med IFAC's (Den Internationale Revisorsammenslutnings) 

internationale standard om erklæringsopgaver (ISAE 3000), "Andre erklæringsopgaver med 
sikkerhed end revision eller review af historiske finansielle oplysninger". 
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5.39. I de tre år, hvor vi har undersøgt udgifter vedrørende perioden 2014-2020, 
har andelen af kontrolpakker, hvor revisionsmyndighederne har rapporteret 
upålidelige restfejlfrekvenser på under 2 %, konsekvent ligget omkring 50 % både med 
hensyn til antallet af pakker og med hensyn til de udgifter, vi har udvalgt til revision (jf. 
tekstboks 5.6). 

Tekstboks 5.6 

Treårig udvikling i andelen af kontrolpakker, hvor resultaterne af vores 
og Kommissionens revision bringer restfejlfrekvensen op over 2 % 

 
Kilde: Revisionsretten. 

5.40. Siden sidste år har revisionsmyndighederne indberettet fejl ved hjælp af en 
fælles typologi, som er aftalt med Kommissionen19. Tekstboks 5.7 sammenligner de 
fejltyper, der hyppigst rapporteredes af revisionsmyndighederne, med de yderligere 
fejl, som vi og Kommissionen hyppigst opdagede. Resultaterne viser, at de mest 

                                                      
19 Jf. s. 27 i den GD REGIO's årlige aktivitetsrapport for 2019 og s. 41 i GD EMPL's årlige 

aktivitetsrapport for 2019. 
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almindelige typer uregelmæssigheder fortsat vedrører ikkestøtteberettigede udgifter 
og problemer med offentlige udbud. Manglende væsentlig dokumentation er den fejl, 
der hyppigst påvirker ESF-udgifterne. Selv om revisionsmyndighederne allerede har 
indberettet mange uregelmæssigheder vedrørende de projekter, vi undersøger, er der 
fortsat mange fejl, der ikke er blevet opdaget eller korrigeret af de interne 
kontrolinstanser på et tidligere tidspunkt. 

Tekstboks 5.7 

De fejltyper, der hyppigst blev opdaget af revisorerne 

 
Kilde: Revisionsretten. 
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Svagheder i nogle revisionsmyndigheders stikprøveudtagningsmetoder påvirkede 
repræsentativiteten 

5.41. På grund af det store antal operationer, der medfinansieres af hvert OP, er 
revisionsmyndighederne nødt til at bruge stikprøver for at afgive en udtalelse om, 
hvorvidt udgifterne er støtteberettigede. For at give pålidelige resultater skal 
stikprøver være repræsentative for den reviderede population og som hovedregel 
være baseret på en statistisk gyldig metode20. 

5.42. Vi konstaterede svagheder såsom underrepræsentation af visse operationer, 
ukorrekt brug af stikprøveparametre og manglende stikprøvekontrolspor i fem af de 
24 pakker (herunder fire for 2014-2020), som vi undersøgte. To af disse svagheder 
påvirkede i et vist omfang stikprøvernes repræsentativitet. Vi var derfor nødt til at 
udtage endnu en stikprøve på tre transaktioner for at sikre passende dækning af den 
reviderede population. 

Der er stadig mangler i den måde, hvorpå revisionsmyndighederne udfører og 
dokumenterer deres arbejde 

5.43. De internationale standarder om revision pålægger revisorer at dokumentere 
deres kontrol, herunder med tydelige henvisninger til alle de dokumenter, der er mest 
relevante for de reviderede udgifter21. Dette gør det muligt for dem at være ansvarlige 
for deres arbejde og hjælper de interne eller eksterne personer, der gennemgår 
arbejdet, til at drage konklusioner om omfanget og kvaliteten af kontrollen. 
Utilstrækkelige eller uhensigtsmæssige spørgsmål eller svar i tjeklister øger risikoen for 
ikke at opdage ikkestøtteberettigede udgifter. 

5.44. For 120 af stikprøvens transaktioner (55 %) var vi i stand til at drage 
konklusioner på grundlag af vores gennemgang af revisionsmyndighedernes arbejde. I 
100 transaktioner (45 %) identificerede vi mangler med hensyn til omfanget, kvaliteten 
og/eller dokumentationen af dette arbejde, som betød, at vi måtte genudføre de 
relevante revisionshandlinger. Manglerne vedrørte 17 af de 24 kontrol-
/afslutningspakker, vi undersøgte. Med hensyn til 25 transaktioner (15 % af det 
samlede antal) betød manglerne, at vi var nødt til at besøge støttemodtagerne. I 23 af 
de 100 transaktioner (i 11 kontrolpakker), hvor vi genudførte revisionsarbejdet, 
konstaterede vi kvantificerbare fejl, der ikke var blevet identificeret af 

                                                      
20 Artikel 127 i forordningen om fælles bestemmelser. 

21 ISA 230 Revisionsdokumentation. 
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revisionsmyndigheden. Disse mangler viser, hvor vigtigt det er at sørge for korrekt 
revisionsdokumentation og foretage kvalitetskontroller. 

5.45. Vi genudførte revisionsarbejdet vedrørende lidt flere transaktioner end sidste 
år, hvor det gjaldt under en tredjedel af alle revisionshandlinger. I år var vi dog i stand 
til at afklare flere spørgsmål uden at besøge støttemodtagerne. I den sammenhæng 
bifalder vi Kommissionens og revisionsmyndighedernes fælles initiativ til at forbedre 
dokumentationen af revisionsmyndighedernes arbejde (jf. tekstboks 5.8). 

Tekstboks 5.8 

En koordineret indsats for at forbedre revisionsdokumentationen 

Eftersom revisionsresultaterne i 2017 og 2018 viste, at der var mangler i 
revisionsmyndighedernes tjeklister og revisionsdokumentation, nedsatte 
revisionsmyndighederne og Kommissionen en arbejdsgruppe, som skulle udarbejde 
et notat om god praksis for revisorer. Formålet var at skabe en fælles forståelse af, 
hvordan revisorer bør dokumentere deres revisionsarbejde, og hvilke bilag de bør 
opbevare i revisionssagerne, selv hvis der ikke er nogen revisionsresultater. I 
december 2019 udgav arbejdsgruppen et oplæg om revisionsdokumentation. Der er 
ikke tale om en udtømmende håndbog, og det er ikke obligatorisk at bruge den, men 
den er et første skridt til forbedring af den måde, hvorpå revisionsmyndighederne 
udfører og dokumenterer deres arbejde. 

Én revisionsmyndigheds ukorrekte behandling af korrektioner påvirkede to 
rapporterede restfejlfrekvenser 

5.46. Den korrekte beregning og pålideligheden af restfejlfrekvenserne afhænger 
bl.a. af, hvordan opdagede fejl håndteres, og hvordan de dermed forbundne finansielle 
korrektioner håndteres efterfølgende. 

5.47. I to af de 20 kontrolpakker, vi undersøgte, havde revisionsmyndigheden 
beregnet restfejlfrekvensen forkert. Den havde fratrukket individuelle korrektioner, 
som forvaltningsmyndigheden havde anvendt, men som ikke vedrørte 
revisionsmyndighedens revisionsarbejde. Fordi der var trukket for meget fra 
risikobeløbet, rapporterede revisionsmyndigheden ukorrekt en restfejlfrekvens på 
under 2 %. Kommissionen fandt ét af disse to tilfælde ved sin gennemgang af 
kontrolpakkerne. 
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Kommissionens kontrolarbejde og rapportering af 
restfejlfrekvenser i sine årlige aktivitetsrapporter 

5.48. De årlige aktivitetsrapporter er GD'ernes vigtigste redskab til rapportering af, 
om de har høj grad af sikkerhed for, at medlemsstaternes kontrolprocedurer sikrer 
udgifternes lovlighed og formelle rigtighed. 

Risikobaserede juridisk-kritiske revisioner har påpeget uregelmæssigheder, som ikke 
blev opdaget af revisionsmyndighederne 

5.49. Pålideligheden af lovlighedsoplysningerne i de årlige aktivitetsrapporter 
afhænger i vid udstrækning af kvaliteten af revisionsmyndighedernes arbejde. 
Kommissionen foretager juridisk-kritiske revisioner, hvor den gennemgår og vurderer 
dette arbejde. Formålet er at opnå høj grad sikkerhed for, at ingen alvorlige svagheder 
i forvaltnings- og kontrolsystemerne forbliver uopdagede, urapporterede og dermed 
ukorrigerede, når regnskaberne er indsendt til Kommissionen. 

5.50. Kommissionen udvælger hovedsagelig OP'er til sine juridisk-kritiske 
revisioner på grundlag af en årlig risikovurdering. Programmer med en høj risikoscore 
og dermed stor sandsynlighed for en væsentlig fejlforekomst prioriteres. 

5.51. I 2019 foretog Kommissionen 26 juridisk-kritiske revisioner (14 udført af 
GD REGIO og 12 udført af GD EMPL) i 11 medlemsstater. I sine foreløbige rapporter om 
alle disse juridisk-kritiske revisioner konkluderede Kommissionen, at de rapporterede 
restfejlfrekvenser i revisionsmyndighedernes årlige kontrolrapporter for regnskabsåret 
2017/2018 var sat for lavt. Kommissionen satte derfor frekvenserne op. I 15 tilfælde fik 
det restfejlfrekvensen op over væsentlighedstærsklen på 2 %. 

5.52. 13 af de juridisk-kritiske revisioner (fem udført af GD REGIO og otte udført af 
GD EMPL) var afsluttet i maj 2020. For halvdelen af disse revisioner var 
restfejlfrekvenserne således endnu ikke endelige. 

5.53. I forbindelse med en igangværende revision analyserer vi på nuværende 
tidspunkt relevansen og pålideligheden af samt konsekvensen i den årlige 
fejlforekomst i udgifterne på samhørighedsområdet, som Kommissionen beregner på 
grundlag af sine revisioner. 
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Kommissionen bruger bekræftede restfejlfrekvenser til sin rapportering om formel 
rigtighed 

5.54. Kommissionen beregner en vægtet gennemsnitsfejlfrekvens baseret på de 
rapporterede individuelle restfejlfrekvenser, resultaterne af sit eget arbejde 
vedrørende formel rigtighed og andre tilgængelige oplysninger. Den rapporterer denne 
frekvens som en nøgleresultatindikator for formel rigtighed. I de årlige 
aktivitetsrapporter for 2019 er nøgleresultatindikatoren baseret på de individuelle 
frekvenser, der blev rapporteret for regnskabsåret 2017/2018. GD REGIO udelukker 
indvirkningen af forskud, der betales til finansielle instrumenter. 

5.55. Som fastsat i finansforordningen afgav de to generaldirektører hver en 
forvaltningserklæring om de "relevante" udgifter, der var afholdt i 2019, og som endnu 
ikke havde været igennem hele kontrolcyklussen. I de seneste to år anslog GD'erne 
risikobeløbet for disse udgifter ved hjælp af den bekræftede restfejlfrekvens for det 
foregående regnskabsår eller den seneste restfejlfrekvens rapporteret af 
revisionsmyndighederne for det aktuelle regnskabsår, alt efter hvad der var højest. I de 
årlige aktivitetsrapporter for 2019 ændrede begge GD'er metode og anvendte 
nøgleresultatindikatoren for regnskabsåret 2017/2018 på de "relevante" udgifter 
afholdt i 2019. 

5.56. GD REGIO's indikatorværdi lå over væsentlighedstærsklen på 2 %, og 
GD EMPL's lå under. Eftersom resultaterne af revisionen vedrørende adskillige OP'er 
stadig var under drøftelse (jf. punkt 5.52), rapporterede begge GD'er også en 
"maksimumsfrekvens"22. Formålet med denne er at tage højde for eventuelle 
yderligere fejl i udgifterne til operationer, der ikke var omfattet af Kommissionens 
revision, samt eventuelle yderligere oplysninger, der måtte fremkomme efter 
vedtagelsen af de årlige aktivitetsrapporter. Vi betragter denne frekvens som mere 
passende, eftersom den tager højde for den potentielle effekt af igangværende 
revisionsarbejde. 

5.57. I tekstboks 5.9 giver vi et overblik over de nøgleresultatindikatorer, som 
Kommissionen rapporterede i de årlige aktivitetsrapporter for 2019. 

                                                      
22 I vores årsberetning for 2018 brugte vi udtrykket "værst tænkelige scenario" for denne 

frekvens. 
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Tekstboks 5.9 

Oversigt over oplysninger om nøgleresultatindikatorer i de årlige 
aktivitetsrapporter 

 
Kilde: Revisionsretten, baseret på GD REGIO's og GD EMPL's årlige aktivitetsrapporter for 2019. 

5.58. I vores årsberetning for 2018 konkluderede vi af forskellige årsager23, at den 
samlede restfejlfrekvens, der præsenteres som en nøgleresultatindikator, bør 
betragtes som en minimumsfrekvens. I de årlige aktivitetsrapporter for 2019 anfører 
GD'erne desuden, at yderligere arbejde med at vurdere restfejlfrekvensernes 
pålidelighed kan blive udført i de kommende år. 

5.59. Kommissionen anvendte de to GD'ers anslåede risikobeløb og 
nøgleresultatindikatorerne som grundlag for sine oplysninger om dette FFR-
underudgiftsområde i den årlige forvaltnings- og effektivitetsrapport for 2019. Den 
rapporterede en samlet risiko ved betalingen på mellem 2,2 % og 3,1 %24. De 
frekvenser, der er rapporteret i både de årlige aktivitetsrapporter og den årlige 
forvaltnings- og effektivitetsrapport, ligger under den anslåede fejlforekomst, vi har 
beregnet. 

                                                      
23 Punkt 6.62 og 6.63 i årsberetningen for 2018. 

24 Side 58 i den årlige forvaltnings- og effektivitetsrapport for 2019. 
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Forbeholdene dækker ikke nødvendigvis alle væsentlige risici 

5.60. GD'erne skal i deres årlige aktivitetsrapporter tage forbehold25 vedrørende 
OP'er, hvor forvaltnings- og kontrolsvagheder udgør en væsentlig risiko for EU-
budgettet. Til det formål skal de tage hensyn til alle de oplysninger, der foreligger på 
tidspunktet for deres vurdering. Hovedkriterierne for at fastsætte et forbehold er26  

- væsentlige problemer med regnskabernes fuldstændighed, nøjagtighed og 
pålidelighed 

- svagheder i forvaltnings- og kontrolsystemernes nøgleelementer, som udløser en 
fast korrektion på 10 % 

- en samlet fejlfrekvens på over 10 % rapporteret af revisionsmyndigheden og/eller 
en restfejlfrekvens på over 2 % vedrørende årsregnskabet for den årlige 
aktivitetsrapports referenceår (for 2019 var dette regnskabet for regnskabsåret 
2018/2019). Kommissionen kan justere disse frekvenser i forbindelse med en 
indledende konsekvenskontrol. 

Kommissionen tager også hensyn til kvalitative mangler med væsentlig indvirkning på 
dens omdømme. 

5.61. I praksis var de fleste af forbeholdene i de årlige aktivitetsrapporter for 2019 
baseret på fejlfrekvenserne vedrørende regnskabet for 2018/2019, som endnu ikke var 
godkendt. Begge GD'er rapporterede, at fejlfrekvenserne for 2018/2019 tidligst ville 
blive bekræftet i forbindelse med de årlige aktivitetsrapporter for 2020. 

                                                      
25 Med deres forbehold begrænser generaldirektørerne den sikkerhed, de afgiver erklæring 

om med hensyn til anvendelsen af budgettet under deres ansvar (jf. finansforordningens 
artikel 74, stk. 9). 

26 Jf. bilag IV til GD REGIO's og GD EMPL's årlige aktivitetsrapporter. 
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5.62. Der er OP'er, for hvilke de bekræftede restfejlfrekvenser fra regnskabsåret 
2017/2018 afslører væsentlige risici eller alvorlige systemiske svagheder i forvaltnings- 
og kontrolsystemet. De to GD'er angiver i deres årlige aktivitetsrapporter for 2019, at 
der ikke tages forbehold, når den bekræftede restfejlfrekvens for det foregående 
regnskabsår ligger over 2 %, da der vil blive anvendt yderligere finansielle korrektioner 
i fremtiden27. Kommissionens forbehold er således hovedsagelig baseret på foreløbige 
fejlfrekvenser og dækker ikke nødvendigvis alle væsentlige risici. Vi behandler bl.a. 
dette forhold i en igangværende revision (jf. punkt 5.53). 

                                                      
27 Bilagene til GD REGIO's årlige aktivitetsrapport for 2019, s. 21, fodnote 8; bilagene til 

GD EMPL's årlige aktivitetsrapport for 2019, s. 32, fodnote 16. 
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Konklusion og anbefalinger 

Konklusion 

5.63. Det samlede revisionsbevis, vi har opnået og beskrevet i dette kapitel, 
indikerer, at fejlforekomsten i udgifterne vedrørende "Økonomisk, social og territorial 
samhørighed" var væsentlig. Vores test af transaktioner på dette underudgiftsområde i 
FFR viste samlet set en anslået fejlforekomst på 4,4 % (jf. bilag 5.1). 

5.64. De svagheder, vi konstaterede i arbejdet fra adskillige revisionsmyndigheder, 
som var omfattet af vores stikprøve (jf. punkt 5.36-5.47), begrænser på nuværende 
tidspunkt den tillid, der kan fæstes til dette arbejde. Den genberegnede fejlfrekvens lå 
over væsentlighedstærsklen på 2 % i ni af de 20 kontrolpakker for perioden 2014-2020. 
Kommissionen justerede restfejlfrekvensen i otte kontrolpakker til et tal på over 2 %. I 
den forbindelse tog den også højde for vores revisionsarbejde. Dette bekræfter vores 
konstateringer i de seneste år, jf. tekstboks 5.6. 

5.65. På grund af dette og de forhold, vi identificerede med hensyn til de 
restfejlfrekvenser, som Kommissionen i sine årlige aktivitetsrapporter har rapporteret 
for regnskabsåret 2017/2018 (jf. punkt 5.58 og 5.59), mener vi, at de aggregerede 
fejlfrekvenser i den årlige forvaltnings- og effektivitetsrapport er for lave. Vi kan derfor 
ikke på nuværende tidspunkt forlade os på dem. 

5.66. Tallene i oplysningerne om formel rigtighed i den årlige forvaltnings- og 
effektivitetsrapport for regnskabsåret 2017/2018 bekræfter en væsentlig fejlforekomst 
på samhørighedsområdet. Disse tal ligger dog i den laveste halvdel af det interval, vi 
har beregnet for fejlforekomsten. Endvidere ligger Kommissionens 
maksimumsfejlfrekvens under den anslåede fejlforekomst, vi har beregnet (jf. 
punkt 5.59). 

5.67. Den nye kontrol- og sikkerhedsramme blev udformet med henblik på at sikre, 
at de årlige restfejlfrekvenser ligger under 2 %. Vores revision viste imidlertid, at der er 
behov for yderligere forbedringer af den måde, hvorpå rammen anvendes både af 
forvaltningsmyndighederne og revisionsmyndighederne og af Kommissionen. 
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Anbefalinger 

5.68. Bilag 5.3 viser resultaterne af vores opfølgning på de tre anbefalinger, vi 
fremsatte i vores årsberetning for 2016, og de syv anbefalinger i årsberetningen for 
2017 og 2018, som krævede øjeblikkelig handling eller skulle gennemføres i 2019. 
Kommissionen havde gennemført én af disse anbefalinger fuldt ud, mens syv var 
blevet gennemført i de fleste henseender, én var blevet gennemført i nogle 
henseender, og én slet ikke var blevet gennemført. Vi mener, at anbefaling 4 ii) og 
anbefaling 6 fra vores årsberetning for 2017 stadig er relevante. 

5.69. På grundlag af denne gennemgang samt vores revisionsresultater og 
konklusioner vedrørende 2019 fremsætter vi følgende anbefalinger til Kommissionen: 

Anbefaling 5.1 - Støtteberettigelseskriterier for projekter 

Kommissionen bør præcisere, hvad der forstås ved "fysisk afsluttede" og/eller "fuldt 
ud gennemførte" operationer. Dette ville gøre det lettere for medlemsstaterne at 
kontrollere, at operationer er i overensstemmelse med artikel 65, stk. 6, i forordningen 
om fælles bestemmelser, og forhindre, at ikkestøtteberettigede operationer ikke 
opdages. Det bør præciseres, at denne betingelse kun vedrører det arbejde eller de 
aktiviteter, der er nødvendige for at levere operationens output, og ikke de 
økonomiske og administrative aspekter. 

Tidsramme: straks 

Anbefaling 5.2 - Tiltag til at øge pålideligheden af de 
restfejlfrekvenser, som revisionsmyndighederne rapporterer 

Kommissionen bør analysere de primære kilder til uopdagede fejl og sammen med 
revisionsmyndighederne udvikle de nødvendige foranstaltninger til at øge 
pålideligheden af de rapporterede restfejlfrekvenser. 

Tidsramme: juni 2021 
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Bilag 

Bilag 5.1 - Resultaterne af testen af transaktioner 
  2019 2018 
  

  
  

STIKPRØVENS STØRRELSE OG STRUKTUR   

  
  

Transaktioner i alt: 236 220 

    
ANSLÅET EFFEKT AF DE KVANTIFICERBARE FEJL   

   
Anslået fejlforekomst 4,4 % 5,0 % 

 
 

 

 Øvre fejlgrænse (ØF) 6,7 %  

 Nedre fejlgrænse (NF) 2,1 %  
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Bilag 5.2 - Oplysninger om EU's indsats i medlemsstaterne 

 
Kilde: Kort ©OpenStreetMap, der er licenseret i henhold til Creative Commons Attribution-ShareAlike 2.0 license (CC BY-SA).   

Medlemsstat EU-bidrag 
(millioner euro)

Reviderede 
transaktioner 

2014-2020

Kvantificerede 
fejl 

Polen 8 696 46 7
Italien 3 426 19 2
Tyskland 3 202 17 3
Frankrig 3 117 16 0
Portugal 2 710 18 7
Ungarn 2 551 7 0
Tjekkiet 2 046 9 0
Rumænien 1 978 13 2
Spanien 1 934 24 4
Grækenland 1 388 10 1
Det Forenede Kongerige 888 10 1
Estland 648 7 0
Litauen 529 1 0
Kroatien 494 1 0
Sverige 398 8 1
Letland 262 10 0
Cypern 137 8 1
Μalta 88 7 0
Slovakiet 1 236
Bulgarien 680
Belgien 452
Finland 423
Nederlandene 316
Slovenien 256
Østrig 214
Danmark 71
Irland 68
Luxembourg 12

Medlemsstater 
med reviderede transaktioner
med kvantificerede fejl
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Bilag 5.3 - Opfølgning af tidligere anbefalinger vedrørende udgiftsområdet "Økonomisk, social og 
territorial samhørighed" 

År Revisionsrettens anbefalinger 

Revisionsrettens analyse af de fremskridt, der er sket 

Fuldt 
gennemført 

Under gennemførelse 
Ikke 

gennemført 
Ikke 

relevant 
Utilstrækkeligt 

bevis I de fleste 
henseender 

I nogle 
henseender 

2016 

Vi anbefaler, at Kommissionen: 
Anbefaling 1: 
ved afslutningen af programmerne for 2007-2013 er særlig 
opmærksom på områder, hvor der er en højere risiko for 
ikke-støtteberettigede udgifter eller unøjagtige oplysninger, 
der kan føre til godtgørelse af for store beløb. Navnlig bør 
Kommissionen fokusere på: 

      

a) at sikre, at de støtteberettigede beløb, der indberettes for 
finansielle instrumenter ved afslutningen, ikke er kunstigt 
forhøjet ved overanmeldelse af de beløb, der er anvendt på 
de endelige modtageres niveau. Risikoen er størst i 
forbindelse med garantifonde, hvor en kunstigt lav 
multiplikator vil give en uberettiget stigning i de 
støtteberettigede omkostninger 

X      

b) at kontrollere, om statsstøtteforskud har ført til reelle 
udgifter på projektniveau, da disse er de eneste 
støtteberettigede udgifter. Kommissionen bør sikre, at 
forvaltningsmyndighederne har foretaget tilstrækkelig 
kontrol til, at der er et passende revisionsspor i forbindelse 
med afregning af forskud og fradrag af uberettigede 
udbetalinger 

X      

c) at sikre, at udgifterne vedrørende alle store projekter er 
omfattet af en kommissionsafgørelse om 
projektgodkendelse, da de anmeldte udgifter ellers ikke er 
støtteberettigede. En særlig risiko opstår, når store projekter 

X      
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År Revisionsrettens anbefalinger 

Revisionsrettens analyse af de fremskridt, der er sket 

Fuldt 
gennemført 

Under gennemførelse Ikke 
gennemført 

Ikke 
relevant 

Utilstrækkeligt 
bevis I de fleste 

henseender 
I nogle 

henseender 
opdeles i mindre projekter, som ligger under den tærskel, 
der definerer store projekter. 

Anbefaling 2: 
med hensyn til perioden 2014-2020 afhjælper de forhold, 
der kan vanskeliggøre en pålidelig beregning af 
restrisikoraten, ved at sørge for solid kontrol og vejledning 
vedrørende: 

      

a) revisionspopulationerne i forbindelse med finansielle 
instrumenter og statsstøtteforskud. I forbindelse med 
finansielle instrumenter bør populationen fastlægges under 
behørig hensyntagen til de beløb, der er anvendt på de 
endelige modtageres niveau, og i forbindelse med 
statsstøtte bør populationen fastlægges under behørig 
hensyntagen til de faktiske udgifter på projektniveau som 
angivet i regnskaberne 

 X28     

b) revisionsdækningen i forbindelse med de finansielle 
instrumenter, der forvaltes af EIB. Kommissionen bør sikre,  X29     

                                                      
28 GD REGIO oplyser i sin årlige aktivitetsrapport for 2019, at det ikke udelukkede statsstøtteforskud fra beregningen af restfejlfrekvensen, da der er en 

iboende juridisk kompleksitet forbundet med at behandle sådanne forskud i beregningen af fejlfrekvensen, og de anslåede virkninger i de foregående år 
var begrænsede. GD EMPL's årlige aktivitetsrapport for 2019 omtaler også kun udelukkelse af forskud til finansielle instrumenter fra beregningen af 
restfejlfrekvensen. 

29 Med omnibusforordningen blev der indført et nyt krav om, at revisionsmyndighederne skal foretage systemrevisioner og revisioner af operationer 
vedrørende finansielle instrumenter hos de finansielle formidlere, også når det gælder de finansielle instrumenter, der forvaltes af EIB-Gruppen, men 
ikke når det gælder SMV-initiativprogrammer etableret inden 2. august 2018. Derfor er der endnu ikke indført passende revisionsordninger for disse 
programmer. 
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År Revisionsrettens anbefalinger 

Revisionsrettens analyse af de fremskridt, der er sket 

Fuldt 
gennemført 

Under gennemførelse Ikke 
gennemført 

Ikke 
relevant 

Utilstrækkeligt 
bevis I de fleste 

henseender 
I nogle 

henseender 
at revisionsordningerne er hensigtsmæssige både hvad 
angår de finansielle formidlere og de endelige modtagere. 
Endelig godkendelse af de ændringer i det eksisterende 
retsgrundlag, som Kommissionen har foreslået i den såkaldte 
omnibusforordning, samt af forpligtelsen til at revidere på 
medlemsstatsniveau ville være nyttige i denne henseende 
c) udelukkelse af de beløb, der som omhandlet i artikel 137, 
stk. 2, i forordning (EU) nr. 1303/2013 er genstand for en 
igangværende vurdering, fra beregningen af den restrisiko, 
medlemsstaterne indberetter, da medregning af dem gør 
restrisikoen for lav og reducerer denne nøgleindikators 
gennemsigtighed og pålidelighed. 

X      

Anbefaling 3: 
ved genovervejelsen af ESI-fondenes udformning og 
gennemførelsesmekanisme efter 2020 styrker programmets 
fokus på performance og forenkler betalingsmekanismen 
ved, hvor det er relevant, at tilskynde til, at man i stedet for 
blot at godtgøre omkostninger indfører yderligere 
foranstaltninger, der forbinder betalingsniveauerne med 
performance. 

 X30     

                                                      
30 Trods en stor indsats fra Kommissionens side med hensyn til forenkling og performanceorientering omfatter forslaget til forordning om fælles 

bestemmelser for 2021-2027 ikke foranstaltninger, der kæder betalingerne sammen med performance. Som vi fremhævede i vores udtalelse nr. 6/2018 
om Kommissionens forslag af 29. maj 2018 til forordning om fælles bestemmelser (COM(2018) 375 final), afskaffede det mange elementer, der skulle 
sikre, at midlerne målrettes mod resultater, f.eks. forhåndsevalueringen af programmer, resultatreserven og de fælles bedømmelsesstandarder for store 
projekter. 
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År Revisionsrettens anbefalinger 

Revisionsrettens analyse af de fremskridt, der er sket 

Fuldt 
gennemført 

Under gennemførelse Ikke 
gennemført 

Ikke 
relevant 

Utilstrækkeligt 
bevis I de fleste 

henseender 
I nogle 

henseender 

2017 

Vi anbefaler, at Kommissionen: 
Anbefaling 1: 
sikrer, at de revisionsordninger for finansielle instrumenter, 
der forvaltes af EIF, er hensigtsmæssige for så vidt angår de 
finansielle formidlere Når EIB/EIF anvender aftalte 
procedurer med eksterne revisorer, bør Kommissionen 
definere minimumsbetingelserne for sådanne kontrakter 
med henblik på behovet for at give sikkerhed, navnlig 
forpligtelsen til tilstrækkeligt revisionsarbejde på 
medlemsstatsniveau. 

 X31     

Anbefaling 2: 
foreslår lovændringer for den finansielle ramme for perioden 
efter 2020, som udelukker godtgørelse af moms til offentlige 
organer fra EU-midler. 

   X32   

                                                      
31 Med omnibusforordningen blev der indført et nyt krav om, at revisionsmyndighederne skal foretage systemrevisioner og revisioner af operationer 

vedrørende finansielle instrumenter hos de finansielle formidlere, også når det gælder de finansielle instrumenter, der forvaltes af EIB-Gruppen, men 
ikke når det gælder SMV-initiativprogrammer etableret inden 2. august 2018. Derfor er der endnu ikke indført passende revisionsordninger for disse 
programmer. 

32 Kommissionen fremsatte et alternativt forslag om at gøre moms støtteberettiget for projekter med samlede omkostninger under 5 millioner euro. Dette 
løser ikke problemet, hvilket vi redegjorde nærmere for i vores kortfattede sagsgennemgang om moms, som blev offentliggjort den 29.11.2018. 
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År Revisionsrettens anbefalinger 

Revisionsrettens analyse af de fremskridt, der er sket 

Fuldt 
gennemført 

Under gennemførelse Ikke 
gennemført 

Ikke 
relevant 

Utilstrækkeligt 
bevis I de fleste 

henseender 
I nogle 

henseender 
Anbefaling 3: 
tackler de svagheder, vi har identificeret i dens kontrol af 
revisionsmyndighedernes arbejde i forbindelse med 
Kommissionens revisioner af den formelle rigtighed. 

 X33     

Anbefaling 4: 
adresserer kompleksiteten af de oplysninger, der 
fremlægges vedrørende kontrol- og sikkerhedsrammen for 
2014-2020 i de årlige aktivitetsrapporter fra GD REGIO og 
GD EMPL ved at: 
i) fokusere på udgifter, der har været igennem 
kontrolcyklussen, dvs. kontrolpakker, der dækker udgifter 
inden den 30. juni "n-1". Til dette formål bør Kommissionen 
tilpasse sin rapportering for at sikre, at den ikke indeholder 
foreløbige skøn 
ii) klart at angive, at sådanne udgifter endnu ikke er blevet 
grundigt undersøgt (herunder kontrol vedrørende den 
formelle rigtighed). Den bør angive, hvilke forebyggende 
foranstaltninger, der beskytter EU-budgettet, og hvorvidt 
disse foranstaltninger er tilstrækkelige til at give sikkerhed, 
men den bør afstå fra at genberegne en restfejlforekomst 
for udgifter, der endnu ikke er blevet undersøgt 
iii) oplyse en samlet restfejlforekomst for FFR-

 X34     

                                                      
33 Jf. punkt 6.58-6.64 i vores årsberetning for 2018. Kommissionen har ikke fremlagt nye oplysninger i den forbindelse. 

34 Jf. punkt 5.55. 
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År Revisionsrettens anbefalinger 

Revisionsrettens analyse af de fremskridt, der er sket 

Fuldt 
gennemført 

Under gennemførelse Ikke 
gennemført 

Ikke 
relevant 

Utilstrækkeligt 
bevis I de fleste 

henseender 
I nogle 

henseender 
underudgiftsområde 1b for det enkelte regnskabsår. 

Anbefaling 6: 
udfører tilstrækkelig kontrol af den formelle rigtighed med 
henblik på at drage en konklusion om effektiviteten af 
revisionsmyndighedernes arbejde og opnå rimelig sikkerhed 
for udgifternes formelle rigtighed senest i de årlige 
aktivitetsrapporter, som den offentliggør efter det år, hvor 
regnskaberne er godkendt. 

  X35    

2018 

Vi anbefaler, at Kommissionen: 
Anbefaling 1: 
Revisionsordninger for SMV-initiativprogrammer 
sikrer, at: 
a) enten revisionsmyndigheden eller en revisor udvalgt af 
EIB-Gruppen foretager regelmæssige kontroller på baggrund 
af en repræsentativ stikprøve af udbetalinger til de endelige 
modtagere hos de finansielle formidlere 
b) der, såfremt sådanne kontroller er utilstrækkelige, 
udvikles og gennemføres passende kontrolforanstaltninger 
for at forhindre, at der er mulighed for væsentlige 

 X36     

                                                      
35 Jf. punkt 6.64 i årsberetningen for 2018. Kommissionen har ikke fremlagt nye oplysninger i den forbindelse. 

36 Vi konstaterede i forbindelse med vores revision, at EIF har gennemført eller er ved at gennemføre forbedringer i sine overvågnings- og kontrolsystemer 
og frivilligt har udvidet anvendelsen af rapporter med høj grad af sikkerhed til at omfatte SMV-initiativprogrammerne, men det er stadig for tidligt at 
vurdere disse foranstaltningers fulde effektivitet. Jf. også punkt 5.35. 
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År Revisionsrettens anbefalinger 

Revisionsrettens analyse af de fremskridt, der er sket 

Fuldt 
gennemført 

Under gennemførelse Ikke 
gennemført 

Ikke 
relevant 

Utilstrækkeligt 
bevis I de fleste 

henseender 
I nogle 

henseender 
regelstridige udgifter ved afslutningen. 

Anbefaling 2: 
Uregelmæssig tilbageholdelse af betalinger 
tager de nødvendige skridt til at sikre, at de tjeklister, der 
anvendes af forvaltnings- og revisionsmyndighederne, 
indeholder kontrol af overensstemmelse med artikel 132 i 
forordningen om fælles bestemmelser, hvori det hedder, at 
støttemodtagerne skal modtage de samlede 
støtteberettigede udgifter senest 90 dage fra datoen for 
indgivelsen af den tilhørende betalingsanmodning. Hvor det 
er relevant, bør Kommissionen fremsætte passende 
anbefalinger til programmyndighederne og tilskynde dem til 
at følge korrekt praksis i fremtiden. 

 X37     

 

                                                      
37 Vi anerkender de foranstaltninger, der er truffet af Kommissionen i denne henseende, men vi kan ikke anse anbefalingen for at være fuldt gennemført, 

eftersom vores revisioner vedrørende 2019 afslørede forsinkelser i overførslen af midler til støttemodtagerne. 
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Kapitel 6 

Naturressourcer - FFR-udgiftsområde 2 
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Indledning 
6.1. I dette kapitel præsenteres vores revisionsresultater vedrørende FFR-
udgiftsområde 2 "Naturressourcer". I tekstboks 6.1 findes en oversigt over de vigtigste 
aktiviteter og udgifter under dette udgiftsområde i 2019. 

Tekstboks 6.1 

FFR-udgiftsområde 2 "Naturressourcer" - Fordeling i 2019 

Andre 
0,7 (1,2 %)

Den Europæiske Hav- og 
Fiskerifond (EHFF) 
0,8 (1,4 %)

Den Europæiske 
Landbrugsfond for Udvikling 
af Landdistrikterne (ELFUL) 
14,2 (23,9 %)

Den Europæiske Garantifond 
for Landbruget (EGFL) -
markedsrelaterede udgifter: 
2,4 (4,0 %)

Den Europæiske 
Garantifond for 
Landbruget (EGFL) -
direkte betalinger 
41,4 (69,5 %)

Naturressourcer
59,5
37,4 %

2019-betalinger som en andel af EU's budget og fordeling
(milliarder euro)

159,1
milliard 

euro
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(*) I overensstemmelse med den harmoniserede definition af underliggende transaktioner (for nærmere 
oplysninger jf. bilag 1.1, punkt 11). 

Kilde: Den Europæiske Unions konsoliderede årsregnskab for 2019. 

Kort beskrivelse 

6.2. Den fælles landbrugspolitik tegner sig for 98 % af udgifterne til 
"Naturressourcer". EU-lovgivningen fastsætter tre generelle mål for den fælles 
landbrugspolitik1: 

a) bæredygtig fødevareproduktion med fokus på landbrugsindkomster, produktivitet 
i landbruget og prisstabilitet 

b) bæredygtig forvaltning af naturressourcerne og klimapolitik med fokus på 
udledning af drivhusgasser, biodiversitet, jord og vand 

c) afbalanceret territorial udvikling. 

                                                      
1 Artikel 110, stk. 2, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1306/2013. 

mellemliggende/endelige …mellemliggende/endelige betalinger:  59,0

forfinansieringer⁽*⁾: 0,5

clearing af forfinansieringen⁽*⁾: 0,4

i alt: 59,4

i alt: 59,5

0 10 20 30 40 50 60

Revideret
population

Betalinger

Revideret population for 2019 sammenlignet med betalinger
(milliarder euro)
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6.3. Kommissionen og navnlig Generaldirektoratet for Landbrug og Udvikling af 
Landdistrikter (GD AGRI) har det endelige ansvar for den fælles landbrugspolitik. 
Betalingsorganer i medlemsstaterne foretager og kontrollerer betalinger til 
støttemodtagerne. Siden 2015 har EU-retten krævet, at uafhængige 
godkendelsesorganer i medlemsstaterne skal supplere deres arbejde vedrørende 
regnskabernes nøjagtighed med en årlig udtalelse om lovligheden og den formelle 
rigtighed af betalingsorganernes udgifter. 

6.4. Udgifterne til den fælles landbrugspolitik hører under tre brede kategorier: 

o direkte betalinger til landbrugerne, som finansieres fuldt ud over EU-budgettet 

o markedsforanstaltninger på landbrugsområdet, som også finansieres fuldt ud 
over EU-budgettet, bortset fra visse foranstaltninger, der medfinansieres af 
medlemsstaterne, f.eks. salgsfremstød og skoleordningen for frugt, grøntsager og 
mælk 

o medlemsstaternes nationale og regionale programmer for udvikling af 
landdistrikter, der medfinansieres over EU-budgettet og af medlemsstaterne. 

6.5. Dette FFR-udgiftsområde dækker også EU's udgifter til den fælles fiskeripolitik 
og dele af EU's udgifter til miljø og klimaindsats. 

6.6. I bilag 6.2 præsenteres en oversigt over 2019-betalinger for hver medlemsstat 
for udgifter til "naturressourcer" under delt forvaltning. 
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Revisionens omfang og revisionsmetoden 

6.7. Ved anvendelse af den revisionstilgang og de revisionsmetoder, der er 
beskrevet i bilag 1.1, undersøgte vi følgende: 

a) en stikprøve på 251 transaktioner2 i overensstemmelse med punkt 9 i bilag 1.1. 
Stikprøven var udformet, så den var repræsentativ for samtlige udgifter under 
dette FFR-udgiftsområde. Den bestod af transaktioner fra 20 medlemsstater3. 
Stikprøven omfattede 30 transaktioner vedrørende udvikling af landdistrikter, for 
hvilke vi genudførte kontrol, som allerede var blevet udført af seks 
godkendelsesorganer4. Vores mål var at bidrage til den samlede 
revisionserklæring som beskrevet i bilag 1.1 

b) oplysningerne om formel rigtighed i de årlige aktivitetsrapporter fra GD AGRI og 
Generaldirektoratet for Maritime Anliggender og Fiskeri (GD MARE) og 
inkluderingen af dem i Kommissionens årlige forvaltnings- og effektivitetsrapport  

c) udvalgte systemer, der vedrørte: 

i) GD AGRI's procedurer til beregning af dets anslåede fejlforekomster 
vedrørende udgifterne til den fælles landbrugspolitik 

ii) Kommissionens politikker og procedurer til bekæmpelse af svig i forbindelse 
med udgifterne til den fælles landbrugspolitik.  

                                                      
2 Stikprøven bestod af 136 betalinger under programmer for udvikling af landdistrikter, 95 

direkte betalinger, 14 markedsforanstaltninger og 6 betalinger til fiskeri, miljø og 
klimaindsats. 

3 Belgien, Bulgarien, Tjekkiet, Danmark, Tyskland, Irland, Grækenland, Spanien, Frankrig, 
Kroatien, Italien, Litauen, Ungarn, Østrig, Polen, Portugal, Rumænien, Slovakiet, Sverige og 
Det Forenede Kongerige. Stikprøven omfattede også fire transaktioner under direkte 
forvaltning. 

4 Bulgarien, Tyskland (Sachsen-Anhalt), Østrig, Polen, Rumænien og Slovakiet. 
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Transaktionernes formelle rigtighed 
6.8. Resultaterne af testen af transaktioner er sammenfattet i bilag 6.1. Af de 251
undersøgte transaktioner var 207 (82 %) uden fejl, mens 44 (18 %) var behæftet med 
fejl. Baseret på de 36 fejl5, vi har kvantificeret, og andre beviser fra kontrolsystemet (jf. 
afsnittet om "Årlige aktivitetsrapporter og andre forvaltningsordninger") konstaterer 
vi, at fejlforekomsten for "Naturressourcer" er tæt på væsentlighedstærsklen. Herefter 
præsenterer vi resultaterne af vores revision af lavrisikoområdet med direkte 
betalinger (jf. punkt 6.11-6.17) og af højrisikoområdet, der omfatter udvikling af 
landdistrikter, markedsforanstaltninger, fiskeri, miljø og klimaindsats (jf. punkt 6.18-
6.27). 

6.9. Tekstboks 6.2 viser en fordeling af de fejltyper, vi fandt i 2019.

Tekstboks 6.2 

Naturressourcer: fejltyper 

Kilde: Revisionsretten. 

5 Vi konstaterede også otte tilfælde af manglende regeloverholdelse, som ikke havde nogen 
finansiel indvirkning. 

2 %

5 %

10 %

13 %

70 %

0 %

Administrative fejl

Manglende overholdelse af forpligtelser til at drive miljø- og klimavenligt 
landbrug

Fejl i forbindelse med offentlige udbud og tildeling af tilskud.

Angivelse af unøjagtige oplysninger om arealer eller dyr

Ikkestøtteberettiget modtager/aktivitet/projekt/udgift

20 % 40 % 60 %

Bidrag til den anslåede fejlforekomst for "Naturressourcer"
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6.10. Kommissionen (for så vidt angår direkte udgifter) og medlemsstaternes 
myndigheder havde anvendt korrigerende foranstaltninger, som direkte påvirkede 51 
af transaktionerne i vores stikprøve. Disse foranstaltninger var relevante for vores 
beregninger, eftersom de reducerede den anslåede fejlforekomst for dette kapitel med 
0,2 procentpoint. 

Direkte betalinger: Et effektivt kontrolsystem begrænser 
risikoen for fejl 

6.11. Vores arbejde støtter den konklusion, at de direkte betalinger som helhed 
var uden væsentlig fejlforekomst. Disse tegner sig for 70 % af udgifterne under FFR-
udgiftsområdet "Naturressourcer". De direkte betalinger til landbrugere er 
rettighedsbaserede: Støttemodtagerne modtager betaling, hvis de opfylder visse 
betingelser. Der er en lavere risiko for fejl i sådanne betalinger, hvis de dertil knyttede 
betingelser ikke er for komplekse (jf. punkt 1.19). 

6.12. Fire primære EGFL-ordninger tegner sig for 90 % af alle direkte betalinger: 

a) to ordninger, som yder afkoblet indkomststøtte, der er baseret på det oplyste 
landbrugsareal, og som udbetales, uanset om jorden bruges til produktion: 
"grundbetalingsordningen" (17,1 milliarder euro i 2019) og "den generelle 
arealbetalingsordning" (4,3 milliarder euro i 2019)  

b) en betaling, som har til formål at støtte landbrugsmetoder, der er til gavn for 
klimaet og miljøet, almindeligt kendt som den "grønne" betaling 
(11,8 milliarder euro i 2019)  

c) koblet støtte knyttet til specifikke typer landbrugsprodukter (f.eks. oksekød og 
kalvekød, mælk eller proteinafgrøder) (4 milliarder euro i 2019).  
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De direkte betalinger som helhed var uden væsentlig fejlforekomst 

6.13. Vi testede 95 direkte betalinger, der dækkede alle hovedordningerne. Vi 
konstaterede, at 81 transaktioner ikke var behæftet med fejl. De kvantificerede fejl, vi 
konstaterede, var generelt mindre overtrædelser, som skyldtes landbrugere, der havde 
sat det støtteberettigede landbrugsareal for højt i deres støtteansøgninger. Otte af de 
ni fejl, vi kvantificerede, var på under 5 % af det undersøgte beløb. I fem tilfælde 
konstaterede vi overholdelsesproblemer uden nogen finansiel indvirkning. 

Det integrerede forvaltnings- og kontrolsystem begrænser risikoen for 
fejl i direkte betalinger 

6.14. Det vigtigste redskab til forvaltning af direkte betalinger er det integrerede 
forvaltnings- og kontrolsystem (IFKS)6 (jf. tekstboks 6.3), som omfatter 
markidentifikationssystemet (LPIS). IFKS forbinder databaser over bedrifter, 
støtteansøgninger, landbrugsområder og registre over husdyr, som betalingsorganerne 
anvender til udførelse af administrativ krydskontrol af alle støtteansøgninger. 
Markidentifikationssystemet er et geografisk informationssystem med geodatasæt fra 
mange kilder, som tilsammen udgør en fortegnelse over alle landbrugsarealer i 
medlemsstaterne. 

                                                      
6 https://ec.europa.eu/agriculture/direct-support/iacs_en 
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Tekstboks 6.3 

Det integrerede forvaltnings- og kontrolsystem 

 
Kilde: Revisionsretten. 

Støtteansøgning modtaget

Markidentifikationssystemet:
- Regelmæssige opdateringer
- Input fra kontrolsystemet og 
den geospatiale
støtteansøgning

Geospatial støtteansøgning
- Grafisk afgrænsning af 
landbrugsområdet af 
landbrugeren
- Forhåndsudfyldt med data fra 
tidligere år og andre databaser

Databaser over dyreregister
Digitalt register over alle dyr

IFKS-databaser

- Støtteansøgninger
- Betalingsrettigheder
- Register over gårde
- Jordbesiddelse (nogle 
medlemsstater)

Andre databaser

Baseret på GSAA/dyreregister

Indledende og administrative 
krydskontroller

-
Støtteberettigelsesbetingelser
- Dobbeltanmeldelser
- Databaser

Kontrol på stedet
- Stikprøvebaseret
-Fjernmåling eller besøg på 

bedrift

IFKS-kontrolsystem

Beregning af betaling
- Justeringer (f.eks. 
betalingsrettigheder)
- Maksimumsbeløb for støtte 
- Sanktioner og andre 
reduktioner

Betalinger til støttemodtageren

- Resultater af kontroller 
sendt til landbrugeren og 
betaling afholdt
- Landbrugeren kan appellere

Procesflow

Dataflow
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6.15. Vores arbejde bekræfter vores tidligere bemærkninger7, nemlig at IFKS og 
navnlig markidentifikationssystemet fungerer som et effektivt forvaltnings- og 
kontrolsystem til at sikre, at direkte støtteudbetalinger som helhed ikke er behæftet 
med væsentlige fejl. 

6.16. Siden 2018 har betalingsorganer i medlemsstaterne kunnet bruge "kontrol i 
form af monitorering"8. Denne tilgang bruger automatiserede processer baseret på 
Sentinel-satellitdata under EU's Copernicus-program til at kontrollere, om reglerne for 
den fælles landbrugspolitik overholdes. For en given ordning får betalingsorganerne 
dermed mulighed for at overvåge hele populationen af støttemodtagere. 
Betalingsorganerne kan sammenligne satellitdata om afgrødetyper og 
landbrugsaktiviteter med de oplysninger, landbrugerne har angivet i deres 
støtteansøgninger. Med den nye tilgang kan betalingsorganerne sende advarsler til 
landbrugere om visse krav (for eksempel at slå en mark inden en bestemt dato) og 
dermed tilskynde til overholdelse af ordningens bestemmelser9. 

6.17. I maj 2018 begyndte det første betalingsorgan i Italien at bruge kontrol i form 
af monitorering i en provins vedrørende støtteudbetalinger, der skulle betales i 2019. I 
2019 anvendte 15 betalingsorganer (i Belgien, Danmark, Spanien, Italien og Malta) 
kontrol i form af monitorering i forbindelse med nogle af deres ordninger for direkte 
betalinger. De vil dække omkring 4,7 % af 2020-udgifterne til betalinger af direkte 
støtte. Kontrol i form af monitorering har potentialet til at reducere den administrative 
byrde og forbedre omkostningseffektiviteten10.  

                                                      
7 Punkt 7.16 til 7.18 i årsberetningen for 2018, punkt 7.16 i årsberetningen for 2017 og punkt 

7.13 i årsberetningen for 2016. 

8 Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2018/746 af 18. maj 2018 om ændring af 
gennemførelsesforordning (EU) nr. 809/2014 for så vidt angår ændringer af 
enkeltansøgninger og betalingsanmodninger og kontrol. 

9 Jf. vores særberetning nr. 4/2020 "Anvendelse af nye billedteknologier til monitorering 
under den fælles landbrugspolitik: Der er generelt gjort konstante fremskridt, som dog har 
været langsommere inden for klima- og miljøovervågning", punkt 11 til 12 og punkt 16. 

10 Jf. vores særberetning nr. 4/2020, punkt 17 og 18. 
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Andre udgiftsområder: Komplekse 
støtteberettigelsesbetingelser øger risikoen for fejl 

6.18. Vi testede 136 transaktioner under programmer for udvikling af 
landdistrikter, 14 transaktioner vedrørende markedsforanstaltninger, 4 transaktioner 
under LIFE-programmet og 2 transaktioner under EHFF. De fleste udgifter på disse 
områder (herunder godtgørelse af udgifter) er omfattet af komplekse 
støtteberettigelsesbetingelser, der øger risikoen for fejl (jf. punkt 1.19). 

Udvikling af landdistrikter 

6.19. Kommissionen har godkendt 118 nationale og regionale programmer for 
udvikling af landdistrikter i medlemsstaterne i 2014-202011. Disse programmer 
omfatter 20 foranstaltninger og 67 delforanstaltninger, som hører ind under to brede 
udgiftskategorier: 

a) støtte til investeringsprojekter, som har til formål at fremme social og økonomisk 
udvikling i landdistrikterne 

b) betalinger til landbrugere baseret på landbrugsområde eller antal dyr på bedriften 
og på miljø- og klimarelaterede kriterier. 

6.20. Vores test af transaktioner omfattede 15 foranstaltninger med forskellige 
gennemførelsesbestemmelser og støtteberettigelsesbetingelser under 27 programmer 
i 19 medlemsstater. 

6.21. Af de 136 transaktioner, som vi testede, vedrørende udvikling af 
landdistrikter, var 114 ikke behæftet med fejl. I fem tilfælde konstaterede vi fejl med 
en indvirkning, der oversteg 20 %, og 15 transaktioner var behæftet med fejl på under 
20 % af det undersøgte beløb. For så vidt angår to betalinger konstaterede vi 
overholdelsesproblemer uden nogen finansiel indvirkning. Vi har konstateret et 
faldende antal fejl i udgifterne til udvikling af landdistrikterne i de seneste tre år. 

                                                      
11 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1305/2013 af 17. december 2013 om 

støtte til udvikling af landdistrikterne fra Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af 
Landdistrikterne (ELFUL) og om ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 1698/2005. 
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6.22. Vi undersøgte 68 betalinger til investeringsprojekter, såsom modernisering af 
bedrifter, støtte til basale tjenesteydelser og landsbyfornyelse i landdistrikter, 
investeringer i skovforvaltning og støtte til lokaludvikling styret af lokalsamfundet. Vi 
kvantificerede ni fejl, herunder to tilfælde, hvor støttemodtageren og/eller projektet 
ikke havde opfyldt støtteberettigelsesbetingelserne (jf. tekstboks 6.4). 

Tekstboks 6.4 

Eksempel på et projekt vedrørende udvikling af landdistrikter, der ikke 
er støtteberettiget 

I Ungarn godkendte de nationale myndigheder et investeringsprojekt under en 
foranstaltning til udvikling af bedrifter med husdyrhold og anvendelse af vedvarende 
energiteknologier. Den godkendte investering bestod af opførelsen af en 
lagerfacilitet til dyrefoder. Dog konstaterede vi, at støttemodtageren, hvis primære 
aktivitet er jordbrug på en bedrift på mere end 1000 hektar, brugte støtten til at 
opbygge en lagerfacilitet til korn. I henhold til de nationale regler var støtte til 
opførelse af lagerfaciliteter til afgrøder kun til rådighed for mindre bedrifter. 

6.23. Vi undersøgte 68 betalinger, som var baseret på landbrugernes angivelser af 
areal eller antal dyr og på krav vedrørende overholdelse af miljømæssige og 
klimarelaterede kriterier. Disse omfatter udbetaling af kompensation til landbrugere i 
områder med naturlige begrænsninger og betalinger for at overholde forpligtelserne til 
at drive miljø- og klimavenligt landbrug eller for økologisk landbrug. 

6.24. Betalingsorganerne anvender IFKS til at kontrollere de arealbaserede 
oplysninger i landbrugernes støtteansøgninger i henhold til disse foranstaltninger. Som 
med direkte betalinger vedrører fejl i disse transaktioner oftest mindre 
overvurderinger af det støtteberettigede område. Vi konstaterede otte transaktioner, 
der var behæftet med små fejl på under 5 % af det undersøgte beløb, og et tilfælde af 
fejl på mellem 5 % og 20 %.  
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6.25. I to andre tilfælde konstaterede vi, at støttemodtagerne overtrådte de miljø- 
og klimarelaterede støtteberettigelsesbetingelser, hvilket førte til fejl, der i begge 
tilfælde oversteg 20 % af det undersøgte beløb (jf. eksempel i tekstboks 6.5). 

Tekstboks 6.5 

Eksempel på støttemodtagere, der ikke overholder forpligtelserne til at 
drive miljø- og klimavenligt landbrug 

I Belgien konstaterede vi to tilfælde af manglende overholdelse af forpligtelserne til 
at drive miljø- og klimavenligt landbrug. I et tilfælde betalte EU støtte til en 
landbruger til at opretholde græsarealer af høj økologisk værdi for at skabe et 
levested for truede arter, såsom jordrugende fugle. Landbrugeren var forpligtet til at 
afsætte et tilflugtsområde for dyreliv og til ikke at slå græsset inden en bestemt 
dato. I det år, vi undersøgte, slog landbrugeren imidlertid græsset på to af de ni 
parceller, der var omfattet af projektet, inden den angivne dato, og fjernede det 
meste af tilflugtsområdet på de to parceller. De nationale myndigheder havde 
ortofotos, som viste overtrædelsen af reglerne, men brugte dem ikke, da de 
kontrollerede betalingen. 

Markedsforanstaltninger 

6.26. Markedsforanstaltningerne på landbrugsområdet omfatter et antal 
forskellige ordninger, der er underlagt en række støtteberettigelsesbetingelser. Vi 
testede 14 transaktioner og konstaterede fem tilfælde, hvor betalingsorganerne havde 
godtgjort ikkestøtteberettigede omkostninger, herunder tre tilfælde af manglende 
overholdelse af støtteberettigelsesbestemmelserne, hvilket førte til fejl, der oversteg 
20 % af det undersøgte beløb. 

Fiskeri, miljø og klimaindsats 

6.27. Der er også forskel på udvælgelseskriterierne og støtteberettigelseskravene 
for projekter inden for fiskeri, miljø og klimaindsats. Disse politikområder tegner sig for 
en lille del af udgifterne til "naturressourcer". Blandt de seks transaktioner, vi 
undersøgte, fandt vi ikkestøtteberettigede elementer i de omkostninger, der var 
godtgjort for to projekter.  
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Den årlige aktivitetsrapport og andre 
forvaltningsordninger 

GD AGRI's rapport om den formelle rigtighed af udgifterne til 
den fælles landbrugspolitik 

6.28. Direktøren for hvert betalingsorgan sender GD AGRI en årlig 
forvaltningserklæring om kontrolsystemernes effektivitet og en rapport med 
resultaterne af deres administrative kontrol og kontrol på stedet 
("kontrolstatistikker"). For at give yderligere sikkerhed har godkendelsesorganerne 
siden 2015 skullet afgive en årlig udtalelse for hvert betalingsorgan om lovligheden og 
den formelle rigtighed af de udgifter, som medlemsstaterne har anmodet om at få 
godtgjort. 

6.29. GD AGRI mener, at godkendelsesorganerne opnåede en markant forbedring 
af deres arbejde i 2019, hvilket gjorde det muligt for generaldirektoratet at forlade sig 
mere på godkendelsesorganernes resultater i arbejdet med at drage konklusioner om 
den formelle rigtighed af udgifterne til den fælles landbrugspolitik. GD AGRI 
anerkender dog også nogle begrænsninger i pålideligheden af resultaterne af 
godkendelsesorganernes arbejde på grund af svagheder, som generaldirektoratet 
identificerede i nogle af godkendelsesorganernes kontrol- og stikprøvemetoder. Det 
var en positiv udvikling, at godkendelsesorganernes rolle i 2015 blev udvidet til 
omfatte afgivelse af udtalelse om udgifternes formelle rigtighed. I vores genudførte 
kontrol af de transaktioner, der allerede var kontrolleret af godkendelsesorganerne (jf. 
punkt 6.7), identificerede vi nogle områder med plads til yderligere forbedringer af 
samme type som dem, Kommissionen selv identificerede.  

6.30. GD AGRI anvender betalingsorganernes kontrolstatistikker og foretager 
justeringer baseret på resultaterne af godkendelsesorganernes revisioner og sine egne 
kontroller af betalingsorganers systemer og udgifter til at udregne et tal for 
"betalingsrisikoen" for direkte betalinger, udvikling af landdistrikter og 
markedsforanstaltninger. Derefter fratrækker GD AGRI sit skøn over fremtidige 
finansielle korrektioner og inddrivelser fra disse tal for at anslå det "endelige 
risikobeløb"12. 

                                                      
12 Jf. side 77 i GD AGRI's årlige aktivitetsrapport. 
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6.31. Betalingsorganernes kontrolstatistikker angiver en fejlforekomst svarende til 
0,8 % af udgifterne til den fælles landbrugspolitik som helhed. GD AGRI forlod sig i 
endnu højere grad på godkendelsesorganernes arbejde i 2019. De justeringer, GD AGRI 
anvendte, og som det baserede på både sin egen kontrol og godkendelsesorganernes 
arbejde, udgjorde ca. 56 % af dets samlede skøn over "risikoen ved betalingen". 
Justeringerne baseret på Kommissionens eget arbejde bestod generelt af faste beløb, 
som skulle afspejle betydningen og omfanget af de svagheder, der blev identificeret i 
medlemsstaternes forvaltnings- og kontrolsystemer og anvendt som et indledende 
skøn over mulige finansielle korrektioner. 

6.32. GD AGRI anslog risikoen ved betalingen i 2019 til ca. 1,9 % for udgifterne til 
den fælles landbrugspolitik som helhed. GD AGRI anslog en betalingsrisiko på ca. 1,6 % 
for direkte betalinger, 2,7 % for udvikling af landdistrikter og 2,8 % for 
markedsforanstaltninger.  

Kommissionens årlige forvaltnings- og effektivitetsrapport 

6.33. De skøn over risiko ved betaling, som er fremlagt i Kommissionens årlige 
forvaltnings- og effektivitetsrapport, afspejler den kvantificering, der er præsenteret i 
de individuelle årlige aktivitetsrapporter fra GD AGRI og GD MARE.  

Politik og procedurer for bekæmpelse af svig i forbindelse med 
den fælles landbrugspolitik 

6.34. Svig er en handling eller undladelse begået med et ønske om at vildlede, 
hvilket fører til uberettigede betalinger13. Vores metode14 er udformet til at 
kontrollere, om de reviderede transaktioner er uden væsentlige uregelmæssigheder, 
hvad enten det skyldes svig eller utilsigtede fejl. I vores årlige test af transaktioner 
identificerer vi ofte sager med mistanke om svig i forbindelse med udgifter til den 
fælles landbrugspolitik. 

                                                      
13 Jf. artikel 3, stk. 2, i direktiv (EU) 2017/1371 om begrebet svig. 

14 Vores metode i forbindelse med svig er udarbejdet i overensstemmelse med ISSAI 1240 og 
er yderligere beskrevet i punkt 28-30 i bilag 1.1. 
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6.35. Vi konstaterer relativt få sager med mistanke om svig i direkte betalinger og 
arealbaserede betalinger i forbindelse med udvikling af landdistrikter, der ikke er 
underlagt forpligtelserne til at drive miljø- og klimavenligt landbrug. På disse områder 
konstaterer vi, at landbrugere generelt indgiver korrekte ansøgninger eller laver små 
fejl (jf. punkt 6.13 og 6.24). 

6.36. Risikoen for, at svig har en væsentlig indvirkning, er større for betalingerne til 
markedsstøtte, investeringer i udvikling af landdistrikter og andre betalinger, som 
generelt er genstand for godtgørelsesbaseret medfinansiering. På disse områder har vi 
regelmæssigt konstateret og kvantificeret tilfælde af uregelmæssige udgifter relateret 
til fremlæggelsen af falske, ukorrekte eller ufuldstændige anmeldelser, til potentielle 
interessekonflikter og til mistanke om kunstigt skabte betingelser. 

6.37. Den fælles landbrugspolitik er under delt forvaltning, så både Kommissionen 
og medlemsstaterne er ansvarlige for at løse problemer med svig. Tekstboks 6.6 viser 
de ordninger, der er etableret for at håndtere svig i forbindelse med den fælles 
landbrugspolitik. 
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Tekstboks 6.6 

Kommissionen og medlemsstaternes ordninger for bekæmpelse af svig 

 
Kilde: Revisionsretten. 

Elementer

 Vejledning 

 Rapportering

 Værktøjer

Strategi til bekæmpelse af svig v.3 
(2016)

Risikoanalyse af svig 2015

Vejledning om bekæmpelse af svig 
2014

Vurderer væsentligheden af 
de undersøgte tilfælde af svig

Indberetter identificerede 
uregelmæssigheder (> 10 000 

euro)

Systemet til indberetning af 
uregelmæssigheder

Tilbagesøgning af 
uretmæssigt udbetalt støtte 

og sanktioner

Årsrapporter om beskyttelse 
af Den Europæiske Unions 

økonomiske interesser -
Bekæmpelse af svig 

(BFI-rapporter)

Seminarer for betalingsorganer og 
godkendelsesorganer med typiske 

indikatorer for svig

Rådgivende udvalg og arbejdsgrupper

GD AGRI 
Medlemsstaternes

myndigheder OLAF

IFKS-databaser:
Markidentifikations-

systemet
GSAA

ARACHNE-værktøj
til at opdage 

interessekonflikter

Monitorering med 
Sentinel-

satellitbilleder
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6.38. OLAF er ansvarlig for efterforskning af svig i samarbejde med nationale 
efterforskningsorganer. GD AGRI træffer en række foranstaltninger til at begrænse 
risikoen for svig i forbindelse med udgifterne til den fælles landbrugspolitik, bl.a. ved at 
yde uddannelse og vejledning til medlemsstaternes forvaltnings- og kontrolorganer, 
øge sine egne medarbejderes bevidsthed om svigindikatorer, støtte udviklingen af IFKS 
og kontrol i form af monitorering samt opfordre medlemsstaterne til at anvende 
Arachne via et pilotprojekt, der blev iværksat i februar 2019. IT-værktøjet Arachne er 
baseret på en omfattende database og et sæt risikoindikatorer, der kan hjælpe 
betalingsorganer med at identificere, hvilke projekter, støttemodtagere og 
entreprenører der er i risiko for svig, interessekonflikter og uregelmæssigheder, med 
henblik på yderligere evaluering. 

6.39. I begyndelsen af 2019 offentliggjorde vi en særberetning om bekæmpelse af 
svig i forbindelse med EU's udgifter15. Vi konstaterede flere problemer, der berørte: 

o Kommissionens indsigt i omfanget af, karakteren af og årsagerne til svig 

o dens strategiske tilgang til håndtering af risikoen for svig 

o det fokus, der har været på forebyggelse af svig 

o inddrivelsesgraden for uretmæssigt betalte midler. 

6.40. I forbindelse med dette års revisionserklæring konstaterede vi: 

o at GD AGRI sidst opdaterede sin risikoanalyse af svig i 2016 

o at hverken OLAF eller GD AGRI vurderede medlemsstaternes foranstaltninger til 
forhindring og bekæmpelse af svig i forbindelse med udgifterne til den fælles 
landbrugspolitik 

o at de fleste betalingsorganer trods GD AGRI's opfordring (jf. punkt 6.38) kun i 
ringe grad anvendte Arachne-værktøjet til at identificere potentielle risici. Fra 
marts 2020 deltog 12 betalingsorganer i ni medlemsstater i pilotprojektet 
"Arachne for AGRI". 

                                                      
15 Særberetning nr. 1/2019: Bekæmpelse af svig i forbindelse med EU's udgifter: Der er behov 

for handling. 
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6.41. I vores nylige udtalelse om Kommissionens foreslåede overgangsforordning 
for den fælles landbrugspolitik16 bemærkede vi, at betalinger til landbrugere, der ikke 
er egentlige landbrugere, og som anskaffer sig landbrugsjord for at modtage betalinger 
under den fælles landbrugspolitik, har fået større opmærksomhed. Vi anførte, at 
Kommissionen og lovgiverne kan bruge overgangsperioden til at vurdere, om kravene i 
definitionerne på "egentlig landbruger", "støtteberettiget hektar" og 
"minimumslandbrugsaktivitet" i forslagene vedrørende den fælles landbrugspolitik 
efter 2020 bør ændres for at imødegå denne risiko - bl.a. ved at præcisere betydningen 
af "jord til landbrugerens rådighed" - uden at øge landbrugernes administrative byrde 
uforholdsmæssigt.  

                                                      
16 Udtalelse nr. 1/2020 om Kommissionens forslag til forordning om overgangsbestemmelser 

vedrørende den fælles landbrugspolitik i 2021, punkt 22. 
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Konklusion og anbefalinger 

Konklusion 

6.42. Det samlede revisionsbevis, som vi indhentede og har beskrevet i dette 
kapitel (jf. punkt 6.8), indikerer, at fejlforekomsten ikke var væsentlig for det lave 
risikoområde med direkte betalinger, som repræsenterer 70 % af betalingerne til 
"naturressourcer", og at den var væsentlig for de udgiftsområder, vi havde udpeget 
som værende i højere risiko (udvikling af landdistrikter, markedsforanstaltninger og 
fiskeri, miljø og klimaindsats), der repræsenterer 30 % af betalingerne under dette 
udgiftsområde. 

Anbefalinger 

6.43. Bilag 6.3 viser resultaterne af vores opfølgningsrevision af de to anbefalinger, 
vi fremsatte i vores årsrapport for 2016, og de tre anbefalinger i vores årsrapport for 
2017, som krævede øjeblikkelig handling eller var målrettet til implementering i 2019. 
Kommissionen havde gennemført fire anbefalinger fuldt ud, mens én var blevet 
gennemført i de fleste henseender. 

6.44. På grundlag af denne gennemgang samt vores revisionsresultater og 
konklusioner vedrørende 2019 fremsætter vi følgende anbefaling. 

Anbefaling 6.1 

Kommissionen bør hyppigere opdatere sin analyse af risikoen for svig i forbindelse 
med den fælles landbrugspolitik, udføre en analyse af medlemsstaternes 
foranstaltninger til forebyggelse af svig og udbrede bedste praksis for anvendelse af 
Arachne-værktøjet, med henblik på yderligere at opfordre betalingsorganerne til at 
bruge det.  

Tidsramme: 2021 
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Bilag 

Bilag 6.1 - Resultaterne af testen af transaktioner 

  
2019 2018   

  
  

  

STIKPRØVENS STØRRELSE OG STRUKTUR   

  
  

Transaktioner i alt: 251 251 

    
ANSLÅET EFFEKT AF DE KVANTIFICERBARE FEJL   

   
Anslået fejlforekomst 1,9 % 2,4 % 

   

Øvre fejlgrænse (ØF) 2,9 %  
Nedre fejlgrænse (NF) 0,8 %  
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Bilag 6.2 - Oplysninger om EU's indsats i medlemsstaterne 
Oversigt over 2019-betalinger for hver medlemsstat for udgifter til "naturressourcer" 
under delt forvaltning. 

Beløb i millioner euro 

 
Kilde: Revisionsretten, baseret på data fra Kommissionen. 

Kilder: Kort ©OpenStreetMap, licenseret i henhold til 
licensen Creative Commons Attribution-ShareAlike 2.0 (CC BY-
SA)

Medlemsstater
med reviderede transaktioner

Medlemsstat
Samlede 
"natur-

ressourcer"

Direkte 
betalinger

Udvikling af 
landdistrikter 

Markeds-
foranstaltninger

Fiskeri

Frankrig 9 747 6 935 2 224 520 68
Spanien 7 017 5 101 1 166 588 162
Tyskland 6 214 4 794 1 274 116 30
Italien 5 772 3 634 1 449 631 58
Polen 4 563 3 387 1 092 28 56
Det Forenede 
Kongerige 4 053 3 186 774 40 53

Rumænien 2 870 1 847 967 42 14
Grækenland 2 559 1 982 484 57 36
Ungarn 1 819 1 265 511 37 6
Irland 1 546 1 200 324 -3 25
Portugal 1 360 671 523 103 63
Tjekkiet 1 268 854 394 16 4
Østrig 1 255 691 538 24 2
Bulgarien 1 221 785 406 20 10
Danmark 975 822 101 11 41
Sverige 943 688 226 13 16
Finland 890 523 351 5 11
Nederlandene 811 680 90 24 17
Slovakiet 665 445 209 11 0
Litauen 658 469 181 0 8
Belgien 632 488 79 61 4
Kroatien 619 279 300 9 31
Letland 475 253 206 1 15
Estland 277 133 125 1 18
Slovenien 264 135 120 7 2
Cypern 80 49 21 6 4
Luxembourg 48 33 14 1 0
Μalta 31 5 19 1 6
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Bilag 6.3 - Opfølgning på tidligere anbefalinger 

År Revisionsrettens anbefalinger 

Revisionsrettens analyse af de fremskridt, der er sket 

Fuldt ud 
gennemført 

Under gennemførelse 
Ikke 

gennemført Ikke relevant Utilstrækkeligt 
bevis I de fleste 

henseender 
I nogle 

henseender 

2016 

Vi anbefaler, at Kommissionen: 
Anbefaling 1: 
gennemgår betalingsorganernes tilgang til klassificering og 
ajourføring af arealkategorier i deres 
markidentifikationssystemer og til udførelse af de 
nødvendige krydskontroller med henblik på at reducere 
risikoen for fejl i den grønne betaling (jf. punkt 7.17 og 7.18 
samt tekstboks 7.5). 

X      

Anbefaling 2: 
yder vejledning og udbreder bedste praksis (f.eks. brug af 
ny IT-teknologi) blandt de nationale myndigheder for at 
sikre, at deres kontroller identificerer forbindelser mellem 
ansøgere og andre interessenter, der er involveret i de 
støttede projekter (jf. punkt 7.26). 

 X     
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År Revisionsrettens anbefalinger 

Revisionsrettens analyse af de fremskridt, der er sket 

Fuldt ud 
gennemført 

Under gennemførelse 
Ikke 

gennemført Ikke relevant Utilstrækkeligt 
bevis I de fleste 

henseender 
I nogle 

henseender 

2017 

Vi anbefaler, at Kommissionen: 
Anbefaling 1: 
vurderer effektiviteten af medlemsstaternes 
foranstaltninger til adressering af årsagerne til fejl i 
forbindelse med betalinger til markedsforanstaltninger og 
udvikling af landdistrikter og udsteder yderligere vejledning, 
hvor dette er nødvendigt (jf. punkt 7.18-7.24 og bilag 7.4) 

X      

Anbefaling 2: 
foretager en nærmere undersøgelse af kvaliteten af 
godkendelsesorganernes test af transaktioner (jf. punkt 
7.32) 

X      

Anbefaling 3: 
kontrollerer gennemførelsen af de afhjælpende 
foranstaltninger, som medlemsstaternes myndigheder har 
truffet i de tilfælde, hvor Kommissionen konstaterede, at 
den ikke eller kun i begrænset omfang kunne forlade sig på 
et godkendelsesorgans arbejde (jf. punkt 7.34). 

X      
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Indledning 
7.1. I dette kapitel præsenteres vores revisionsresultater vedrørende FFR-
udgiftsområde 3 "Sikkerhed og medborgerskab". I tekstboks 7.1 findes en oversigt 
over de vigtigste aktiviteter og udgifter under dette udgiftsområde i 2019. 

Tekstboks 7.1 

FFR-udgiftsområde 3 "Sikkerhed og medborgerskab" - Fordeling i 
2019 

 

Andet⁽*⁾ 
0,3 (10,7 %)

Et kreativt Europa 
0,2 (7,3 %)

Fødevarer og foder 
0,2 (7,6 %)

Decentrale agenturer 
1,0 (29,1 %)

Migration og sikkerhed 
1,6 (45,3 %)







Sikkerhed og 
medborgerskab 

3,3 
2,0 %

Betalinger som en andel af EU-budgettet og fordeling i 2019
(milliarder euro)

159,1
milliard 

euro
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(*) Dataene omfatter udgifter vedrørende forbrugere, retfærdighed, rettigheder, lighed og 
medborgerskab. 
(**) Forfinansieringen omfatter også betalinger under delt forvaltning vedrørende 
programmeringsperioden 2014-2020, som ikke var medtaget i de regnskaber, der lå til grund for de 
kontrolpakker, Kommissionen godkendte i 2019. 
(***) Afregninger af forfinansiering er i overensstemmelse med den harmoniserede definition af 
underliggende transaktioner (for nærmere oplysninger jf. bilag 1.1, punkt 11). 

Kilde: Den Europæiske Unions konsoliderede årsregnskab for 2019. 

Mellemliggend…Mellemliggende/endelige betalinger:  0,6

Årlige afgørelser om godkendelse af de nationale 
AMIF/ISF-regnskaber: 0,8

Forfinansierings-betalinger⁽**⁾: 2,7

Afregning af forfinansiering⁽***⁾: 1,6 I alt: 3,0

I alt: 3,3

0 1 2 3

Revideret
population

Betalinger

(milliarder euro)Revisionspopulation i forhold til betalinger i 2019
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Kort beskrivelse 

7.2. Dette udgiftsområde omfatter forskellige politikker, hvis fælles målsætning er 
at styrke begrebet unionsborgerskab ved at skabe et område med frihed, retfærdighed 
og sikkerhed uden indre grænser. 

7.3. Som det fremgår af tekstboks 7.1, er der afholdt flest udgifter på området 
migration og sikkerhed. Hovedparten af udgifterne er således afholdt over blot to 
fonde - Asyl-, Migrations- og Integrationsfonden1 (AMIF) og Fonden for Intern 
Sikkerhed (ISF)2. Forvaltningen af de fleste midler under AMIF og ISF er delt mellem 
medlemsstaterne (eller associerede lande) og Kommissionens GD for Migration og 
Indre Anliggender (GD HOME). Målet med AMIF er at bidrage til en effektiv forvaltning 
af migrationsstrømmene samt tilvejebringe en fælles EU-tilgang til asyl- og 
indvandringsspørgsmål. Det overordnede mål med ISF er at sørge for sikkerhed i EU og 
samtidig lette lovlig rejseaktivitet under overholdelse af de grundlæggende 
frihedsrettigheder og menneskerettighederne. Fonden omfatter to instrumenter3: ISF - 
Grænser og visum og ISF - Politi. Førstnævnte yder støtte til integreret 
grænseforvaltning og udvikling af en fælles visumpolitik, mens sidstnævnte fokuserer 
på samarbejdet mellem retshåndhævelsesorganer og på at forbedre evnen til at 
håndtere sikkerhedsrelaterede risici og kriser. 

7.4. Fem år inde i den syvårige programmeringsperiode har medlemsstaterne 
fremskyndet gennemførelsen af deres nationale programmer. Betydelige beløb er 
endnu ikke udbetalt, og det er fortsat vigtigt at undgå at øge presset på de nationale 
myndigheder, efterhånden som programmerne nærmer sig deres afslutning. 
Tekstboks 7.2 viser de udgifter, medlemsstaterne har rapporteret til Kommissionen 
med henblik på godtgørelse siden begyndelsen af programmeringsperioden. 

                                                      
1 Jf. Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 516/2014 om oprettelse af asyl-, 

migrations- og integrationsfonden. 

2 De to fonde erstattede Solid-programmet, som kørte i den foregående 
programmeringsperiode. 

3 Jf. Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 515/2014 om oprettelse af et 
instrument for finansiel støtte til forvaltning af de ydre grænser og den fælles visumpolitik 
som en del af Fonden for Intern Sikkerhed og Europa-Parlamentets og Rådets forordning 
(EU) nr. 513/2014 om oprettelse af et instrument for finansiel støtte til politisamarbejde, 
forebyggelse og bekæmpelse af kriminalitet samt krisestyring som en del af Fonden for 
Intern Sikkerhed. 
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Tekstboks 7.2 

Udgifterne til nationale AMIF- og ISF-programmer er steget, men det 
disponible budget stiger også fortsat 

 
(*) Udgifter under AMIF/ISF på medlemsstatsniveau anmeldes til og godkendes af Kommissionen i 
det følgende år. Dermed omfatter Kommissionens årsregnskab for 2019 medlemsstaternes 
udgifter fra 2018. 

Kilde: Revisionsretten. 

7.5. En anden væsentlig del af udgiftsområdets budget er midlerne til 14 decentrale 
agenturer4, der deltager aktivt i gennemførelsen af EU's nøgleprioriteter inden for 
migration og sikkerhed, retligt samarbejde og sundhed. Herefter følger programmet 
"Fødevarer og foder", der har til formål at sikre menneskers, dyrs og planters sundhed 
i alle led i fødevarekæden, og "Et Kreativt Europa" - EU-rammeprogrammet for støtte 
til kultursektoren og den audiovisuelle sektor. Endelig omfatter budgettet en række 
programmer, hvis fælles målsætning er at styrke sikkerhed og medborgerskab i EU ved 
at fokusere på retfærdighed og forbrugerspørgsmål og rettigheder, lighed og 
medborgerskab. 

                                                      
4 Sundhed: ECDC, EFSA, EMA, ECHA. Indre anliggender: Frontex, EASO, Europol, Cepol, eu-

LISA, EMCDDA. Retfærdighed: Eurojust, FRA, EIGE, EPPO. Særlige årsberetninger med vores 
erklæring om lovligheden og den formelle rigtighed af hvert af disse agenturers 
transaktioner kan findes på Revisionsrettens websted. 
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Revisionens omfang og revisionsmetoden 

7.6. Vi undersøgte med anvendelse af den revisionstilgang og de revisionsmetoder, 
der er fastsat i bilag 1.1, følgende under dette FFR-udgiftsområde i 2019: 

a) en stikprøve på 19 transaktioner, der var udformet til at bidrage til vores samlede 
revisionserklæring, ikke til at være repræsentativ for udgifterne under dette FFR-
udgiftsområde. Vi har derfor ikke anslået fejlforekomsten for dette FFR-
udgiftsområde. Stikprøven bestod af otte transaktioner under delt forvaltning 
med medlemsstaterne5, otte under Kommissionens direkte forvaltning, én under 
Kommissionens indirekte forvaltning samt to, der involverede afregning af forskud 
til agenturer 

b) udvalgte systemer, der vedrørte: 

i) hvorvidt otte revisionsmyndigheders årlige kontrolrapporter6 vedrørende 
2018-regnskaberne for AMIF og ISF var i overensstemmelse med 
lovgivningen7 

ii) hvorvidt de samme revisionsmyndigheders arbejde i forbindelse med 
revisionen af udgifter og deres procedurer for tilvejebringelsen af pålidelige 
revisionserklæringer var fyldestgørende og i overensstemmelse med 
reglerne 

iii) hvorvidt GD HOME's overholdelsesvurderinger af de årlige kontrolrapporter, 
der udarbejdes af alle revisionsmyndigheder for AMIF og ISF, var 
hensigtsmæssige og omfattede alle relevante retlige betænkeligheder. 

c) oplysningerne om formel rigtighed i den årlige aktivitetsrapport fra GD HOME og 
GD for Retlige Anliggender og Forbrugere (GD JUST) og medtagelsen af dem i 
Kommissionens årlige forvaltnings- og effektivitetsrapport. 

                                                      
5 I Tyskland, Grækenland, Italien, Cypern, Litauen, Polen, Slovenien og Det Forenede 

Kongerige. 

6 De samme medlemsstater, som de otte transaktioner i vores stikprøve vedrørte. 

7 Kommissionens delegerede forordning (EU) 2018/1291 af 16. maj 2018 om ændring af 
delegeret forordning (EU) nr. 042/2014 om supplerende bestemmelser til Europa-
Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 514/2014 med hensyn til udpegelsen af de 
ansvarlige myndigheder og disses forvaltnings- og kontrolopgaver og med hensyn til 
revisionsmyndighedernes status og forpligtelser 
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Transaktionernes formelle rigtighed 
7.7. Af de 19 transaktioner, vi undersøgte, var syv (37 %) behæftet med fejl. Vi 
identificerede tre kvantificerbare fejl, som havde en finansiel effekt på de beløb, der 
blev afholdt over EU-budgettet. Et eksempel gives i tekstboks 7.3. 

Tekstboks 7.3 

Lønomkostninger var sat for højt 

Et AMIF-finansieret projekt, vi reviderede i Cypern, blev gennemført af en 
international organisation. Det omfattede informationsformidling, individuel 
vejledning og støtte til migranter, der ønskede at vende tilbage til deres 
oprindelseslande. Vi kontrollerede lønsedler, timesedler, betalinger og 
regnskabsposteringer for fem personer, der var direkte ansat til projektet. 
Organisationen havde anmeldt supplerende udgifter på 6 % af de samlede 
bruttolønomkostninger til dækning af bonusser ved kontraktens udløb, som 
medarbejderne i realiteten ikke var berettiget til. Dette beløb udgjorde derfor ikke 
en projektspecifik omkostning og faldt ikke ind under definitionen af en direkte 
støtteberettiget udgift. Projektets samlede omkostninger var derfor sat for højt. 

7.8. Vi konstaterede også fire tilfælde af manglende overholdelse af 
bestemmelserne, men som dog ikke havde nogen finansiel effekt på EU-budgettet. 
Som i de foregående år vedrørte disse tilfælde projektudvælgelse og udbudsregler. 
Manglende overholdelse af sådanne regler kan undergrave den forsvarlige økonomiske 
forvaltning af EU's udgifter og potentielt have indflydelse på, om de anmeldte 
omkostninger er støtteberettigede. 
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Undersøgelse af elementer i de interne 
kontrolsystemer 

Gennemgang af revisionsmyndighedernes arbejde vedrørende 
deres årlige kontrolrapporter og revisioner af udgifter 

7.9. Vi reviderede det arbejde, der var udført af otte myndigheder med ansvar for 
at revidere deres respektive medlemsstaters årsregnskaber for AMIF/ISF8 og for at 
forelægge Kommissionen en årlig kontrolrapport. Vores mål var at få bekræftet, at 
disse revisionsmyndigheder havde: 

a) medtaget alle former for betalinger, som de myndigheder, der var ansvarlige for 
at gennemføre midler, havde foretaget 

b) anvendt en hensigtsmæssig stikprøvemetode 

c) udtaget nok transaktioner til at kunne drage konklusioner om den samlede 
population 

d) beregnet fejlforekomsten korrekt9 

e) indført fyldestgørende procedurer for tilvejebringelsen af pålidelige 
revisionserklæringer og beretninger10. 

7.10. Alle revisionsmyndighederne har udviklet og gennemført detaljerede 
procedurer af tilstrækkelig kvalitet til at kunne rapportere i overensstemmelse med 
reglerne. Vi identificerede visse mangler, hvis indvirkning på regnskaberne ikke var af 
en sådan væsentlighed, at de satte spørgsmålstegn ved revisionsmyndighedernes 
konklusioner. Vi præsenterer vores revisionsresultater i tekstboks 7.4. 

                                                      
8 Tyskland, Grækenland, Italien, Cypern, Litauen, Polen og Det Forenede Kongerige i 

forbindelse med AMIF; Slovenien med hensyn til ISF. 

9 Jf. Kommissionens delegerede forordning (EU) 2018/1291. 

10 I overensstemmelse med det centrale krav nr. 14 til forvaltnings- og kontrolsystemerne - jf. 
bilaget til Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2017/646. 
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Tekstboks 7.4 

Mangler i årlige kontrolrapporter 

Mangler 
Revisions-

myndighedens 
medlemsstat 

Potentiel indvirkning 

Problemer ved stikprøvetagningen: 
anvendelse af en risikobaseret 
metode frem for en metode til 
tilfældig stikprøvetagning, 
upræcise værdier anvendt til at 
fastlægge stikprøvestørrelse. 

Slovenien 

De rapporterede data 
var ikke pålidelige. 

Begrænset, hvor stor 
sikkerhed 
revisionsmyndighedens 
arbejde gav. 

Den ansvarlige myndighed 
forelagde udkastet til regnskab for 
revisionsmyndigheden, inden den 
havde foretaget sin egen kontrol 
på stedet. Dette indebar en risiko 
for, at revisionsmyndigheden ville 
udføre sin revision på grundlag af 
et mangelfuldt sæt regnskaber. 

Italien, 
Slovenien 

Unøjagtigheder i beregninger og i 
præsentationen af samlede 
fejlprocenter og/eller 
restfejlprocenterne. 

Tyskland, 
Italien 

Teknisk bistand var udelukket fra 
revisionspopulationen, hvilket ikke 
fremgik af den årlige 
kontrolrapport. 

Slovenien 

Forskudsbetalinger var delvis 
udelukket fra 
revisionspopulationen, hvilket ikke 
fremgik af den årlige 
kontrolrapport. 

Tyskland 

Af stikprøvemæssige årsager blev 
projekter inddelt i to undergrupper 
(forskud og afholdte udgifter). 
Denne inddeling var ikke altid 
korrekt. 

Cypern 
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7.11. Vi udvalgte 62 revisionssager fra de samme otte revisionsmyndigheder og 
anvendte dem til at kontrollere, at revisionsprocedurerne var fyldestgørende og 
omfattede alle de kriterier for støtteberettigelse, der er fastsat i AMIF- og ISF-
forordningerne11. Vi konstaterede, at revisionsmyndighederne generelt havde 
detaljerede revisionsprogrammer og tjeklister til støtte for deres konklusioner. Vores 
arbejde afslørede dog de mangler, der vises i tekstboks 7.5. 

Tekstboks 7.5 

Mangler i revisionsmyndighedernes arbejde 

Mangler 
Revisions-

myndighedens 
medlemsstat 

Potentiel indvirkning 

Revisorerne kontrollerede ikke altid 
projekters udvælgelses- og/eller 
tildelingskriterier 

Italien, Cypern 

Manglende påvisning 
af 
ikkestøtteberettigede 
udgifter 

Revisionskonklusioner 
var ikke pålidelige 

Begrænset, hvor stor 
sikkerhed 
revisionsmyndighedens 
arbejde gav 

Utilstrækkeligt revisionsspor eller 
dårlig dokumentation af 
revisionsarbejde 

Grækenland, 
Cypern, 
Litauen, Det 
Forenede 
Kongerige 

Revisorerne kontrollerede ikke altid 
al relevant tilgængelig 
dokumentation til at bekræfte 
målgruppernes støtteberettigelse 
og de anmeldte udgifter og 
omkostningernes rimelighed 

Italien, Cypern 

 

Gennemgang af Kommissionens vurderinger af årlige 
kontrolrapporter 

7.12. Vi gennemgik GD HOME's overholdelsesvurderinger af 
revisionsmyndighedernes årlige kontrolrapporter og undersøgte, hvordan det 
anvendte disse rapporter til afslutning af de nationale regnskaber for AMIF og ISF 

                                                      
11 Jf. det centrale krav nr. 12 i bilaget til Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 

2017/646. 
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i 2018. Med henblik herpå udvalgte vi 12 rapporter12 og gennemgik GD HOME's 
tilsvarende kontroller. Vi konstaterede, at de individuelle vurderinger var 
velstrukturerede og veludførte, og at de omfattede alle de relevante retlige aspekter. 
GD HOME anvendte oplysningerne i kontrolrapporterne på hensigtsmæssig vis til at 
træffe sine afgørelser om regnskabsafslutning. 

7.13. Vores revision afslørede dog to mangler, der kan begrænse den tillid, 
Kommissionen tillægger de årlige kontrolrapporter, jf. tekstboks 7.6. 

Tekstboks 7.6 

Mangler, der fremgår af Kommissionens vurderinger af årlige 
kontrolrapporter 

Mangler Potentiel indvirkning 

De ansvarlige myndigheder anvender alle ikke den 
samme definition af "mellemliggende betaling"13. 

Værdien og de 
rapporterede datas 
fuldstændighed kan være 
sat over styr. 

Kommissionen udsendte ikke retningslinjer til 
revisionsmyndighederne om, hvordan den minimale 
revisionsdækning på 10 %14 beregnes, når de 
anvender delstikprøvetagning. I visse tilfælde fandt 
Kommissionen, at revisionsmyndighedernes arbejde 
var utilstrækkeligt. 

Revisionskonklusionernes 
pålidelighed var uvis. 

 

                                                      
12 Fra Bulgarien, Tjekkiet, Frankrig, Nederlandene, Østrig, Portugal og Slovakiet for AMIF; 

Estland, Spanien, Island, Malta og Finland for ISF. 

13 Skabelonen for anmodninger om betaling af den årlige saldo for AMIF-/ISF-midler definerer 
midlertidige betalinger som godtgørelse af udgifter, der er afholdt af støttemodtageren i 
forbindelse med et igangværende projekt. Nogle medlemsstater mener også, at forskud kan 
være midlertidige betalinger, og vi konstaterede, at andre medlemsstater havde foretaget 
flere mellemliggende betalinger uden først at have afregnet forskud. 

14 Artikel 14, stk. 4, i Kommissionens delegerede forordning (EU) 2018/1291. 
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Årlige aktivitetsrapporter og andre 
forvaltningsordninger 
7.14. Vi gennemgik de årlige aktivitetsrapporter fra GD HOME og GD JUST og fandt 
ikke nogen oplysninger, der kunne være i strid med vores revisionsresultater. Vores 
begrænsede stikprøve for 2019 (19 transaktioner) er imidlertid ikke tilstrækkelig til, at 
vi kan sammenligne resultaterne af vores revision med de to GD'ers oplysninger om 
udgifternes formelle rigtighed. 

7.15. Vi gennemgik GD HOME's og GD JUST's estimater vedrørende risikoen ved 
betaling og risikoen ved afslutning. Vi konstaterede, at de blev beregnet i henhold til 
interne metoder, og at de blev korrekt oplyst i den årlige forvaltnings- og 
effektivitetsrapport. 
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Konklusion og anbefalinger 
7.16. Omfanget af vores revision vedrørende FFR-udgiftsområde 3 "Sikkerhed og 
medborgerskab" (jf. punkt 7.6) var udformet til at bidrage til vores samlede 
revisionserklæring, ikke til at være repræsentativ for udgifterne under dette FFR-
udgiftsområde. Vi har derfor ikke anslået fejlforekomsten for dette FFR-udgiftsområde. 
Vores undersøgelse af transaktioner og systemer fremhævede dog tre væsentlige 
områder, hvor der er plads til forbedring (jf. punkt 7.10-7.13). 

Anbefalinger 

7.17. På grundlag af vores revisionsresultater vedrørende 2019 fremsætter vi 
følgende anbefalinger til Kommissionen: 

Anbefaling 7.1 - Revisionsdækning 

Kommissionen bør udsende retningslinjer til medlemsstaternes revisionsmyndigheder 
for AMIF og ISF om, hvordan revisionsdækningen beregnes, hvis de anvender 
delstikprøvetagning. Der bør gives rådgivning, som sikrer, at stikprøvetagningen er 
tilstrækkelig og hensigtsmæssig med hensyn til at udgøre et rimeligt grundlag for, at 
revisoren kan drage konklusioner om den samlede population. 

Tidsramme: i løbet af 2021. 

Anbefaling 7.2 - Stikprøvetagning 

Kommissionen bør minde medlemsstaternes revisionsmyndigheder for AMIF og ISF 
om, at de skal følge Kommissionens instruktioner vedrørende stikprøvetagning og 
beregning af fejlforekomsten. Specifikt bør stikprøvetagning ske tilfældigt, hver 
stikprøveenhed i populationen bør have en chance for at blive udtaget og, hvor det er 
relevant, bør alle fejl bør ekstrapoleres til den relevante population. 

Tidsramme: i løbet af 2021. 
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Anbefaling 7.3 - Revisionsspor 

Kommissionen bør udsende retningslinjer til medlemsstaternes revisionsmyndigheder 
for AMIF og ISF om, hvordan de på en tilstrækkelig og hensigtsmæssig måde kan 
dokumentere arten, den tidsmæssige placering og omfanget af deres 
revisionshandlinger, deres resultater og det indsamlede revisionsbevis. 

Tidsramme: i løbet af 2021. 
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Kapitel 8 

Et globalt Europa - FFR-udgiftsområde 4 
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Indledning 
8.1. I dette kapitel præsenteres vores revisionsresultater vedrørende FFR-
udgiftsområde 4 "Et globalt Europa". I tekstboks 8.1 findes en oversigt over de 
vigtigste aktiviteter og udgifter under dette udgiftsområde i 2019. 

Tekstboks 8.1 

FFR-udgiftsområde 4 "Et globalt Europa" - Fordeling i 2019 

(*) I overensstemmelse med den harmoniserede definition af underliggende transaktioner (for 
nærmere oplysninger jf. bilag 1.1, punkt 11). 

Kilde: Den Europæiske Unions konsoliderede årsregnskab for 2019. 

Andre aktioner og programmer
1,7 (17,3 %)

Humanitær bistand
2,1 (20,4 %)

Instrumentet til 
førtiltrædelsesbistand (IPA)
1,6 (15,7 %)

Det europæiske 
naboskabsinstrument (ENI)
2,1 (20,6 %)

Instrumentet til finansiering af 
udviklingssamarbejde (DCI)
2,6 (26,0 %)

Et globalt Europa 
10,1

6,3 %

Betalinger som en andel af EU-budgettet og fordeling i 2019
(milliarder euro)

159,1 
milliard euro

Mellemliggende/endelige 
betalinger:  2,8

Forfinansieringsbetalinger ⁽*⁾: 7,3

Afregning af forfinansiering ⁽*⁾: 5,2

Trustfondbetalinger: 0,2

I alt: 8,2

I alt: 10,1

0 2 4 6 8 10

Revisions-
population

Betalinger

Revisionspopulation i forhold til betalinger i 2019
(milliarder euro)
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Kort beskrivelse 

8.2. "Et globalt Europa" dækker udgifterne til alle eksterne foranstaltninger 
(udenrigspolitik), der finansieres over EU's almindelige budget. Formålet med disse 
politikker er at: 

— fremme EU's værdier i resten af verden, f.eks. demokrati, retsstatsprincippet og 
respekt for menneskerettigheder og grundlæggende frihedsrettigheder 

— tackle store globale udfordringer som f.eks. klimaforandringer og tab af 
biodiversitet 

— øge effekten af EU's udviklingssamarbejde med det formål at hjælpe med til at 
udrydde fattigdom og fremme velstand 

— fremme stabilitet og sikkerhed i kandidat- og naboskabslande 

— styrke den europæiske solidaritet efter naturkatastrofer eller menneskeskabte 
katastrofer 

— forbedre kriseforebyggelse og konfliktløsning, bevare freden, styrke den 
internationale sikkerhed og fremme internationalt samarbejde 

— promovere EU-interesser og gensidige interesser i udlandet ved at støtte den 
eksterne dimension af EU's politikker. 

8.3. De generaldirektorater og tjenestegrene, der primært er involveret i 
gennemførelsen af budgettet for EU's optræden udadtil, er Generaldirektoratet for 
Internationalt Samarbejde og Udvikling (GD DEVCO), Generaldirektoratet for 
Naboskabspolitik og Udvidelsesforhandlinger (GD NEAR), Generaldirektoratet for 
Civilbeskyttelse og Humanitære Bistandsforanstaltninger (GD ECHO), 
Generaldirektoratet for Regionalpolitik og Bypolitik (GD REGIO) og Tjenesten for 
Udenrigspolitiske Instrumenter (FPI). 

8.4. I 2019 beløb betalingerne til "Et globalt Europa" sig til 10,1 milliard euro1 og 
blev udbetalt i mere end 150 lande (jf. bilag 8.1) ved hjælp af en række forskellige 
instrumenter (jf. tekstboks 8.1) og støtteordninger såsom kontrakter vedrørende 
bygge- og anlægsarbejder/vareindkøb/tjenesteydelser, tilskud, speciallån, 

                                                      
1 Endeligt gennemførte betalinger, herunder med formålsbestemte indtægter. 
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lånegarantier og finansiel bistand, budgetstøtte og andre specifikke former for 
budgettilskud. 

Revisionens omfang og revisionsmetoden 

8.5. Vi undersøgte med anvendelse af den revisionstilgang og de revisionsmetoder, 
der er fastsat i bilag 1.1, følgende under dette FFR-udgiftsområde i 2019: 

a) en stikprøve på 68 transaktioner plus syv transaktioner, som vi tog fra 
undersøgelserne af restfejlfrekvensen2 og justerede3 for at kompensere for deres 
metodologiske begrænsninger. Stikprøven af transaktioner blev udformet med 
henblik på at bidrage til vores samlede revisionserklæring, ikke med henblik på at 
være repræsentativ for udgifterne under FFR-udgiftsområde 4 "Et globalt 
Europa". Vi har derfor ikke anslået fejlforekomsten for dette FFR-udgiftsområde. 
Vores stikprøve omfattede 22 transaktioner fra GD NEAR, 25 fra GD DEVCO, 10 fra 
GD ECHO og 11 andre transaktioner. For så vidt angår den del af vores population, 
som var omfattet af GD NEAR's og GD DEVCO's undersøgelser af 
restfejlfrekvensen i 2019 (10 %), lod vi yderligere 7 transaktioner indgå i vores 
stikprøve 

b) oplysningerne om formel rigtighed i den årlige aktivitetsrapport fra GD NEAR og 
GD DEVCO4 og medtagelsen af dem i Kommissionens årlige forvaltnings- og 
effektivitetsrapport. 

                                                      
2 GD NEAR og GD DEVCO får hvert år udført undersøgelser af restfejlfrekvensen for at 

vurdere det resterende omfang af fejl på deres ansvarsområde efter afslutningen af alle 
forvaltningens kontroller til forebyggelse, afsløring og korrektion af fejl. En undersøgelse af 
restfejlfrekvensen er ikke en erklæringsopgave eller en revision. Den foretages efter de 
berørte GD'ers respektive metoder og håndbøger. 

3 Vores gennemgang af undersøgelser af restfejlfrekvensen har vist, at den underliggende 
metode for GD DEVCO's undersøgelse af restfejlfrekvensen omfatter langt færre kontroller 
på stedet end vores revisionsarbejde. Endvidere giver både GD DEVCO's og GD NEAR's 
undersøgelser af restfejlfrekvensen færre muligheder for at undersøge udbud. Som sidste 
år justerede vi derfor resultaterne af undersøgelsen af restfejlfrekvensen for at afspejle 
graden af manglende overholdelse af reglerne om offentlige udbud. Vi baserede denne 
justering på vores revisionsresultater vedrørende "Et globalt Europa" i DAS-revisionen for 
2014-2019 og vores test af transaktioner udvalgt blandt tidligere års undersøgelser af 
restfejlfrekvensen (jf. punkt 8.18). 

4 Arbejdet vedrørende GD DEVCO's årlige aktivitetsrapport præsenteres i detaljer i vores 
årsberetning om 8., 9., 10. og 11. Europæiske Udviklingsfond. 
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Transaktionernes formelle rigtighed 
8.6. Af de 68 transaktioner, vi undersøgte, var 22 (32,4 %) behæftet med fejl. Vi 
identificerede 11 kvantificerbare fejl, som havde en finansiel effekt på de beløb, der 
blev afholdt over EU-budgettet. Vi fandt også 11 tilfælde af manglende overholdelse af 
retlige og finansielle bestemmelser. Da det ikke var hensigten, at denne stikprøve 
skulle være repræsentativ for udgifterne på dette FFR-udgiftsområde, har vi ikke 
anslået den samlede fejlforekomst. Ved undersøgelsen af disse transaktioner 
konstaterede vi eksempler på effektive interne kontrolsystemer såsom det beskrevne 
eksempel i tekstboks 8.2. Vores revisionsresultater vedrørende ikkestøtteberettigede 
udgifter fremgår af tekstboks 8.3 og tekstboks 8.4. 

Tekstboks 8.2 

Kommissionen har foretaget effektiv kontrol af betalingsanmodninger 
under indirekte forvaltning 

GD NEAR 

EU finansierede en aktion til en værdi af 4,5 millioner euro for at støtte SMV'ers 
konkurrenceevne under tilpasningsprogrammet for det vidtgående og brede 
frihandelsområde (DCFTA) i Georgien. Kommissionen undertegnede en 
delegationsaftale med en udviklingsbank og gennemførte aktionen under indirekte 
forvaltning. Den behandlede en betalingsanmodning fra banken, hvori der blev 
anmodet om regnskabsafslutning af allerede afholdte indberettede omkostninger. Vi 
reviderede Kommissionens regnskabsafslutning i forbindelse med denne 
betalingsanmodning.  

Kommissionen havde analyseret den finansielle beretning og konstateret, at 
støttemodtageren havde inkluderet forfinansieringen i de omkostninger, der 
allerede var afholdt. Idet forfinansiering ikke kan betragtes som en afholdt 
omkostning, burde den ikke have været inkluderet i det beløb, der blev anmodet 
om. Efter en dybdegående analyse trak Kommissionen mere end 80 000 euro fra det 
beløb, der var blevet anmodet om. 
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Tekstboks 8.3 

Intet tidsregistreringssystem 

FPI 

Vi reviderede de udgifter, som en nonprofitorganisation havde anmeldt inden for 
rammerne af en tilskudskontrakt indgået med Kommissionen. Aktionen havde til 
formål at forhindre voldelig ekstremisme ved Tunesiens sydlige grænse. De samlede 
anslåede aktionsomkostninger var på 1,2 millioner euro, der udelukkende blev 
finansieret fra EU-budgettet. 

De støttedokumenter, vi undersøgte, viste, at der ikke var noget 
tidsregistreringssystem til at retfærdiggøre fordelingen af omkostninger mellem de 
forskellige projekter og dokumentere den faktiske arbejdstid i det reviderede 
projekt. Denne mangel på revisionsspor betød, at vi ud af et samlet revideret beløb 
på 970 000 euro var ude af stand til at kontrollere nøjagtigheden af udgifter, der 
beløb sig til 12 800 euro, og at dette beløb derfor var uregelmæssigt. Manglen på et 
tidsregistreringssystem var også i strid med kontraktvilkårene og modtagerens 
interne politikker. 

I 2019 konstaterede vi også problemer med tidsregistreringen i forbindelse med tre 
andre transaktioner, der blev forvaltet af GD NEAR, GD CLIMA og GD ECHO. 

 

Tekstboks 8.4 

Anmeldelse af ikkestøtteberettigede momsbetalinger i forbindelse 
med et projekt 

GD DEVCO 

Vi reviderede de udgifter, som en international udviklingsbank havde anmeldt i 
henhold til en delegationsaftale undertegnet med Kommissionen vedrørende en 
aktion, der havde til formål at støtte infrastrukturinvesteringsprogrammet for 
Sydafrika. Projektets samlede anslåede budget var på mere end 99 millioner euro, 
der udelukkende blev finansieret af EU.  

De reviderede bilag viste, at de samlede reviderede udgifter på 3,6 millioner euro 
omfattede ikkestøtteberettiget moms på mere end 300 000 euro. 

I 2019 konstaterede vi problemer med moms i forbindelse med en anden 
transaktion, der blev forvaltet af GD ECHO. 
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8.7. Der forekommer to udgiftsområder, hvor transaktionerne er mindre udsat for 
fejl som følge af betalingsvilkårene. Disse områder er i) budgetstøtte og ii) projekter, 
der gennemføres af internationale organisationer og er underlagt den "teoretiske 
tilgang". I 2019 reviderede vi to budgetstøttetransaktioner og 25 projekter forvaltet af 
internationale organisationer, herunder otte transaktioner med teoretisk tilgang 
(jf. punkt 8.10). Vi konstaterede ikke nogen fejl inden for disse områder. 

8.8. Budgetstøtte er et bidrag til en stats almindelige budget eller dens budget for 
en specifik politik eller et specifikt mål. I 2019 blev der over EU's almindelige budget 
finansieret budgetstøttebetalinger på 824 millioner euro. Vi undersøgte, om 
Kommissionen havde overholdt de specifikke betingelser for at afholde 
budgetstøttebetalinger til partnerlande og havde kontrolleret, at de generelle 
støtteberettigelsesbetingelser (f.eks. tilfredsstillende fremskridt i forvaltningen af de 
offentlige finanser) var blevet opfyldt. 

8.9. De retlige bestemmelser giver imidlertid brede fortolkningsmuligheder, og 
Kommissionen har et betydeligt spillerum, når den skal afgøre, om disse generelle 
betingelser er opfyldt. Vores revision af den formelle rigtighed kan ikke omfatte 
forhold, der indtræffer senere end det tidspunkt, hvor Kommissionen udbetaler 
støtten til modtagerlandet, eftersom disse midler da vil falde sammen med landets 
egne budgetmidler5. 

8.10. Under den "teoretiske tilgang", hvor Kommissionens bidrag til 
multidonorprojekter sammenlægges med andre donorers bidrag og ikke øremærkes til 
specifikke identificerbare udgiftsposter, går Kommissionen ud fra, at EU's 
støtteberettigelsesregler er overholdt, såfremt der i de samlede beløb er tilstrækkelig 
mange støtteberettigede udgifter til at dække EU-bidraget. Ved vores substanstest tog 
vi hensyn til denne tilgang. Betalingerne til internationale organisationer afholdt over 
EU's almindelige budget beløb sig i 2019 til 3,2 milliarder euro. Vi kan ikke fastslå, på 
hvor stor en del af dette beløb Kommissionen har anvendt den "teoretiske tilgang", 
fordi den ikke overvåger dette.  

                                                      
5 Budgetstøttens produktivitet og effektivitet behandles i en række af vores særberetninger, 

senest i særberetning nr. 9/2019 "EU's støtte til Marokko har indtil videre givet begrænsede 
resultater" og særberetning nr. 25/2019 "Datakvalitet inden for budgetstøtte: Svagheder i 
visse indikatorer og i verificeringen før udbetaling af variable trancher" 
(http://eca.europa.eu). 
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Årlige aktivitetsrapporter og andre 
forvaltningsordninger 

GD NEAR's 2019-undersøgelse af restfejlfrekvensen 

8.11. GD NEAR fik i 2019 udført sin femte undersøgelse af restfejlfrekvensen af en
ekstern kontrahent for at vurdere det resterende omfang af fejl på dets 
ansvarsområde efter afslutningen af alle forvaltningens kontroller til forebyggelse, 
afsløring og korrektion af fejl. Undersøgelsen er et vigtigt element, som 
generaldirektøren baserer sin forvaltningserklæring på, og som bidrager til de 
oplysninger om formel rigtighed vedrørende "foranstaltningerne udadtil", der 
offentliggøres i den årlige forvaltnings- og effektivitetsrapport. 

8.12. I undersøgelsen gennemgås en repræsentativ stikprøve på 365 transaktioner
gennemført under kontrakter, der blev afsluttet mellem september 2018 og august 
2019 (jf. tekstboks 8.5). 

Tekstboks 8.5 

Kilde: Revisionsretten. 

8.13. GD NEAR præsenterede resultaterne af 2019-undersøgelsen af
restfejlfrekvensen i sin årlige aktivitetsrapport. Den anslåede samlede restfejlfrekvens 
for GD'et var 0,53 %, dvs. under den væsentlighedstærskel på 2 %, som Kommissionen 
har fastsat. De to foregående års restfejlfrekvens havde været 0,67 % i 2017 og 0,72 % 
i 2018. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2006-2017 2018 2019 2020

2006-2017

Kommissionen giver i sin årlige aktivitetsrapport for 2019 
sikkerhed for udgifterne i 2018 på grundlag af undersøgelsen af 
restfejlfrekvensen.

GD DEVCO's og GD NEAR's undersøgelser af 
restfejlfrekvensen med henblik på den årlige 

aktivitetsrapport for 2019 er baseret på kontrakter 
afsluttet mellem 1. september 2018 og

31. august 2019.

GD NEAR's 
aktivitetsrapport 

for 2019 

Input

Revisions-
rettens 
årlige 

aktivitets-
rapport for 

2019

Kontrakter afsluttet mellem 
1. september 2018 og

31. august 2019 vedrører 
betalinger afholdt mellem 

2005 og 2018. 

I sin årsberetning for 2019 gennemgår Revisionsretten en 
stikprøve på 68 mellemliggende/endelige betalinger og 
afregninger af forfinansiering fra 2019. Denne stikprøve er ikke 
repræsentativ, og vi præsenterer derfor ikke en fejlforekomst i 
dette kapitel.
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8.14. Undersøgelsen af restfejlfrekvensen er ikke en erklæringsopgave eller en 
revision. Den foretages efter GD NEAR's egen metode og håndbog. Vi har konstateret 
begrænsninger herved, der kan bidrage til, at restfejlfrekvensen undervurderes. Mere 
specifikt dækker arbejdet bag undersøgelsen af restfejlfrekvensen ikke i tilstrækkelig 
grad visse udbudsaspekter, f.eks. begrundelserne for at afvise ansøgere eller de valgte 
tilbudsgiveres opfyldelse af alle udvælgelses- og tildelingskriterier, og det omfatter 
heller ikke en kontrol af forslagsindkaldelserne og begrundelserne for direkte tildeling. 

8.15. I vores analyse af undersøgelsen af restfejlfrekvensen konstaterede vi, at 
Kommissionen for at tage hensyn til vores anbefaling6 om at lægge mere vægt på 
tilskud under direkte forvaltning i stikprøvepopulationen havde indført en supplerende 
fejlfrekvens for sådanne projekter ("fejlfrekvensen for tilskud"). Dette gav 
generaldirektøren et ekstra grundlag for at opretholde det forbehold, der tidligere var 
taget på grund af den høje risiko forbundet med tilskud under direkte forvaltning. I 
forbindelse med stikprøven vedrørende restfejlfrekvensen anvender kontrahenten 
generelt en væsentlighedstærskel på 2 % og et sikkerhedsniveau7 på 95 %. 
Beregningsmetoden gav imidlertid et lavere sikkerhedsniveau (på 80 %) med hensyn til 
fejlfrekvensen for tilskud, hvilket førte til et mindre præcist skøn over den faktiske 
fejlfrekvens for denne del af populationen. Denne tilgang afspejler ikke den store risiko 
på dette område. Selv hvis der i forbindelse med tilskud anvendtes et sikkerhedsniveau 
på 95 %, ville den samlede stikprøve af transaktioner stadig være mindre end den for 
sidste år. 

8.16. GD NEAR's metode til at anslå restfejlfrekvensen giver kontrahenten brede 
fortolkningsmuligheder ved vurderingen af individuelle fejl. I tilfælde, hvor der ikke 
forelægges dokumenter vedrørende en transaktion, overlades det f.eks. til 
kontrahenten at anslå fejlfrekvensen og fastslå rimeligheden af de begrundelser, der er 
givet for de manglende dokumenter. Denne tilgang sikrer ikke en ensartet behandling 
af samme eller lignende resultater. Den kontrahent, der var ansvarlig for 
undersøgelsen af restfejlfrekvensen, foretog ikke sådanne skøn i år. 

8.17. Endelig konstaterede vi et fald i antallet af transaktioner, for hvilke der ikke 
var foretaget nogen substanstest, fordi undersøgelsen af restfejlfrekvensen byggede 
fuldt ud på tidligere kontrolarbejde. Antallet af transaktioner, der byggede fuldt ud på 
tidligere kontrolarbejde, nåede i 2019 op på 63 (17,2 %), sammenlignet med 118 

                                                      
6 Jf. anbefaling 2 i kapitel 9 i vores årsberetning for 2017. 

7 Sandsynligheden for, at fejlforekomsten i populationen ligger inden for et bestemt interval 
("konfidensintervallet"). 
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(23,6 %) i 2018 og 57 (12,2 %) i 2017. Der skete imidlertid en stigning i antallet af 
transaktioner, der byggede delvist på tidligere kontrolarbejde (33,3 % i 2019 
sammenlignet med 25,3 % i 2018). I begge år tegnede de transaktioner, der byggede 
henholdsvis fuldt ud og delvist på tidligere kontrolarbejde, sig tilsammen for ca. 50 % 
af den samlede stikprøve. Formålet med undersøgelsen af restfejlfrekvensen er at 
måle "de fejl, der er sluppet igennem alle kontroller til at forebygge, opdage og 
korrigere fejl". Undersøgelsen måler imidlertid ikke disse fejl fuldt ud, eftersom den 
bygger fuldt ud eller delvist på resultaterne af tidligere kontroller i halvdelen af 
stikprøvens transaktioner. Overdreven anvendelse af andres arbejde kan påvirke 
restfejlfrekvensen og dermed indvirke negativt på opfyldelsen af hovedformålet med 
undersøgelsen. 

8.18. I vores årsberetninger for 2017 og 2018 rapporterede vi om begrænsninger i 
GD NEAR's metode til undersøgelse af restfejlfrekvensen. I forbindelse med vores 
revisionserklæringer for 2018 og 2019 udførte vi derfor yderligere kontrol på områder, 
hvor vi havde fundet sådanne begrænsninger. For 2019 udvalgte vi tilfældigt seks 
transaktioner fra tidligere undersøgelser af restfejlfrekvensen - i gennemsnit to 
transaktioner pr. besøgt EU-delegation. Tre af dem var behæftet med fejl. 

GD NEAR's årlige aktivitetsrapport 

8.19. For så vidt angår regnskabsåret 2019 gennemgik vi GD NEAR's årlige 
aktivitetsrapport for 2019 og fandt ikke nogen oplysninger, der kunne være i modstrid 
med vores revisionsresultater. 

8.20. GD NEAR anslog, at det samlede risikobeløb på betalingstidspunktet i relation 
til udgifter godkendt i 2019 (2,8 milliarder euro) var på 23,9 millioner euro (0,84 % af 
de godkendte udgifter i 2019). Af dette samlede risikobeløb anslog 
generaldirektoratet, at 8,8 millioner euro (36,8 %) ville blive korrigeret som led i dets 
kontrol i de efterfølgende år8. Generaldirektøren erklærede derfor, at GD'ets 
finansielle eksponering var under væsentlighedstærsklen på 2 %. Eftersom vi ikke har 
en repræsentativ stikprøve, ud fra hvilken vi kan anslå en fejlforekomst for FFR-
udgiftsområdet "Et Globalt Europa", er vi ude af stand til at vurdere denne erklæring i 
forhold til resultaterne af vores revisionsarbejde. 

                                                      
8 Risikobeløbet ved afslutningen udgør forskellen mellem risikobeløbet ved betalingen og de 

anslåede korrektioner (15,1 million euro i 2019). 
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8.21. GD NEAR henviste ikke til begrænsningerne ved undersøgelsen af 
restfejlfrekvensen i sin årlige aktivitetsrapport. GD'et bestræbte sig ikke desto mindre 
på at anlægge en forsigtig tilgang i analysen af indtægtsordrer. I sin beregning af 
korrektionskapaciteten medtog GD'et kun beløb, der var inddrevet som følge af 
uregelmæssigheder og fejl, der blev konstateret efterfølgende, og undgik således 
overvurdering i overensstemmelse med vores tidligere anbefalinger. 

GD DEVCO's årlige aktivitetsrapport og undersøgelse af 
restfejlfrekvensen 

8.22. Vores gennemgang af GD DEVCO's årlige aktivitetsrapport for 2019 og 
undersøgelsen af restfejlfrekvensen præsenteres nærmere i vores årsberetning om 8., 
9., 10. og 11. Europæiske Udviklingsfond. 
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Konklusioner og anbefalinger 

Konklusioner 

8.23. Stikprøven af transaktioner blev udformet med henblik på at bidrage til vores 
samlede revisionserklæring, ikke med henblik på at være repræsentativ for udgifterne 
under FFR-udgiftsområde 4 "Et globalt Europa". Vi har derfor ikke anslået 
fejlforekomsten for dette FFR-udgiftsområde (jf. punkt 8.5). Vores undersøgelse af 
transaktioner og systemer fremhævede dog tre væsentlige områder, hvor der er plads 
til forbedring. 

Anbefalinger 

8.24. Bilag 8.2 viser resultaterne af vores opfølgningsgennemgang vedrørende de 
fire anbefalinger, vi fremsatte i vores årsberetning for 2016, og som enten krævede 
umiddelbar handling eller skulle gennemføres senest i 2019. Kommissionen havde 
gennemført tre af dem fuldt ud og én delvis9. 

8.25. På grundlag af denne gennemgang samt vores revisionsresultater og 
konklusioner vedrørende 2019 fremsætter vi følgende anbefalinger til Kommissionen: 

Anbefaling 8.1 

Kommissionen bør oplyse om begrænsningerne ved undersøgelsen af 
restfejlfrekvensen i GD NEAR's årlige aktivitetsrapport for 2020 og dets fremtidige 
årlige aktivitetsrapporter. 

Tidsramme: senest ved offentliggørelsen af den næste årlige aktivitetsrapport i 
første kvartal af 2021 

                                                      
9 I GD NEAR's årlige aktivitetsrapport for 2019 blev der ikke oplyst om anvendelsesområdet 

for undersøgelsen af restfejlfrekvensen. 
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Anbefaling 8.2 

Kommissionen bør øge det sikkerhedsniveau, som GD NEAR anvender i sin metode til 
beregning af fejlfrekvensen for tilskud, til det samme niveau, som anvendes på resten 
af den population, der er omfattet af undersøgelsen af restfejlfrekvensen, så det mere 
nøjagtigt afspejler den højere risiko, der er forbundet med tilskud under direkte 
forvaltning. 

Tidsramme: inden udgangen af 2021 

Anbefaling 8.3 

Kommissionen bør styrke GD NEAR's, GD DEVCO's, GD ECHO's, GD CLIMA's og FPI's 
kontroller ved at pege på og forebygge tilbagevendende fejl (f.eks. manglende 
tidsregistreringssystemer og opkrævning af ikkestøtteberettiget moms fra EU-
finansierede projekter). 

Tidsramme: inden udgangen af 2021 
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Bilag 
Bilag 8.1 - GD NEAR's og GD DEVCO's betalinger pr. delegation 

  
* Denne betegnelse må ikke udlægges som en anerkendelse af en palæstinensisk stat og berører ikke 
de enkelte medlemsstaters holdninger til dette spørgsmål. 

Kilder: Kort ©OpenStreetMap, der er licenseret i henhold til Creative Commons Attribution-ShareAlike 
2.0 (CC BY-SA), og Den Europæiske Revisionsret på grundlag af Den Europæiske Unions konsoliderede 
årsregnskab for 2019. 

 

Top 7 i GD NEAR
(millioner euro)

1. Palæstina*
2. Marokko
3. Tyrkiet
4. Tunesien
5. Moldova
6. Jordan
7. Serbien

145
135

99   
86
65
63
58
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Kilder: Kort ©OpenStreetMap, der er licenseret i henhold til Creative Commons Attribution-ShareAlike 
2.0 (CC BY-SA), og Den Europæiske Revisionsret på grundlag af Den Europæiske Unions konsoliderede 
årsregnskab for 2019. 

 

Top 5 i GD DEVCO
(millioner euro)

1. Afghanistan
2. Niger
3. Burkina Faso
4. Mali 
5. Etiopien

125
94
84   
83
65
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Bilag 8.2 - Opfølgning på tidligere anbefalinger 

År Revisionsrettens anbefalinger 

Revisionsrettens analyse af de fremskridt, der er sket 

Fuldt ud 
gennemført 

Under gennemførelse 
Ikke 

gennemført 
Ikke 

relevant 
Utilstrækkeligt 

bevis I de fleste 
henseender 

I nogle 
henseender 

2016 

Vi anbefaler, at GD NEAR: 

Anbefaling 1: sammen med revisionsmyndighederne i 
de lande, der modtager støtte fra IPA II, arbejder på at 
forbedre deres kompetence, særlig ved at tilrettelægge 
seminarer, oprette netværk og bruge de redskaber, der 
er til rådighed, f.eks. twinning og teknisk bistand 

X      

Anbefaling 2: udvikler risikoindeks med henblik på at 
forbedre den vurdering, der er baseret på templates for 
intern kontrol, for bedre at kunne måle fejlenes effekt  

X      

Anbefaling 3: i den næste årlige aktivitetsrapport 
oplyser omfanget af undersøgelsen af restfejlfrekvensen 
korrekt og anfører den anslåede nedre og øvre 
fejlgrænse 

 X     

Anbefaling 4: forbedrer beregningen af den 
korrigerende effekt i 2017 ved at vurdere de fejl, der er 
påpeget i denne årsberetning. 

X      
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Kapitel 9 

Administration - FFR-udgiftsområde 5 
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Indledning 
9.1. I dette kapitel præsenteres resultaterne af vores revision vedrørende FFR-
udgiftsområde 5 "Administration". Tekstboks 9.1 giver en oversigt over EU-
institutionernes og -organernes udgifter i 2019. 

Tekstboks 9.1 

FFR-udgiftsområde 5 "Administration"- Fordeling i 2019 

 

Andre 0,1 (1,2 %)

EØSU 0,1 (1,3 %)

Revisionsretten 0,1 (1,4 %)

Domstolen 
0,4 (4,0 %)

Rådet 
0,6 (5,4 %)

EU-Udenrigstjenesten 
1,0 (9,2 %)

Europa-Parlamentet 
2,0 (19,6 %)

Kommissionen 
6,1 (57,9 %)








Administration 
10,4 
6,5 %

2019-betalingerne som andel af EU-budgettet samt deres fordeling

(milliarder euro)

159,1
milliard 

euro
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(*) Forfinansieringen omfatter betalinger i overensstemmelse med den harmoniserede definition af 
underliggende transaktioner (for nærmere oplysninger jf. bilag 1.1, punkt 11). 

Kilde: Den Europæiske Unions konsoliderede regnskab for 2019. 

9.2. Vi rapporterer særskilt om EU's agenturer og andre organer1 og om 
Europaskolerne2. Finansiel revision af Den Europæiske Centralbank indgår ikke i vores 
mandat. 

Kort beskrivelse 

9.3. Administrationsudgifter omfatter udgifter til menneskelige ressourcer, som 
tegner sig for ca. 60 % af det samlede beløb, samt udgifter til bygninger, udstyr, energi, 
kommunikation og informationsteknologi. Vores revisioner gennem mange år viser, at 
der kun er lav risiko forbundet med disse udgifter. 

Revisionens omfang og revisionsmetoden 

9.4. Med anvendelse af den revisionstilgang og de revisionsmetoder, der er fastsat i 
bilag 1.1, undersøgte vi følgende under dette FFR-udgiftsområde: 

                                                      
1 Vores særlige årsberetninger om agenturer og andre organer offentliggøres i EU-Tidende. 

2 Vi udarbejder en beretning om årsregnskabet til Europaskolernes Øverste Råd med kopi til 
Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen. 

Mellemliggende/en…Mellemliggende/endelige betalinger:  10,3

Forfinansieringsbetalinger ⁽*⁾: 0,1

Afregning af forfinansiering ⁽*⁾: 0,1

I alt: 10,4

I alt: 10,4

0 2 4 6 8 10

Revisionspopulation

Betalinger

2019-revisionspopulationen i forhold til betalingerne
(milliarder euro)
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a) en stikprøve på 45 transaktioner, som var udformet, så den var repræsentativ for 
samtlige udgifter under dette FFR-udgiftsområde. Der blev udtaget transaktioner 
fra alle EU-institutioner og -organer. Vores mål var at bidrage til den samlede 
revisionserklæring som beskrevet i bilag 1.1 

b) overvågnings- og kontrolsystemerne i Det Europæiske Økonomiske og Sociale 
Udvalg, Det Europæiske Regionsudvalg og Den Europæiske Tilsynsførende for 
Databeskyttelse (EDPS)3 

c) om oplysningerne om formel rigtighed i de årlige aktivitetsrapporter fra alle 
institutioner og organer - herunder fra de generaldirektorater (GD'er) og kontorer 
i Kommissionen, der har det primære ansvar for administrationsudgifterne4 - var 
pålidelige og i store træk stemte overens med vores egne resultater 

d) stigningen i antallet af kontraktansatte og de relaterede betalinger fra 2012 til 
2018 i samtlige institutioner og organer (herunder forvaltningsorganerne, men 
ikke Ombudsmanden, EDPS, de decentrale agenturer, fællesforetagenderne og 
Det Europæiske Institut for Innovation og Teknologi). 

9.5. Vores egne udgifter revideres af et eksternt firma5. Resultaterne af dets 
revision af vores årsregnskab for det regnskabsår, der afsluttedes den 31. december 
2019, er omfattet af punkt 9.7. 

  

                                                      
3 Vores revision omfattede en undersøgelse af følgende specifikke elementer i hvert system: 

standarder for intern kontrol, risikostyring, forudgående og efterfølgende kontrol, register 
over undtagelser, forvaltningstilsyn, rapporter om intern revision og foranstaltninger til 
bekæmpelse af svig.  

4 GD for Menneskelige Ressourcer og Sikkerhed (HR), Kontoret for Forvaltning og 
Fastsættelse af Individuelle Rettigheder (PMO), Kontorerne for Infrastruktur og Logistik i 
Bruxelles (OIB) og i Luxembourg (OIL) og GD for Informationsteknologi (DIGIT). 

5 PricewaterhouseCoopers, Société à responsabilité limitée, Réviseur d'Entreprises. 
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Transaktionernes formelle rigtighed 
9.6. Resultaterne af testen af transaktioner er sammenfattet i bilag 9.1. Af de 
45 transaktioner, vi undersøgte, var 3 (6,7 %) behæftet med kvantificerbare fejl. De 
fejl, vi har kvantificeret, giver en anslået fejlforekomst, som ligger under 
væsentlighedstærsklen. 

Bemærkninger om stikprøven af transaktioner 

9.7. De forhold, der behandles i punkt 9.8 og 9.9 vedrører Europa-Parlamentet og 
Kommissionen. Vi konstaterede ingen specifikke forhold med hensyn til Rådet, 
Domstolen, Revisionsretten, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg, Det 
Europæiske Regionsudvalg, Den Europæiske Ombudsmand, EDPS og Tjenesten for EU's 
Optræden Udadtil (EU-Udenrigstjenesten). 

Europa-Parlamentet 

9.8. Vi konstaterede fejl i én betaling til et europæisk politisk parti. Fejlene vedrørte 
manglende overholdelse af støtteberettigelsesreglerne for udgifter: manglende udbud, 
manglende skriftlige kontraktdokumenter og manglende dokumentation for faktisk 
afholdte udgifter. Vi har tidligere rapporteret lignende mangler i transaktioner 
vedrørende politiske grupper og et europæisk politisk parti6. 

Europa-Kommissionen 

9.9. Vi konstaterede færre fejl vedrørende personaleomkostninger og PMO's 
forvaltning af familietillæg end i tidligere år7. PMO har allerede rettet de fejl, vi 
konstaterede i år. 

                                                      
6 Jf. punkt 9.11 i årsberetningen for 2014, punkt 9.11 i årsberetningen for 2015 og punkt 

10.15 i årsberetningen for 2016. 

7 Jf. punkt 10.8 i årsberetningen for 2018. 
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Bemærkninger om overvågnings- og kontrolsystemer 

9.10. Ud over de forhold, der behandles i punkt 9.11 og 9.12 og hovedsagelig 
vedrører politikker for håndtering af følsomme funktioner, konstaterede vi ingen 
specifikke forhold med hensyn til overvågnings- og kontrolsystemerne i Det 
Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg, Det Europæiske Regionsudvalg og EDPS. 

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg 

9.11. Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg (EØSU) har endnu ikke 
udviklet en politik for følsomme funktioner i overensstemmelse med sine standarder 
for intern kontrol. Det har ikke givet en definition på følsomme stillinger eller 
funktioner og heller ikke foretaget en risikoanalyse med henblik på at indføre 
risikobegrænsende kontroller og - på længere sigt - en politik for intern mobilitet. Alt 
dette ville være hensigtsmæssigt i betragtning af EØSU's størrelse og karakteren af 
dets arbejde. 

9.12. Vi konstaterede også, at EØSU ikke har foretaget en omfattende 
risikovurdering siden 2014. Kun ét direktorat har identificeret risiciene vedrørende 
opfyldelsen af sine mål, og det har endnu ikke foreslået risikobegrænsende kontroller, 
der kan reducere disse risici til et acceptabelt niveau. 
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Årlige aktivitetsrapporter 
9.13. De årlige aktivitetsrapporter, vi gennemgik, identificerede ingen væsentlige 
fejlforekomster. 

  

231



 

Bemærkninger om specifikke 
institutioner og organer 

Stigning i antallet af kontraktansatte og de relaterede budgetbevillinger 
fra 2012 til 2018  

9.14. Vedtagelsen af den ændrede personalevedtægt i 2014 ledsagedes af en 
forpligtelse for institutionerne og organerne til før 2018 gradvis at reducere antallet af 
stillinger (tjenestemænd og midlertidigt ansatte) i deres stillingsfortegnelser8 med 5 % 
sammenlignet med situationen i 2012. Vi undersøgte dette i vores årsberetning for 
2016 og offentliggjorde en kortfattet sagsgennemgang om emnet i slutningen af 20179. 
Vores revisionsarbejde vedrørende 2019 omfattede en yderligere analyse af 
anvendelsen af kontraktansatte fra 2012 til 2018 (jf. tekstboks 9.2).  

                                                      
8 Stillingsfortegnelsen angiver det antal stillinger, som en institution, et organ eller et agentur 

råder over til tjenestemænd og midlertidigt ansatte. 

9 Jf. punkt 10.9-10.13 i vores årsberetning for 2016 og ECA Review 02/2017: "Rapid case 
review on the implementation of the 5 % reduction of staff posts" (www.eca.europa.eu). 
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Tekstboks 9.2 

Personalevedtægten og anvendelse af kontraktansatte 

Som fastsat i artikel 3a og 3b i ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i Den 
Europæiske Union ansættes kontraktansatte på kontrakter, der kan konverteres til 
tidsubegrænsede kontrakter eller tidsbegrænsede kontrakter med en varighed på 
mindst 3 måneder og højst 6 år. Deres løn betales ofte over budgettet for eksterne 
ansatte, og de ansættes ikke i stillingerne i stillingsfortegnelsen.  

Der er fire ansættelsesgrupper for kontraktansatte (FG I til FG IV). Artikel 80 i 
ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte fastslår sammenhængen mellem 
ansættelsesgrupperne (FG'erne) og de kontraktansattes arbejdsopgaver:  

o FG I-ansatte varetager manuelle eller administrative støttefunktioner  

o FG II-ansatte varetager kontor-, sekretariats- og forvaltningsopgaver 
samt tilsvarende opgaver  

o FG III-ansatte varetager ekspeditions-, redaktions- og revisionsopgaver 
samt tilsvarende tekniske opgaver  

o FG IV-ansatte varetager administrations- og rådgivningsopgaver samt 
sproglige og tilsvarende tekniske opgaver. 

9.15. Vi konstaterede, at institutionerne og organerne10 havde reduceret deres 
stillingsfortegnelser med 1 409 stillinger (3 %) og samtidig gradvis øget anvendelsen af 
kontraktansatte. I løbet af perioden steg andelen af kontraktansatte i prognoserne 
vedrørende den samlede arbejdsstyrke11 fra 17 % til 22 %12. 

9.16. Stigningen i antallet af kontraktansatte pr. årets udgang (jf. tekstboks 9.3) 
varierer betydeligt mellem de forskellige institutioner, organer og forvaltningsorganer. 
Dette skyldes delvis størrelsesforskelle, men afspejler også, at nye opgaver forbundet 

                                                      
10 Dette afsnit omfatter ikke personaletallene hos Den Europæiske Ombudsmand og EDPS. 

11 Ved "arbejdsstyrke" forstås i denne forbindelse tjenestemænd, midlertidigt ansatte og 
kontraktansatte. Ansatte med andre kontraktforhold - lokalt ansatte, vikarer, 
udstationerede nationale eksperter, praktikanter osv. - er ikke omfattet. 

12 I 2018 var andelen 21 % i Kommissionen, 21 % i Europa-Parlamentet, 24 % i EU-
Udenrigstjenesten og 77 % i forvaltningsorganerne. Den var meget lavere i de andre 
institutioner og organer. 
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med prioriteter i hurtig udvikling har en effekt på personaleantallet. Som eksempler 
kan nævnes: 

— det supplerende arbejde, som Det Fælles Forskningscenter (JRC) udfører på vegne 
af andre afdelinger i Kommissionen og tredjeparter, og det forhold, at 
stipendiater, der tidligere blev ansat under national lovgivning13, er blevet 
erstattet af et stort antal FG IV-ansatte, der yder videnskabelig og teknisk bistand  

— Kommissionens uddelegering af gennemførelsen af nye programmer14 til 
forvaltningsorganerne, som var neutral med hensyn til budget og overførsel af 
kommissionsansatte  

— internaliseringen af støttetjenester i Europa-Parlamentet (sikkerhedspersonale og 
chauffører ansat i FG I) 

— EU-Udenrigstjenestens nye ansvarsopgaver, navnlig vedrørende den fælles 
sikkerheds- og forsvarspolitik og handlingsplanen for bekæmpelse af 
desinformation. EU-Udenrigstjenesten styrkede også den fysiske sikkerhed og IT-
sikkerheden i EU-delegationerne. 

9.17. Stigningen i antallet af kontraktansatte var også forbundet med reaktioner på 
særlige eller presserende situationer, f.eks. migrationskrisen. Endelig steg antallet af 
FG I-ansatte i nogle institutioner som følge af, at stillinger til sekretærer og 
kontorpersonale blev omdannet fra tjenestemandsstillinger og midlertidige stillinger til 
stillinger for kontraktansatte. 

                                                      
13 I perioden 2012-2018 steg antallet af FG IV-ansatte i JRC fra 38 til 845. 

14 Blandt disse kan nævnes det nye rammeprogram for forskning og innovation (Horisont 
2020) og en række programmer vedrørende transport, energi og IKT (under Connecting 
Europe-faciliteten), konkurrenceevne og SMV'er (COSME), uddannelse, kultur og 
medborgerskab (Et Kreativt Europa, Erasmus+, Europa for Borgerne), sundhed og 
forbrugere (Bedre uddannelse - større fødevaresikkerhed, Sundhed for Vækst og 
forbrugerprogrammer) samt miljø- og klimaindsatsen (LIFE). Jf. SEC(2013) 493 final af 
18.9.2013 "Communication to the Commission on the delegation of the management of the 
2014-2020 programmes to executive agencies". 
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Tekstboks 9.3 

Stigningen i antallet af kontraktansatte pr. årets udgang i EU's 
institutioner, organer og forvaltningsorganer, 2012-2018 

Kilde: Revisionsretten, baseret på data fra EU's institutioner, organer og forvaltningsorganer. 

9.18. Ved udgangen af 2018 havde institutionerne, organerne og
forvaltningsorganerne 11 962 kontraktansatte, 37 % flere end i 2012. De fleste var 
ansat i Europa-Kommissionen, hovedsagelig i FG IV, som er den bedst betalte 
ansættelsesgruppe. Tilsvarende var hovedparten af de kontraktansatte i 
forvaltningsorganerne ansat i FG III og FG IV (henholdsvis 763 og 715). Tekstboks 9.4 
viser ændringerne fra år til år i antallet af kontraktansatte i hver ansættelsesgruppe. 
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Tekstboks 9.4 

Den årlige stigning i lønudgifterne til kontraktansatte og antallet af 
personer i hver ansættelsesgruppe, 2012-2018  

 
Kilde: Revisionsretten, baseret på data fra EU's institutioner, organer og forvaltningsorganer. 

9.19. I den undersøgte periode steg lønudgifterne til tjenestemænd og midlertidigt 
ansatte i institutionerne, organerne og forvaltningsorganerne med 12 %, mens de 
samlede betalinger til kontraktansatte steg med 59 %. De væsentligste årsager til 
begge stigninger var forøgelsen af den samlede arbejdsstyrke efterfulgt af den årlige 
indeksering af lønningerne, forfremmelser og stigninger i løntrin. Den stejlere stigning 
for de kontraktansatte skyldtes også, at andelen af FG III- og FG IV-ansatte steg i 
forhold til de andre kontraktansatte. De samlede lønudgifter til tjenestemænd, 
midlertidigt ansatte og kontraktansatte steg med 15 %, fra 4 116 millioner euro i 2012 
til 4 724 millioner euro i 2018. 
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Konklusion og anbefalinger 

Konklusion 

9.20. Det samlede revisionsbevis, som vi indhentede og har præsenteret i dette 
kapitel, indikerer, at fejlforekomsten i udgifterne under "Administration" ikke var 
væsentlig (jf. bilag 9.1). 

Anbefalinger 

9.21. Bilag 9.2 viser resultaterne af vores opfølgning på den anbefaling, vi i vores 
årsberetning for 2016 gav Europa-Parlamentet vedrørende de politiske grupper. I 
betragtning af de fejl, vi konstaterede i en 2019-betaling til et europæisk politisk parti 
(jf. punkt 9.8), anser vi stadig denne anbefaling for at være relevant. 

9.22. På grundlag af denne gennemgang samt vores revisionsresultater og 
konklusion vedrørende 2019 anbefaler vi følgende: 

Anbefaling 9.1 – Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg 

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg bør gennemføre en politik for 
håndtering af følsomme funktioner, som bygger på en omfattende risikovurdering og 
fører til identificering af risikobegrænsende kontroller, som er tilpasset udvalgets 
størrelse og karakteren af dets arbejde (jf. punkt 9.11 og 9.12). 

Tidsramme: inden udgangen af 2021. 
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Bilag 

Bilag 9.1 - Resultaterne af testen af transaktioner på 
udgiftsområdet "Administration" 
  

2019 2018 
  

      
STIKPRØVENS STØRRELSE OG STRUKTUR       
Transaktioner i alt: 45 45     
ANSLÅET EFFEKT AF DE KVANTIFICERBARE FEJL      

Anslået fejlforekomst 
Uden 

væsentlig 
fejlforekomst 

Uden 
væsentlig 

fejlforekomst    
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Bilag 9.2 - Opfølgning på tidligere anbefalinger 

År Revisionsrettens anbefalinger 

Revisionsrettens analyse af de fremskridt, der er sket 

Fuldt 
gennemført 

Under gennemførelse 
Ikke 

gennemført Ikke relevant Utilstrækkeligt 
bevis I de fleste 

henseender 
I nogle 

henseender 

2016 

Vi anbefaler følgende: 
Anbefaling 1: 
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politiske grupper og overvåge, hvor effektivt de anvender 
reglerne om godkendelse og betaling af udgifter, og 
hvordan de gennemfører udbud (jf. punkt 10.15). 
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KOMMISSIONENS SVAR PÅ DEN EUROPÆISKE REVISIONSRETS ÅRSBERETNING 
FOR 2019 

"BIDRAG TIL ÅRSBERETNING FOR 2019 — KAPITEL 1 —   
REVISIONSERKLÆRINGEN MED UNDERBYGGENDE OPLYSNINGER" 

INDLEDNING 

Kommissionens fælles svar på punkt 1.1 til 1.6: 

2019 var det sidste år i valgperioden 2014-2019, og der var således fokus på at afslutte arbejdet med 
Juncker-Kommissionens prioriteringer og forberede overgangen til en ny Kommission under ledelse 
af kommissionsformand von der Leyen.  

EU-budgettet bidrager til at styrke den europæiske økonomi og gøre den mere modstandsdygtig. 

Kommissionen lægger stor vægt på at sikre, at EU-budgettet anvendes ansvarligt og korrekt, og 
på at samarbejde med alle involverede parter for at sikre, at det skaber konkrete resultater i praksis. 

Kommissionen overvåger nøje gennemførelsen af EU-budgettet. Hvis det konstateres, at 
medlemsstaterne, formidlerne eller de endelige modtagere har brugt EU's penge forkert, tager 
Kommissionen straks skridt til at udbedre disse fejl og inddrive midlerne, når det er nødvendigt. 

Kommissionen har nøje analyseret Revisionsrettens årsberetning. Denne beretning vil ligesom 
tidligere bidrage til at opnå de højeste standarder for finansiel forvaltning. Kommissionen bestræber 
sig på at finde den rette balance mellem en lav fejlprocent, hurtige betalinger og rimelige 
omkostninger til kontrol.  

Takket være Revisionsrettens og Kommissionens bestræbelser er den økonomiske forvaltning af EU-
budgettet blevet forbedret i tidens løb, og fejlprocenterne er faldet, så de nærmer sig 
væsentlighedstærsklen på 2 % i de seneste år, undtagen på nogle specifikke politikområder. 

TRANSAKTIONERNES FORMELLE RIGTIGHED 

Der forekommer fortsat fejl i specifikke typer af udgifter 

1.18 a) Med hensyn til indtægtssiden af EU-budgettet er Kommissionen enig med Revisionsretten i, 
at dette område er uden væsentlig fejlforekomst. 

Med henvisning til traditionelle egne indtægter forbedrer Kommissionen sin risikovurdering i 
forbindelse med planlægningen af inspektionerne og bestræber sig fortsat på at afslutte 
længerevarende udestående punkter hurtigt, hvilket også afhænger af medlemsstaternes samarbejde. 

Desuden har Kommissionen taget vigtige skridt, der gør det nemmere at identificere de mest 
risikofyldte økonomiske aktører på EU-plan til efterfølgende revisioner, ved at markere transaktioner, 
der anses for at udgøre en finansiel risiko i henhold til afgørelsen om kriterier for finansielle risici, og 
opdatere vejledningen om toldrevision. Den arbejder tæt sammen med medlemsstaterne om at finde 
løsninger til identifikation af importører, der opererer i andre medlemsstater end den, hvor de har 
deres hovedsæde. Der vil blive gjort yderligere fremskridt, når en EU-dækkende database, der 
omfatter al import, bliver fuldt tilgængelig (se Kommissionens svar på punkt 3.11-3.15). 
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b) Med hensyn til EU-budgettets udgiftsside er Kommissionens eget skøn over risikoen ved betaling
for de relevante udgifter for 2019 på 2,1 %. Dette ligger lige over væsentlighedstærsklen på 2 %.

I betragtning af den flerårige karakter af dens udgifter og kontrolstrategier kan Kommissionen 
imidlertid som forvalter af EU-budgettet foretage korrektioner indtil afslutningen af 
finansieringsprogrammet. For at tage hensyn til dette anslår Kommissionen også risikoen ved 
afslutning, som svarer til risikoen ved betaling minus de anslåede fremtidige korrektioner for de 
pågældende udgiftsområder/programmer.  

Risikoen ved afslutning anslås til at være 0,7 % for hele EU's budget for 2019. Dette ligger langt 
under væsentlighedstærsklen på 2 %, hvilket er i overensstemmelse med både niveauet for tidligere år 
siden 2016 og med Kommissionens mål.   

Det viser, at når Kommissionen og medlemsstaterne har fået tid til at gøre brug af deres korrigerende 
beføjelser og Kommissionen har fået tid til at anvende de tilsynsværktøjer, den har til rådighed i 
overensstemmelse med sine forpligtelser i henhold til de forskellige sektorspecifikke retsgrundlag, vil 
den reelle risiko ved afslutning i sidste ende ligge et godt stykke under 2 %, selv for hvert 
rapporteringsår. 

For så vidt angår højrisikoudgifter, bidrager komplekse regler dog til en højere risiko for fejl. 
Kommissionen arbejder derfor løbende på at forenkle reglerne i det omfang, det er muligt, og øge 
anvendelsen af mere enkle gennemførelsesmekanismer såsom forenklede omkostningsmuligheder. 
Mindre bureaukrati for støttemodtagerne og mindre kompleksitet var et af de vejledende principper 
bag Kommissionens forslag til den næste flerårige finansielle ramme, der også tog hensyn til 
Revisionsrettens anbefalinger i foregående år. 

Som forvalter af EU-budgettet tilpasser Kommissionen sin fælles metode til de særlige forhold 
vedrørende de forskellige udgiftsområders risiko-, kontrol- og forvaltningsmiljøer med henblik på 
effektivt at opfylde sine rapporteringsforpligtelser og beskytte EU's budget (se også Kommissionens 
svar på punkt 1.34).   

Takket være sin egen detaljerede vurdering af forvaltningen for hvert program (jf. den årlige 
forvaltnings- og effektivitetsrapport for 2019, s. 61-62) mener Kommissionen, at de risikobehæftede 
beløb ved betaling, der ligger under væsentlighedstærsklen på 2 %, udgør 54 % af de relevante 
udgifter, og at de risikobehæftede beløb ved betaling, der ligger over væsentlighedstærsklen på 
2 %, udgør 46 % af de relevante udgifter. For udgifter, der anses for at være af høj risiko, foretager 
Kommissionen på grundlag af sin risikovurdering en detaljeret identifikation af de programmer, som 
den anser for at være af høj risiko, og af de programmer, som den anser for at være af lav risiko (dvs. 
med en anslået fejlprocent, som ligger under væsentlighedstærsklen på 2 %). Dette bidrager til 
Kommissionens konklusion om, at lidt mindre end halvdelen af de relevante udgifter er behæftet med 
væsentlige fejl. (Se også Kommissionens svar på punkt 1.21-25, 29 og 44). 

Kommissionen bemærker endelig med tilfredshed, at politikområdet for naturressourcer fortsætter 
sin nedadgående tendens med et yderligere fald til en anslået fejlprocent på 1,9 %, hvilket er under 
væsentlighedstærsklen. Dette er i overensstemmelse med de fejlprocenter, der blev offentliggjort i de 
årlige aktivitetsrapporter for 2019 fra GD AGRI, GD MARE, GD ENV og GD CLIMA, jf. 
Kommissionens svar på punkt 6.8. 

Reglernes kompleksitet og den måde, hvorpå EU-midlerne udbetales, har en indvirkning på 
risikoen for fejl 

Kommissionens fælles svar på punkt 1.19 og 1.20: 
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Første led — Kommissionen glæder sig over, at både Revisionsretten og Kommissionen når frem til 
den samme konklusion om, at lavrisikoudgifterne (hovedsagelig rettighedsbaserede udgifter) 
fortsat er uden væsentlig fejlforekomst. 

Andet led — Kommissionen mener også, at komplekse regler bidrager til en højere fejlrisiko. 
Kommissionen arbejder derfor løbende på at forenkle reglerne i det omfang, det er muligt, og øge 
anvendelsen af mere enkle gennemførelsesmekanismer såsom forenklede omkostningsmuligheder. 
Mindre bureaukrati for støttemodtagerne og mindre kompleksitet var et af de vejledende principper 
bag Kommissionens forslag til den næste flerårige finansielle ramme, der også tog hensyn til 
Revisionsrettens anbefalinger i foregående år. Kommissionen sigter imidlertid også mod at opstille 
ambitiøse mål med henblik på at øge programmernes effektivitet. Komplekse betingelser og regler for 
støtteberettigelse er iboende i de pågældende politikker eller finder anvendelse, hvor det er 
nødvendigt at målrette støtten for at nå ambitiøse politiske mål, eller for at respektere de 
grundlæggende principper i det indre marked (offentlige indkøb eller statsstøtteregler). Lovligheden 
og den formelle rigtighed skal derfor afvejes i forhold til gennemførelsen af de politiske 
målsætninger, idet man også må holde sig gennemførelsesomkostningerne for øje. 

Kommissionen yder støtte til alle gennemførelsesmyndigheder i medlemsstaterne og andre 
gennemførelsespartnere gennem forskellige aktioner, møder og vejledninger, og den kontrollerer, at 
der gennemføres tilstrækkelige revisioner ud over dens egne revisioner med henblik på bedre at 
forebygge og korrigere fejl og mere generelt styrke medlemsstaternes kapacitet til at håndtere 
bestemmelserne i den nuværende programperiode.  

Hvad angår samhørighed fokuserer foranstaltningerne især på behovet for at fremme anvendelsen af 
forenklede omkostningsordninger og fremme øget gennemsigtighed og administrativ kapacitet i 
forbindelse med offentlige indkøb og statsstøtteprocedurer efter gennemførelsen og løbende 
ajourføringer af de ajourførte handlingsplaner for offentlige indkøb og statsstøtte. 

Mere end halvdelen af vores revisionspopulation er behæftet med væsentlige fejl 

Kommissionens fælles svar på punkt 1.21 og 1.22: 

Kommissionen anvender risikodifferentierede kontrolstrategier og gør en større indsats for 
højrisikoprogrammer og -udgifter.  

Baseret på sin egen detaljerede vurdering af forvaltningen for hvert program (jf. den årlige 
forvaltnings- og effektivitetsrapport for 2019, s. 61-62) mener Kommissionen, at de risikobehæftede 
beløb ved betaling, der ligger under væsentlighedstærsklen på 2 %, udgør 54 % af de relevante 
udgifter, og at de risikobehæftede beløb ved betaling, der ligger over væsentlighedstærsklen på 2 %, 
udgør 46 % af de relevante udgifter. Kommissionen finder derfor, at lidt mindre end halvdelen af 
de relevante udgifter er behæftet med væsentlige fejl. 

Dette vedrører: den Europæiske Fond for Regionaludvikling og Samhørighedsfonden (højst 3,8 %), 
den Europæiske Socialfond (højst 2,4 %), under naturressourcer: markedsforanstaltninger og 
udvikling af landdistrikter (2,7 %), Forskningstilskud under Horisont 2020 og andre komplekse 
tilskud. 

På grund af de indførte (risikobaserede) kontrolforanstaltninger foretager Kommissionen en detaljeret 
identifikation af de programmer, som den anser for at være forbundet med en høj risiko, og de 
programmer, som den anser for at være forbundet med en lav risiko (dvs. med en anslået fejlprocent, 
der er lavere end væsentlighedstærsklen på 2 %). De udgifter, der betragtes som værende forbundet 
med en lav risiko, vedrører f.eks. visse Horisont 2020-segmenter (Marie Skłodowska-Curie-
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aktiviteter, støtte fra Det Europæiske Forskningsråd) og andre udgifter, der er klassificeret under 
budgetposten "Konkurrenceevne" (Den Europæiske Rumorganisation og GNSS-Agenturet, 
Connecting Europe-faciliteten, Erasmus+) og en stor del af udgiftsområdet "Et globalt Europa".  

1.23 Med hensyn til samhørighed bemærker Kommissionen, at den fejlprocent, som Revisionsretten 
har beregnet for samhørighed, er lavere end sidste år.  

Kommissionen rapporterer i den årlige forvaltnings- og effektivitetsrapport og i de årlige 
aktivitetsrapporter et fejlinterval for samhørighedspolitikken, som ligger inden for det fejlinterval, 
som Revisionsretten har beregnet. Kommissionen mener, at dens detaljerede vurdering afspejler et 
rimeligt og fair skøn over fejlprocenten for hvert program og kumulativt for alle programmer. 
Kommissionen henviser desuden til de fejlintervaller, herunder maksimumsrisici (værst tænkelige 
scenarier), der er offentliggjort i den årlige forvaltnings- og effektivitetsrapport for 2019 og de årlige 
aktivitetsrapporter fra GD REGIO og GD EMPL, og som er resultatet af en detaljeret analyse af 
situationen for hvert af de 420 programmer. For EFRU og Samhørighedsfonden ligger fejlintervallet 
på mellem 2,7 % og 3,8 %, og for ESF mellem 1,7 % og 2,4 %. 
 
Som det altid er tilfældet, følger Kommissionen op på alle fejl, som konstateres af dens tjenestegrene 
og af Revisionsretten, og anmoder om yderligere finansielle korrektioner, hvis det skønnes 
nødvendigt. Den vil også sammen med de pågældende revisionsmyndigheder analysere de 
underliggende årsager til disse problemer, og hvordan de kan løses fremadrettet. Endelig bemærker 
Kommissionen, at den har de nødvendige værktøjer til at kunne identificere de programmer eller dele 
af programmer, der er i fare, og til at træffe yderligere korrigerende foranstaltninger, herunder om 
nødvendigt yderligere finansielle korrektioner, for over tid at sikre en restfejlprocent på under 2 % for 
alle programmer i hvert regnskabsår. 

For så vidt angår de foranstaltninger, der er truffet for at reducere fejlene, har Kommissionen tilsendt 
medlemsstaterne en opdateret vejledning for programmeringsperioden 2014-2020, der sammen med 
den krævede brug af forenklede omkostningsmuligheder sigter mod yderligere at forbedre kvaliteten 
af forvaltningskontrollen i fremtiden.  

Kommissionen har udarbejdet en handlingsplan for offentlige indkøb, som er blevet ajourført flere 
gange siden 2014, og en fælles handlingsplan for statsstøtte. Disse foranstaltninger har til formål at 
hjælpe administratorer og modtagere af EU-midler med at forbedre deres praksis med hensyn til 
offentlige indkøb og mindske risikoen for uregelmæssigheder i forbindelse med anvendelsen af 
statsstøttereglerne ved hjælp af uddannelsesprogrammer og formidling af relevante oplysninger til de 
berørte parter i ESI-fondene. 

1.24 Med henvisning til naturressourcer er Kommissionen tilfreds med Revisionsrettens konklusion 
(kapitel 6, punkt 6.11) om, at EGFL's direkte betalinger, som tegner sig for 70 % af udgifterne under 
naturressourcer, fortsat er uden væsentlige fejl, og at den anslåede fejlforekomst for hele kapitlet 
ligger under væsentlighedstærsklen. Denne konklusion er i overensstemmelse med Kommissionens 
egen vurdering af forvaltningen (jf. fejlprocenten for direkte betalinger som anført i GD AGRI's årlige 
aktivitetsrapport for 2019 og fremlagt i den årlige forvaltnings- og effektivitetsrapport for 2019). 

Kommissionen finder også, at de mere risikobetonede udgifter vedrører markedsforanstaltninger 
(2,8 % risiko ved betaling) og udvikling af landdistrikter (2,7 % risiko ved betaling). 

På grundlag af sin egen detaljerede vurdering af forvaltningen for hvert program (jf. den årlige 
forvaltnings- og effektivitetsrapport for 2019, s. 61-62) mener Kommissionen imidlertid, at Hav- og 
Fiskerifonden (EHFF) er forbundet med lav risiko, idet risikoen ved betaling er under 2 %. 
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1.25 Med hensyn til konkurrenceevne finder Kommissionen, at de mere risikobetonede udgifter 
under dette kapitel vedrører dele af Horisont 2020, og den er enig i udtalelsen om de vigtigste 
fejlkilder. 

På grundlag af sin egen detaljerede vurdering af forvaltningen for hvert program (jf. den årlige 
forvaltnings- og effektivitetsrapport for 2019, s. 61-62) mener Kommissionen imidlertid, at visse dele 
af programmer for "forskning" og/eller "konkurrenceevne" (jf. Marie Skłodowska-Curie-aktiviteterne, 
støtte fra Det Europæiske Forskningsråd, Den Europæiske Rumorganisation og GNSS-Agenturet, 
Connecting Europe-faciliteten, Erasmus+) er forbundet med en lav risiko, idet de anslåede risici ved 
betaling ligger under 2 %. 

1.26 Med henvisning til det globale Europa, der er baseret på Kommissionens egen detaljerede 
vurdering af forvaltningen for hvert program (jf. den årlige forvaltnings- og effektivitetsrapport for 
2019, s. 61-62), mener Kommissionen ikke, at de udgifter i dette kapitel, som er forbundet med lavere 
risiko, udelukkende er begrænset til budgetstøttesegmentet.  

Som det fremgår af de årlige aktivitetsrapporter fra GD for Eksterne Forbindelser, har de fleste af de 
direkte og indirekte forvaltningssegmenter en lav risiko ved betaling (undtagen tilskud til direkte 
forvaltning fra ENI-IPA, hvor GD NEAR har taget forbehold og udarbejdet en handlingsplan). 

Fejl relateret til støtteberettigelse er stadig den største kilde til den anslåede fejlforekomst for 
højrisikoudgifter. 

1.27 Kommissionen er enig i, at komplekse regler bidrager til en højere fejlrisiko. Kommissionen 
arbejder derfor løbende på at forenkle reglerne i det omfang, det er muligt, og øge anvendelsen af 
mere enkle gennemførelsesmekanismer såsom forenklede omkostningsmuligheder. Mindre 
bureaukrati for støttemodtagerne og mindre kompleksitet var et af de vejledende principper bag 
Kommissionens forslag til den næste flerårige finansielle ramme, der også tog hensyn til 
Revisionsrettens anbefalinger i foregående år. 

1.28 Fælles svar fra Kommissionen på punkt 1.27 og 1.28: 

Da EU's udgiftsprogrammer er flerårige, dækker de relaterede kontrolsystemer og 
forvaltningscykler også flere år. Det betyder, at fejl kan opdages i et givet år, men at de korrigeres i 
det aktuelle eller efterfølgende år, efter at betalingen er foretaget — indtil afslutningen til sidst i 
programmernes livscyklus. I 2019 beløb de bekræftede korrigerende foranstaltninger sig til 1,5 
mia. EUR (25 % højere end i 2018). Beløbene vedrører hovedsagelig fejl, der påvirker de betalinger, 
som er foretaget i foregående år. 

I 2019 indberettede revisionsmyndighederne for andet år i træk samhørighedsrelaterede 
uregelmæssigheder i deres revision af operationer efter en fælles typologi, som var aftalt med 
Kommissionen og delt blandt medlemsstaterne.  

De fleste af de uregelmæssigheder, som revisionsmyndighederne og Kommissionen påpegede, 
vedrører de samme hovedkategorier, som Revisionsretten også har identificeret: ikkestøtteberettigede 
udgifter, problemer med offentlige indkøb og mangelfulde revisionsspor. Det viser, at 
revisionsmyndighederne i tilstrækkeligt omfang opdager de forskellige typer af uregelmæssigheder, 
som bidrager til fejlfrekvensen, men ikke fuldt ud i alle tilfælde. Dette er uløseligt forbundet med 
komplekse projekter og regler. 

Kommissionen vil sammen med de pågældende revisionsmyndigheder fortsat analysere de 
underliggende årsager til disse problemer, og hvordan de kan løses fremadrettet. 
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For udgifterne under den fælles landbrugspolitik er begrundelsen og de berørte betalingsorganer 
blevet identificeret, og der er anmodet om handlingsplaner, hvor det skønnes nødvendigt. 

Hvad angår Horisont 2020-programmet, har Kommissionen truffet foranstaltninger som f.eks. 
forenkling af standardtilskudsaftalen, klarere kommunikation om reglerne for støtteberettigelse og en 
yderligere udvidelse af finansieringen af faste beløb.  

Vi fandt ikke en væsentlig fejlforekomst i de udgifter, der er forbundet med lav risiko 

1.30 På grundlag af sin egen detaljerede vurdering af forvaltningen for hvert program (jf. den årlige 
forvaltnings- og effektivitetsrapport for 2019, s. 61-62) mener Kommissionen, at de (dele af) 
finansieringsprogrammer, der skal betragtes som lavrisikoprogrammer, dvs. at den dermed forbundne 
risiko ligger under 2 %, beløber sig til 80 mia. EUR eller 54 % af de relevante udgifter i 2019.  

Disse omfatter: landbrug — direkte betalinger, Hav- og Fiskerifonden, Marie Skłodowska-Curie-
aktiviteter, støtte fra Det Europæiske Forskningsråd, Den Europæiske Rumorganisation og GNSS-
Agenturet, Connecting Europe-faciliteten, Erasmus+, Asyl-, Migrations- og Integrationsfonden, 
budgetstøtte, subsidier, administrative udgifter osv. 

Med hensyn til budgetstøtte understreger Kommissionen, at budgetstøtte til lande uden for EU er fuldt 
ud resultatbaseret, hvor udbetalinger er betinget af, at alle generelle kriterier for støtteberettigelse og 
specifikke resultatindikatorer er opfyldt, inden betalingen foretages. Budgetstøttekontrakter 
suspenderes eller standses, hvis disse betingelser ikke længere er opfyldt. Derfor er støtten tæt knyttet 
til resultaterne i stedet for at være rettighedsbaseret. 

Kommissionens oplysninger vedrørende formel rigtighed 

1.32 Kommissionen gentager sin støtte til Revisionsrettens initiativ til i højere grad i forbindelse 
med revisionserklæringen at anvende de oplysninger om lovlighed og formel rigtighed, som 
Kommissionen har indberettet via den integrerede regnskabs- og ansvarlighedsrapportering, navnlig 
nu, hvor begge institutioners konklusioner går videre i samme retning. Kommissionen har siden 
begyndelsen på konstruktiv vis tilsluttet sig Revisionsrettens beslutning og samarbejdet tæt med den, 
navnlig med hensyn til at gennemføre pilotstrategien på samhørighedsområdet og foreslå idéer til 
løsning af nogle af disse vanskeligheder. På grundlag af de erfaringer og fremskridt, der er opnået, vil 
Kommissionen fortsat støtte Revisionsretten i dens tilgang til at anvende resultaterne af de revisioner, 
der udføres af de nationale myndigheder, som grundlag for gennemgangen af 
samhørighedsudgifternes lovlighed og formelle rigtighed. 

For så vidt angår Revisionsrettens pilotprojekt om samhørighed, indhenter Kommissionens 
tjenestegrene rettidige og pålidelige revisionsoplysninger i forbindelse med de fleste 
samhørighedspolitiske programmer. De nødvendige kontroller (revisionscyklussen) kan dog tage 
længere end et år. Oplysninger om bekræftede fejlprocenter (størstedelen af programmerne) og om de 
få fejlprocenter, som endnu ikke kunne bekræftes, offentliggøres i den årlige aktivitetsrapport for de 
berørte generaldirektorater hvert år. Desuden kan nationale revisioner og EU-revisioner gennemføres 
lovligt i mindst tre år efter forelæggelsen af regnskaberne. Dette er vigtigt for Kommissionen for at 
kunne udføre sine opgaver i forbindelse med gennemførelsen af EU-budgettet inden for rammerne af 
flerårige programmer. 

I tilfælde, hvor modstridende processer desuden gør det umuligt at have endelige revisionsresultater i 
tide til den næste årlige aktivitetsrapport, anlægger Kommissionens tjenestegrene også en forsigtig 
tilgang til den rapporterede gennemsnitlige restrisikorate og revisionsudtalelse, og den antager et 
"værst tænkeligt scenarie" for nøgleresultatindikatoren for lovlighed og revisionsmæssige udtalelser i 

247



DA   DA 
 

 

de årlige aktivitetsrapporter. For sådanne programmer er det nødvendigt med yderligere 
revisionsdokumentation for at bekræfte, hvorvidt det værst tænkelige scenarie for den rapporterede 
risiko indtræffer. Se også Kommissionens svar i henhold til punkt 5.52 og 5.58 i kapitel 5. 

Kommissionen er parat til at fortsætte drøftelserne med henblik på at skabe de nødvendige 
betingelser for at gå videre med denne proces, samtidig med at der tages behørigt hensyn til de 
eksisterende retlige rammer, de forskellige udgiftsprogrammers særlige karakter og deres flerårige 
karakter. 

Kommissionens fælles svar på punkt 1.33 og 1.34: 

Kommissionen indtager i kraft af sin rolle som forvalter af EU-budgettet en specifik rolle og udformer 
sin tilgang til kontrollen med EU-midler i overensstemmelse hermed. Denne tilgang adskiller sig fra 
den, der følges af Revisionsretten i dennes rolle. Dette kan føre til visse forskelle mellem de to 
institutioners skøn over fejlniveauet.   

Kommissionens skøn over den risiko ved betaling for hele EU's budget, der præsenteres i den årlige 
forvaltnings- og effektivitetsrapport, fremgår af aggregeringen af de risici ved betaling, der er oplyst i 
de årlige aktivitetsrapporter. 

Ud over risikoen ved betaling præsenterer og anslår Kommissionen også risikoen ved afslutning, som 
er et skøn over de fejl, der vil restere ved afslutningen af programmernes livscyklus, når alle 
efterfølgende kontroller og korrektioner er foretaget (de fejl, der vil forekomme mellem 
indberetningstidspunktet og afslutningen af programmets livscyklus). 

I betragtning af den flerårige karakter af dens udgifter og kontrolstrategier kan Kommissionen 
imidlertid som forvalter af EU-budgettet foretage korrektioner indtil afslutningen af 
finansieringsprogrammet. 

Dette viser, at når Kommissionen og medlemsstaterne har fået tid til at gøre brug af deres 
korrigerende beføjelser og Kommissionen har fået tid til at anvende de tilsynsværktøjer, den har til 
rådighed i overensstemmelse med sine forpligtelser i henhold til de forskellige sektorspecifikke 
retsgrundlag, vil den reelle risiko ved afslutning i sidste ende ligge et godt stykke under 2 %, selv for 
hvert rapporteringsår. 

1.34 Kommissionens skøn over risikoen ved betaling for 2019 ligger på 2,1 %, hvilket ligger i det 
interval, der er beregnet af Revisionsretten. 

Der er nogle problemer med komponenterne i Kommissionens overslag 

Kommissionens fælles svar på punkt 1.35 og tekstboks 1.11: 

Tekstboks 1.11 — For så vidt angår den fælles landbrugspolitik under naturressourcer, bekræfter 
Kommissionen, at den anser det for nødvendigt at foretage tilpasninger af resultaterne af 
medlemsstaternes kontroller med henblik på at vurdere risikoen ved betaling. Disse justeringer er 
baseret på resultaterne af certificeringsorganets arbejde (som efter Kommissionens opfattelse er blevet 
væsentligt forbedret) og Kommissionens egne revisioner, hvilket sikrer en pålidelig vurdering af den 
anslåede fejlforekomst. Se også Kommissionens svar på punkt 6.30 og 6.31. 

Kommissionen bemærker med tilfredshed, at den risiko, der er forbundet med betaling for udgifterne 
til den fælles landbrugspolitik på 1,9 %, er i overensstemmelse med Revisionsrettens anslåede 
fejlforekomst for naturressourcer. 
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Hvad angår samhørighed understreger Kommissionen, at der for de udgifter, der er anmeldt i 
kalenderåret, tilbageholdes 10 % af de mellemliggende betalinger på det tidspunkt, hvor de årlige 
aktivitetsrapporter underskrives. Kommissionen havde allerede opdateret sin nøgleresultatindikator 
for lovlighed (KPI 5) i sine årlige aktivitetsrapporter for 2018 i overensstemmelse med anbefaling 4 i 
Revisionsrettens årsberetning for 2017. Kommissionen foretager en grundig gennemgang af de 
fejlforekomster, revisionsmyndighederne har rapporteret, og øger dem, når det skønnes nødvendigt, 
og under hensyntagen til yderligere usikkerhedsmomenter i forbindelse med en række programmer 
beregner Kommissionen et risikointerval, herunder et værst tænkeligt scenarie (se Kommissionens 
svar på punkt 1.23 og 1.32).    

Hvad angår det globale Europa, som anført i kapitel 8 i denne årsberetning (punkt 8.16), var der ikke 
angivet skøn i GD NEAR's undersøgelse af restfejlfrekvensen i 2019, og kun 3 ud af 357 
transaktioner var genstand for skøn i GD DEVCO's undersøgelse af restfejlfrekvensen for 2019. 
Ifølge vejledningen om restfejlfrekvensen kan der kun foretages et skøn i tilfælde, hvor der ikke 
foreligger dokumentation af logistiske eller juridiske årsager. I alle andre tilfælde fremsættes en 
kvantificerbar fejl.  

Kommissionen bemærker et fald i antallet af tilfælde, hvor undersøgelsen var fuldt ud baseret på 
tidligere kontrolarbejde, i GD NEAR's undersøgelse af restfejlfrekvensen for 2019, og mener, at der 
ikke har været overdreven anvendelse af andre revisorers kontrolarbejde. Der er truffet afgørelser i 
begrundede tilfælde, hvor undersøgelsen var fuldt ud eller delvist baseret på tidligere kontrolarbejde. 
Der foretages kontroller for at afgøre, om tilfælde skal baseres fuldt eller delvist på tidligere arbejde, 
og formålet med disse kontroller er at identificere fejl, der ikke opdages ved forudgående 
kontrolarbejde. Hvis andres revisionsarbejde ikke anvendes, når det anses for fornuftigt, udsætter det 
modtagerne for to revisioner/verifikationer af samme transaktion. 

Metoden til undersøgelse af restfejlfrekvensen omfatter kontrol af offentlige udbud, hvilket bl.a. 
dækker begrundelserne for at afvise ansøgere, opfyldelse af udvælgelses- og tildelingskriterier for 
både første- og andengangsudbud samt direkte tildeling. 

Kommissionen henviser også til sine detaljerede svar i kapitel 8 og i Revisionsrettens årsberetning. 

1.36 Ifølge finansforordningen (artikel 247, stk. 1, litra b)) skal Kommissionens kapitel 2 i den årlige 
forvaltnings- og effektivitetsrapport være et sammendrag af de årlige aktivitetsrapporter fra ved 
delegation bemyndigede anvisningsberettigede. 

1.37 Første led — Kommissionens skøn over risikoen ved betaling for 2019 er 2,0 % for 
"Forskning, industri, rumfart, energi og transport" og 1,0 % for "Andre interne politikker". 
Risikoen ved afslutning er henholdsvis 1,5 % og 0,8 % (jf. bilag 3 i den årlige forvaltnings- og 
effektivitetsrapport, tabel B, side 232).  

Derfor ligger den inden for rammerne af Revisionsrettens anslåede fejlforekomst. 

Andet led — Kommissionens skøn over risikoen ved betaling for 2019 er 3,1 % for "Samhørighed". 
Risikoen ved afslutning er 1,1 % (jf. bilag 3 i den årlige forvaltnings- og effektivitetsrapport, tabel B, 
side 232). 

Inden for denne samlede budgetpost for "samhørighed" ligger Kommissionens mere detaljerede skøn 
over risikoen ved betaling for 2019 i området mellem 2,7 % og 3,8 % for EFRU og 1,7 % og 2,4 % 
for ESF (jf. den årlige forvaltnings- og effektivitetsrapport for 2019, s. 58, og de tilknyttede årlige 
aktivitetsrapporter). 
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1.38 Kommissionen er af den opfattelse, at de to institutioner har nået samme resultat for så vidt angår 
naturressourcer. 

KONKLUSIONER: 

1.46 Det kan konkluderes, at Kommissionen tillægger den forsvarlige økonomiske forvaltning af 
EU's budget stor betydning. Som forvalter af EU-budgettet indførte Kommissionen flerårige 
kontrolstrategier med henblik på at forebygge, opdage og korrigere fejl. 

Kommissionen fortsætter med at træffe foranstaltninger for at løse komplekse problemstillinger og 
sikre, at fejl i højere grad forebygges og opdages over tid for alle programmer. 

Hvad angår EU-budgettets indtægtsside, mener Kommissionen i overensstemmelse med 
Revisionsretten, at den er uden væsentlig fejlforekomst. 

Med hensyn til udgifterne ligger Kommissionens anslåede fejlforekomst for 2019 inden for 
Revisionsrettens område. Kommissionens skøn over den samlede risiko ved betaling i 2019 på 2,1 % 
viser også en lille stigning i forhold til 2018. Den samlede risiko ved afslutning anslås dog til at være 
0,7 %, hvilket er et godt stykke under væsentlighedstærsklen på 2 % og i overensstemmelse med både 
niveauet for tidligere år og Kommissionens mål. Dette tager hensyn til de anslåede fremtidige 
korrektioner, som Kommissionen og medlemsstaterne har kapacitet til at gennemføre ved hjælp af de 
retlige redskaber, de har til rådighed for de pågældende udgiftsområder/programmer, og 
Kommissionens hensyntagen til alle relevante kontradiktoriske procedurer med de berørte 
medlemsstater. I 2019 beløb de bekræftede korrigerende foranstaltninger sig til 1,5 mia. EUR (25 % 
højere end i 2018). Beløbene vedrører hovedsagelig fejl, der påvirker de betalinger, som er foretaget i 
foregående år.  

På grundlag af sin egen detaljerede vurdering af forvaltningen (jf. den årlige forvaltnings- og 
effektivitetsrapport for 2019, s. 61-62) mener Kommissionen, at de relevante udgifter, for hvilke 
risikoen ved betaling er lav, dvs. under 2 %, udgør 54 % af de samlede relevante udgifter, og at de 
relevante udgifter, for hvilke risikoen ved betaling ligger på over 2 %, udgør 46 %. Kommissionen 
finder derfor, at lidt mindre end halvdelen af de relevante udgifter er behæftet med væsentlige 
fejl (se også Kommissionens svar på punkt 1.21).  

Takket være bestræbelserne fra Revisionsretten, Kommissionen og disses gennemførelsespartnere er 
den økonomiske forvaltning af EU-budgettet blevet forbedret i tidens løb, og fejlprocenterne er faldet, 
så de nærmer sig væsentlighedstærsklen på 2 % i de seneste år, undtagen på nogle specifikke 
politikområder. Kommissionen mener, at alle tilgængelige beviser peger i retning af denne tendens: I 
2019 steg Revisionsrettens anslåede fejlprocent (2,7 %) marginalt i forhold til sidste år (2,6 % i 2018). 
Ikke desto mindre er den lavere end i 2016 (3,1 %), hvor der for første gang blev afgivet en erklæring 
med forbehold om lovligheden og den formelle rigtighed af udgifter, og et godt stykke under 2015 
(3,8 %). Kommissionen bemærker også, at den anslåede fejlprocent er faldet i forhold til 2018 for de 
to vigtigste udgiftsområder (naturressourcer og samhørighed), og at den for administrationsudgifter og 
naturressourcer (som repræsenterer 55,4 % af revisionspopulationen) ligger under 
væsentlighedstærsklen1.  

I betragtning af Kommissionens kvalitative vurdering af kontrolsystemernes effektive funktion, 
navnlig den flerårige korrektionskapacitet, som fører til et risikobehæftet beløb ved afslutning 
(0,7 %), der ligger langt under væsentlighedstærsklen på 2 %, anser Kommissionen desuden ikke 
fejlforekomsten for at være udbredt og præge hele EU-budgettet. Dette offentliggøres på en 

                                                      
1 For naturressourcer er den anslåede fejlprocent på 1,9 %. 
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gennemsigtig måde i generaldirektørernes årlige aktivitetsrapporter og i den årlige forvaltnings- og 
effektivitetsrapport. 

251



DA DA 

KOMMISSIONENS ENDELIGE SVAR PÅ DEN EUROPÆISKE REVISIONSRETS 
ÅRSBERETNING FOR 2019 

"BIDRAG TIL ÅRSBERETNING FOR 2019 — KAPITEL 2 —   
DEN BUDGETMÆSSIGE OG ØKONOMISKE FORVALTNING" 

BUDGETFORVALTNINGEN I 2019 

De uindfriede forpligtelser stiger fortsat 

Kommissionens fælles svar på punkt 2.7 og 2.8: 

I 2018 blev gennemførelsen af ESI-fondenes samhørighedspolitiske programmer betydeligt 
fremskyndet. Projektudvælgelsessatsen for EFRU og Samhørighedsfonden ved udgangen af 2018, 
som Kommissionen anser for en af forudsætningerne for og et af tegnene på fremtidig absorption, var 
højere end i samme referenceperiode i 2007-2013. Denne positive tendens er blevet bekræftet ved 
udgangen af december 2019, hvor udvælgelsessatsen nåede op på 92,3 % (hvilket er ca. 4,5 
procentpoint højere end i 2007-2013 i samme referenceperiode). Hvad angår Den Europæiske 
Socialfond bliver situationen hele tiden bedre, idet udvælgelsessatsen nåede op på 85 % ved udgangen 
af december 2019 (kun ca. 3,5 procentpoint lavere end i 2007-2013 i samme referenceperiode). 
Derudover skal det bemærkes, at den gennemsnitlige projektudvælgelsessats for 
ungdomsbeskæftigelsesinitiativet nåede op på tæt på 100 % ved udgangen af 2019. 

Som også påpeget af Revisionsretten i punkt 2.8 i årsberetningen for 2018, lå 
gennemførelseshastighederne for Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne 
betydelig højere end for de øvrige ESI-fonde (jf. også punkt 2.15 i denne beretning fra 
Revisionsretten). Kommissionen påpeger, at gennemførelsesforsinkelserne, som er beskrevet i dette 
punkt i beretningen, ikke vedrører Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne. 

I 2018 og 2019 blev det vedtagne budget fuldt udnyttet for alle fonde, og det samme blev størstedelen 
af de formålsbestemte indtægter. 

Der gøres fortsat en indsats for at fremskynde gennemførelsen på stedet. Kommissionen overvåger 
nøje programmer, der anses for at være i fare for at blive forsinket, for at bidrage til at forhindre 
underudnyttelse og mulig frigørelse, samt investeringsinitiativerne som reaktion på coronavirusset 
(CRII og CRII+). Der er etableret en tæt dialog med de berørte medlemsstater for at forbedre 
situationen. Kommissionens tjenestegrene yder betydelig støtte til medlemsstaterne, herunder teknisk 
bistand og rådgivning. 

Den samlede effekt af forskellige faktorer i forbindelse med covid-19-krisen, kan endnu ikke 
vurderes, men vil kunne ses fuldt ud i 2021. 

Se også Kommissionens svar på punkt 2.16. 

2.9 På baggrund af Kommissionens forslag til den finansielle ramme for årene 2021-2027 vil 
betalingerne i de første år af den nye programmeringsperiode nå op over de foreslåede 
forpligtelseslofter. Med forbehold af det endelige resultat af forhandlingerne om den flerårige 
finansielle ramme (FFR) og gennemførelsen af de lovgivningsprocedurer, der knytter sig hertil, burde 
dette gøre det muligt at vende udviklingen i de stigende uindfriede forpligtelser fra 2021, og ved 
udgangen af 2025 burde de uindfriede forpligtelser falde med 5 %. \\Kilde: COM(2020) 298: 
Langsigtet prognose for fremtidige ind- og udgående pengestrømme i EU-budgettet (2021-2025)\\ 

RISICI OG UDFORDRINGER FOR EU-BUDGETTET 
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Ændringer i EU-budgettet som følge af covid-19-pandemien 

2.11 Kommissionen påpeger, at det nye foreslåede totalbeløb til FFR, der blev forelagt den 27. maj 
2020 (på 1 100 milliarder EUR), faktisk er højere, end kompromisforslaget fra formanden for Det 
Europæiske Råd i februar 2020 (på 1 094 milliarder EUR), hvilket udgjorde det seneste 
referencegrundlag i forhandlingerne inden genopretningspakken. 

Kommissionen påpeger desuden, at hvis der ikke vedtages en FFR for 2021-2027, bliver det 
nødvendigt at indføre overgangsbestemmelser for udgiftsprogrammernes basisretsakter for at undgå 
suspendering af de fleste af EU's udgiftsprogrammer. 

Det Forenede Kongerige er udtrådt af Den Europæiske Union 

2.13 Kommissionen understreger, at det bidrag, som Det Forenede Kongerige efter 2020 skal betale, 
vil blive fastsat i henhold til bestemmelserne i aftalen om Det Forenede Kongerige Storbritannien og 
Nordirlands udtræden af Den Europæiske Union og Det Europæiske Atomenergifællesskab. Det 
Forenede Kongerige hæfter fortsat for alle finansielle forpligtelser hidrørende fra hele perioden af dets 
EU-medlemskab. 

I overgangsperioden, der slutter den 31. december 2020, vil Det Forenede Kongerige fortsat bidrage 
til EU-budgettet og drage fordel af det efter de samme regler, som hvis det var forblevet en 
medlemsstat. 

FORHOLD VEDRØRENDE DEN ØKONOMISKE FORVALTNING 

 Absorptionen af midler fra ESI-fondene er accelereret, men er stadig langsommere end den 
foregående FFR 

2.14 Efter en forsinket start skrider gennemførelsen af programmerne under samhørighedspolitikken 
godt fremad. Kommissionen henviser til sine fælles svar på punkt 2.7 og 2.8.  

Absorptionsgraderne er også berørt af lovgivers afgørelse om at gå over til den generelle n+3-regel 
om frigørelser for 2014-2020. Den samlede effekt af forskellige faktorer i forbindelse med covid-19-
krisen, kan endnu ikke ses. 

2.15 Kommissionen mener, at man bør være forsigtig, når konklusionerne fra sammenligningerne 
med den foregående FFR drages, idet betydelige forskelle på forordningen om fælles bestemmelser 
for programmeringsperioden 2007-2013 og 2014-2020 (såsom n+3-reglen og godkendelse af 
årsregnskaber) bevirker, at absorptionsgraden for sidstnævnte sandsynligvis vil være langsommere.  

Kommissionen understreger, at selv om den er lavere, så er absorptiongraden for Den Europæiske 
Hav- og Fiskerifond (EHFF) ikke langt fra absorptionsgraden for Den Europæiske Fond for 
Regionaludvikling (EFRU) og Den Europæiske Socialfond (ESF), med hvem den deler de samme 
krav til forvaltning og kontrolsystemer. 

Kommissionen understreger endvidere, at den høje absorptionsgrad i 2019 viser, at en del af 
forsinkelsen i starten af programmerne er blevet hentet ind. 

2.16 EU-lovgivernes indførelse af n+3-reglen om automatisk frigørelse (i stedet for n+ 2) motiverede 
ikke til hurtigere gennemførelse af budgettet. Indførelsen af en risiko for finansielle nettokorrektioner, 
hvis alvorlige mangler ikke bliver opdaget eller korrigeret, havde tilsvarende effekt, selv om sådanne 
korrektioner viste sig at være vigtige værktøjer til at beskytte Unionens finansielle interesser. 
Specifikt i forbindelse med EHFF var det nødvendigt at skifte fokus for visse foranstaltninger (f.eks. 
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fiskerikontrol, indsamling af videnskabelige data) fra direkte til delt forvaltning i forhold til den 
foregående programmeringsperiode, som krævede betydelige justeringer fra de nationale offentlige 
forvaltningers side.  

For at fremme en forsvarlig økonomisk forvaltning samt rettidig gennemførelse i 
programmeringsperioden 2021-2027 omfatter Kommissionens forslag til forordning om fælles 
bestemmelser (COM(2018) 375) en regel om automatisk frigørelse med n+2 i stedet for den 
nuværende n+3-regel. Dette berører ikke det endelige resultat af forhandlingerne om FFR og 
gennemførelsen af de lovgivningsprocedurer, der knytter sig dertil. 

Kommissionen er overbevist om, at hvis forbedringen af forsinkelsen — hvilket bekræftes af den høje 
absorptionsgrad i 2019 — fortsætter med samme intensitet, så vil omfanget af de uindfriede 
forpligtelser blive lavere end forventet. 

Endelig understreger Kommissionen, at den langsommere absorption, som er beskrevet i dette punkt i 
beregningen, ikke vedrører Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne. 

2.17 For at undgå det tilbagevendende problem med de mange formålsbestemte indtægter som følge 
af tilbagebetaling af uudnyttet årlig forfinansiering til EU-budgettet, som beskrevet i det fælles svar på 
punkt 2.16 og 2.17, har Kommissionen foreslået at reducere den årlige forfinansiering for årene 2021-
2023 i denne programmeringsperiode (COM(2018) 0614), og medtog en lavere sats i forslaget til 
forordning om fælles bestemmelser for den flerårige finansielle ramme for 2021-2027. Dette berører 
ikke det endelige resultat af forhandlingerne om FFR og gennemførelsen af de lovgivningsprocedurer, 
der knytter sig dertil. 

Kommissionen er opmærksom på, at denne store reduktion i de formålsbestemte indtægter, der var til 
rådighed ved udgangen af 2019, lægger stort pres på betalingsbevillingerne. Kommissionen vil 
foretage en grundig analyse af, hvilke betalingsbevillinger der er brug for indtil udgangen af året i 
løbet af den globale overflytningsøvelse, og stille forslaget til budgetmyndigheden, hvis der er behov 
for styrkelser. 

De finansielle instrumenter under delt forvaltning har også absorptionsproblemer 

2.21 Forslaget til forordning om fælles bestemmelser for 2021-2027 indeholder bestemmelser, der 
betydeligt reducerer tidsrummet mellem den periode, den dækker, og tilgængeligheden af data om 
finansielle instrumenter. Dette opnås ved at integrere nøgledata om finansielle instrumenter i de data 
om finansielle instrumenter, som programmyndighederne fremlægger flere gange om året, på 
prioritetsniveau. 

Data om individuelle finansielle instrumenter stilles stadig til rådighed efter anmodning, som det er 
tilfældet med transaktioner, hvor der anvendes andre former for finansiering. 

I den næste programmeringsperiode 2021-2027 er rapportering om de finansielle instrumenter under 
delt forvaltning under ELFUL reguleret ved artikel 121 i forordningen om den strategiske plan under 
den fælles landbrugspolitik, der kræver, at en årlig rapport for landsbrugsregnskabsåret (fra den 16. 
oktober til den 15. oktober) fremlægges inden den 15. februar, således at der skal ske rapportering to 
måneder tidligere end i perioden 2014-2020. De oplysninger, der er anført i artikel 121, stk. 6, i 
forordningen om den strategiske plan under den fælles landbrugspolitik, skal rapporteres ud fra 
interventionstype (svarende til prioritet i henhold til forordningen om fælles bestemmelser). 

EU-budgettet er eksponeret for finansielle risici 

EU-budgettet dækker forskellige typer finansielle transaktioner 
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2.26 Kommissionen understreger, at den kommende rapport for 2019 om "garantier dækket af EU-
budgettet" (artikel 149 i den gamle finansforordning) har et helt afsnit om EFSI, hvilket giver 
aggregerede oplysninger pr. 31.12.2019. Fra og med 2021 vil Kommissionen fremlægge en årlig 
rapport for budgetmyndighederne om budgetgarantierne (artikel 41, stk. 5, i finansforordningen), 
inklusive en vurdering af de samlede eventualforpligtelser, der bæres af EU-budgettet, som følger af 
budgetgarantier eller finansiel bistand i overensstemmelse med den nye finansforordning. 

Garantifonde 

2.28 Det er efter Kommissionens opfattelse usandsynligt, at de beløb, der er til rådighed i 
garantifondene, ikke er tilstrækkelige. 

EU-budgettets fremtidige eksponering bør revurderes 

2.34 Kommissionen overvåger nøje, i samarbejde med gennemførelsespartnerne, covid-19-krisens 
mulige konsekvens for EU-budgettets eksponering vedrørende budgetgarantier. I øjeblikket mener 
Kommissionen ikke, at der er behov for at revidere måltilførselssatserne for de respektive 
programmer, som allerede fra starten har været forsigtigt sat. Måltilførselssatsen for de nye 
garantiinstrumenter, som Kommissionen har foreslået i forbindelse med Next Generation EU, er 
beregnet på et lige så forsigtigt grundlag. 

EU-BUDGETTET OG EIB-GRUPPEN ER TÆT FORBUNDET 

En betydelig del af EIB's transaktioner dækkes af EU-budgettet 

2.41 De problemer, som Revisionsretten har påpeget, var allerede behandlet i Kommissionens svar på 
særberetning 3/2019 om EFSI, som er gengivet nedenfor: 
 
"Kommissionen og EIB mener, at de fleste af de andre finansielle instrumenter som følge af 
indførelsen af EFSI faktisk blev styrket betydeligt i stedet for at blive erstattet. 
 
ЕIB-Gruppen mener, at den finansiering, der stilles til rådighed under EFSI, ikke er fuldt 
sammenlignelig med andre finansieringskilder, da den typisk omfatter forskellige vilkår og 
betingelser og derfor ikke kan betragtes som en erstatning herfor.  
 
De mobiliserede investeringer afspejler i henhold til metoden det bedste skøn over de forventede 
investeringer i realøkonomien, hvor de faktiske beløb revideres ved projektafslutningen. De 
forudgående mobiliserede investeringer udgør således pr. definition et skøn ved godkendelsen og ikke 
en over- eller undervurdering. 
 
Den geografiske koncentration kan ikke beregnes alene på grundlag af omfanget af undertegnede 
finansieringsforanstaltninger i hver medlemsstat. Når man ser på den geografiske koncentration, skal 
økonomiernes og befolkningens størrelse i de enkelte medlemsstater tages i betragtning. 
 
Kommissionen anerkender betydningen af EFSI's geografiske diversificering. I den forbindelse har 
Kommissionen og ЕIB gennemført flere foranstaltninger med henblik på at øge den geografiske 
balance." 

Vores revisionsmandat dækker kun en del af EIB's transaktioner 

Kommissionens fælles svar på punkt 2.44 og 2.45: 
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EIB's særlige status er fastlagt i traktaterne, navnlig artikel 308 og 309 i traktaten om Den Europæiske 
Unions funktionsmåde (TEUF) og protokol nr. 5 vedrørende vedtægterne for Den Europæiske 
Investeringsbank. EIB's karakter, karakteren af dens aktionærer (medlemsstater), dens transaktioner 
uden fortjeneste for øje, og dens strategi, der bl.a. er drevet af offentlige politiske målsætninger, er 
vigtige elementer, som adskiller EIB fra forretningsbanker. 

Kommissionen samarbejder med Revisionsretten og EIB om en ny trepartsaftale. I overensstemmelse 
med artikel 287, stk. 3, tredje afsnit, i TEUF, omfatter aftalen både finansielle transaktioner under de 
revisionsmandater, som Den Europæiske Union har givet EIB, og de transaktioner forvaltet af EIB, 
der indgås og garanteres af Den Europæiske Unions almindelige budget. Denne aftale hverken ændrer 
eller erstatter EU-retten, navnlig ikke bestemmelserne i artikel 285 og 287, stk. 3, i traktaten om Den 
Europæiske Unions funktionsmåde (TEUF), der udgør retsgrundlaget for denne aftale, og som giver 
banken mandat til at udføre revision af de transaktioner, der forvaltes af EIB. 

2.45 Kommissionen bemærker, at der her er tale om et forslag til et mandat til Revisionsretten om at 
udføre revision af EIB-projekter, der ikke er knyttet til — eller finansieres over — EU's budget, og at 
det derfor ikke vedrører Kommissionen. 

KONKLUSIONER OG ANBEFALINGER 

Konklusioner 

2.47 På baggrund af Kommissionens forslag til den finansielle ramme for årene 2021-2027 vil 
betalingerne i de første år af den nye programmeringsperiode nå op over de foreslåede 
forpligtelseslofter. Med forbehold af det endelige resultat af forhandlingerne om den flerårige 
finansielle ramme og gennemførelsen af de lovgivningsprocedurer, der knytter sig hertil, burde dette 
gøre det muligt at vende udviklingen i de stigende uindfriede forpligtelser fra 2021, og ved udgangen 
af 2025 burde de uindfriede forpligtelser falde med 5 %. 

//Kilde: COM(2020) 298: Langsigtet prognose for fremtidige ind- og udgående pengestrømme i EU-
budgettet (2021-2025)// 

2.48 Den langsommere absorption af betalingsbevillinger i forhold til den foregående FFR skyldes 
især de ændrede regler, der blev indført ved forordningerne i programmeringsperioden 2014-2020, 
navnlig det høje niveau af årlig forfinansiering og længere tid til at udnytte forpligtelsesbevillinger 
pga. den nye regel om automatisk frigørelse (n+3).  

Kommissionen understreger, at den høje absorptionsgrad i 2019 viser, at en del af forsinkelsen i 
starten af programmerne støt hentes ind.  

Jf. Kommissionens svar på punkt 2.14 og 2.17.  

Med hensyn til ELFUL overvåger Kommissionen nøje de fremskridt, der gøres med medlemsstaternes 
gennemførelse af programmerne for udvikling af landdistrikterne med hensyn til budgettet for 2020.  

I øjeblikket forventes det, at de betalingsbevillinger, der er til rådighed, vil være tilstrækkelige til at 
tilbagebetale medlemsstaternes samlede anmeldte udgifter. Dette berører ikke det endelige resultat af 
forhandlingerne om FFR og resultatet af de respektive årlige budgetprocedurer. 

2.50 Oplysninger på globalt plan om EU-budgettets maksimale eksponering vedrørende 
budgetgarantier ved hvert års udgang er medtaget i EU's årsregnskab. 
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Kommissionen understreger, at tilførselssatserne for EFSI/SSI og InvestEU, der er omfattet af dens 
forslag fra maj 2020, allerede tog højde for covid-19-pandemien, og lovgivningsforslaget indeholder 
passende bestemmelser til at foretage en gennemgang af tilførselssatserne under gennemførelsen, hvis 
det er nødvendigt. 

Fra 2021 vil Kommissionen fremlægge en årlig rapport for budgetmyndighederne om 
budgetgarantierne, inklusiv en vurdering af de eventualforpligtelser, der bæres af EU-budgettet, som 
følger af budgetgarantier eller finansiel bistand, samt oplysninger om den effektive tilførselssats for 
CPF i overensstemmelse med finansforordningen. 

2.51 Kommissionen minder om, at den nye trepartsaftale mellem Kommissionen, Revisionsretten og 
EIB er ved at blive revideret. Kommissionen henviser til sit fælles svar på punkt 2.44 og 2.45. 

Anbefalinger 

Anbefaling 2.1 

Kommissionen accepterer anbefalingen. 

Kommissionen overvåger hele tiden betalingsbehovene og fremsætter forslag til ændringsbudgetterog 
overførsler ved budgetmyndigheden i overensstemmelse hermed og accepterer fortsat at gøre det i 
fremtiden.  

Men med hensyn til at træffe foranstaltninger for at sikre, at der er tilstrækkelige betalingsbevillinger 
til rådighed, minder Kommissionen om, at vedtagelsen af budgettet i sidste ende henhører under 
budgetmyndigheden, hvilket indebærer tildeling af tilstrækkelige betalingsbevillinger, herunder dem, 
der følger af ekstraordinære behov som konsekvens af covid-19-pandemien. I den forbindelse vil 
Kommissionen fortsat samarbejde tæt med Europa-Parlamentet og Rådet. 

Anbefaling 2.2 

Kommissionen accepterer delvist denne anbefaling. 

Kommissionen skal forpligte sig til at overvåge gennemførelsen af de finansielle instrumenter under 
delt forvaltning, som det er gjort indtil nu. Dette omfatter at udarbejde en årlig rapport, ikke om de 
enkelte finansielle instrumenter, men om prioriteter, og med hensyn til ELFUL om interventionstyper, 
som omfatter omfanget af oplysninger, der forelægges for Kommissionen i overensstemmelse med 
den fremtidige lovramme. 

Data om individuelle finansielle instrumenter skal stadig stilles til rådighed som led i revisionssporet, 
som det er tilfældet med transaktioner, hvor der anvendes andre former for finansiering. 

I denne sammenhæng betoner Kommissionen også, at de fremtidige sektorspecifikke regler (dvs. 
forordningen om fælles bestemmelser for 2021-2027) ikke vil kræve, at programmyndighederne skal 
indsende data om de enkelte finansielle instrumenter. Som sådan har Kommissionen ikke 
lovgivningsmæssigt mandat til at stille et sådant yderligere krav. 

Anbefaling 2.3 

Kommissionen accepterer anbefalingen. 
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Kommissionen vil fremlægge en årlig rapport for budgetmyndighederne om budgetgarantierne, 
inklusive en vurdering af de eventualforpligtelser, der bæres af EU-budgettet, som følger af 
budgetgarantier eller finansiel bistand i overensstemmelse med finansforordningen. 

Anbefaling 2.4 

Kommissionen accepterer anbefalingen og mener, at den allerede er gennemført. 

Kommissionen har bestræbt sig på at efterkomme denne anbefaling, da den fremlagde forslag til 
genopretningsplanen og FFR. Kommissionen vil fortsat overvåge situationen. 

For at sikre at Unionen er i stand til at indfri alle sine finansielle forpligtelser selv i tilfælde af en 
pludselig og kraftig økonomisk afmatning, såsom konsekvensen af covid-19-pandemien for den 
europæiske økonomi har Kommissionen allerede den 27. maj 2020 foreslået at hæve loftet for egne 
indtægter til 1,40 % af bruttonationalindkomsten i EU27.  

Med hensyn til de fastsatte budgetgarantier vurderer Kommissionen løbende tilstrækkeligheden af 
tilførselsniveauerne i forhold til de niveauer, der er fastsat i basisretsakterne. I denne ånd har 
Kommissionen, i samarbejde med gennemførelsespartnerne, nøje overvåget covid-19-krisens mulige 
konsekvens for EU-budgettets eksponering vedrørende budgetgarantier. Måltilførselssatsen for de 
garantiinstrumenter, som Kommissionen har foreslået i forbindelse med Next Generation EU (jf. 
punkt 2.11), er beregnet på et lige så forsigtigt grundlag. 

Anbefaling 2.5 

Kommissionen bemærker, at denne anbefaling vedrører et forslag til et mandat til Revisionsretten om 
at udføre revision af EIB-projekter, der ikke er knyttet til — eller finansieres over — EU's budget, og 
at den derfor ikke er rettet til Kommissionen. 
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KOMMISSIONENS ENDELIGE SVAR PÅ DEN EUROPÆISKE REVISIONSRETS 
ÅRSBERETNING FOR 2019 

"BIDRAG TIL ÅRSBERETNING FOR 2019 — KAPITEL 3 — INDTÆGTER" 

 

UNDERSØGELSE AF ELEMENTER I DE INTERNE KONTROLSYSTEMER 

3.9 Kommissionen følger løbende op på eventuelle mangler, der er konstateret for B-regnskabet, og 
medlemsstaterne holdes økonomisk ansvarlige for eventuelle tab af traditionelle egne indtægter som 
følge af deres administrative fejl. 

Kommissionen vil i sin sædvanlige opfølgning på Revisionsrettens resultater følge op på de 
problemer, der er konstateret i forbindelse med Revisionsrettens revisioner i Belgien, Tyskland og 
Polen, og disse medlemsstater vil få pålagt at træffe passende foranstaltninger til at håndtere og 
afhjælpe de konstaterede mangler. 

3.10 Kommissionen minder om, at der i et regnskab af denne type i sagens natur er en høj risiko for 
mangler og kompleksitet. Dette er grunden til, at alle Kommissionens kontrolforanstaltninger 
vedrørende traditionelle egne indtægter omfatter en gennemgang af B-regnskabet. Kommissionen 
vil fortsat anvende denne tilgang. Desuden er der i programmet for kontrol med traditionelle egne 
indtægter i 2020 især fokus på bogføringen af traditionelle egne indtægter som svar på 
Revisionsrettens anbefaling fremsat sidste år. 

3.11 I afgørelsen om kriterier for finansielle risici fastsættes kriterier (herunder for risikoen for 
undervurdering og identifikation af risikofyldte aktører) for at markere transaktioner, der anses for at 
udgøre en finansiel risiko, og som kræver yderligere undersøgelser eller kontrolforanstaltninger, 
elektronisk. Afgørelsen anvendes både før og efter frigivelsen af varer, herunder i forbindelse med 
kontrollen efter frigivelse. Graden af medlemsstaternes gennemførelse er endnu ikke blevet vurderet 
af Kommissionen. 

Kommissionen har desuden opdateret vejledningen om toldrevision for at vejlede om håndteringen 
af de situationer, hvor økonomiske aktører gennemfører importoperationer i andre medlemsstater end 
den, hvor de har deres hovedsæde. Den understreger også betydningen af at udveksle 
risikooplysninger om risikofyldte aktører. 

Som anerkendt af Revisionsretten styrker medlemsstaterne deres kontrolstrategi i overensstemmelse 
med de mangler, som Kommissionen har konstateret ved sine kontrolforanstaltninger vedrørende 
traditionelle egne indtægter i 2018 og 2019. Dette vil resultere i en bedre harmoniseret 
fælleseuropæisk kontrolstrategi til håndtering af undervurdering. 

Kommissionen vil fortsat overvåge situationen ved at kontrollere stikprøver af import og foretage 
kontroller samt ved at foretage statistiske analyser. 

3.13. Se Kommissionens svar på punkt 3.11. 

3.14. Se Kommissionens svar på punkt 3.11. 

Som led i opfølgningen af sine kontrolrapporter er Kommissionen begyndt at sætte tal på tab af 
traditionelle egne indtægter på EU-plan og i medlemsstaterne. 
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Kommissionen fortsætter sin opfølgende kontrol inden for rammerne af kontrolstrategien i 
forbindelse med toldværdi i 2020. En analyse af de statistiske data viser, at de anslåede tab af 
traditionelle egne indtægter er faldende, og Kommissionen mener derfor, at medlemsstaterne har 
forbedret effektiviteten af deres kontrolforanstaltninger på dette område ved at træffe foranstaltninger 
til at imødekomme Kommissionens resultater, hvilket Revisionsretten har konstateret i de tre 
medlemsstater, den har revideret.  

3.15 Kommissionen vil gerne understrege, at der er truffet foranstaltninger siden Revisionsrettens 
beretninger for 2013 og 2014. Ud over opdateringen af vejledningen om toldrevision, hvor nogle af de 
mangler, som Revisionsretten har konstateret, allerede er afhjulpet, har Kommissionen samarbejdet 
med medlemsstaterne om at finde løsninger til at identificere importører, der opererer i andre 
medlemsstater end den, hvor de har deres hovedsæde, under hensyntagen til de nuværende 
tilgængelige oplysninger og retlige bestemmelser. Dette arbejde er stadig under udvikling i en 
projektgruppe, der finansieres af Told 2020. Der kan imidlertid kun gøres yderligere fremskridt, når 
en EU-dækkende database, der omfatter alle indførsler, bliver fuldt tilgængelig. 

Tekstboks 3.2 — Vedvarende mangler i toldkontrolsystemet i hele EU 

Surveillance III-databasen på EU-plan er klar på Kommissionens side til at modtage 
datastrømmene, men kun nogle få medlemsstater er overgået til de nye nationale importsystemer. 
Derfor er der i øjeblikket ingen EU-dækkende datasæt om økonomiske aktørers indførsler i 
Surveillance III. Fristen i januar 2023 er fastsat efter anmodning fra medlemsstaterne. 

Kommissionen vil gerne understrege, at der i gennemførelsesafgørelsen om kriterier for finansielle 
risici inden for den fælles ramme for toldrisikostyring (CRMF) er fastsat juridisk bindende 
bestemmelser om afhjælpning af finansielle risici, både i forbindelse med frigivelse og efter frigivelse 
af varerne, herunder efterfølgende kontrol. Ingen økonomisk aktør er på forhånd undtaget fra 
anvendelsen af sådanne kriterier, uanset hvor aktøren har hovedsæde. 

Kommissionen erkender dog, at et paneuropæisk overblik over de økonomiske aktørers aktiviteter er 
en god støtte til risikoanalyse, da det ved konstateringen af uregelmæssigheder eller risici vil gøre det 
lettere at spore de økonomiske aktørers aktiviteter på tværs af grænserne. 

3.17 Forbehold er en beskyttelsesforanstaltning til at mindske risikoen for, at en ukorrekt opgørelse 
over egne momsindtægter er forældet.  

De fleste af de længerevarende udestående forbehold er knyttet til traktatbrudsprocedurer, der kan 
have en potentiel finansiel indvirkning. I et sådant tilfælde afspejler forbehold udviklingen i 
traktatbrudsprocedurerne, som påvirkes af flere faktorer såsom traktatbrudssagens kompleksitet og en 
eventuel indbringelse af sagen for Domstolen.  

Kommissionen arbejder tæt sammen med medlemsstaterne og identificerer aktivt metoder til at løse 
problemer og træffe foranstaltninger, når det er muligt, i overensstemmelse med Kommissionens 
procedurer og gældende lovgivning med henblik på at hæve længerevarende udestående forbehold. 

Medlemsstaterne ligger inde med oplysninger om den finansielle indvirkning. Når medlemsstaterne 
indsender beregningerne vedrørende forbeholdene, kan den finansielle indvirkning også beregnes. 

3.18 Kommissionen påpeger, at 40 ud af 162 punkter vedrørende traditionelle egne indtægter, der 
havde været udestående i fem år eller mere, blev afsluttet i 2019 (ca. 25 % på et enkelt år), hvilket 
Kommissionen anser for at være et tilfredsstillende fremskridt i betragtning af disse sagers 
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kompleksitet. Kommissionen vil fortsat bestræbe sig på at afslutte sådanne sager hurtigt, men dette 
afhænger også af medlemsstaternes samarbejde. 

Kommissionen mener, at dens database indeholder tilstrækkelige oplysninger til overvågning af, at 
opfølgningen er rettidig og fuldstændig, bortset fra oplysninger om den finansielle indvirkning, der 
opbevares adskilt i regnskabssystemet SUIVI.  

Disse oplysninger kunne integreres i dens opfølgningsdatabase, men Kommissionen bemærker, at de 
korrekte beløb ikke altid kan beregnes med det samme, hvis der er behov for yderligere oplysninger 
fra medlemsstaterne. Kommissionen vil desuden ajourføre de interne instrukser for at formalisere 
prioriteringen af længerevarende udestående punkter med den største potentielle finansielle 
indvirkning.  

Rettidighed, procedurer og databaser for opfølgning af udestående punkter vedrørende traditionelle 
egne indtægter vil således blive revideret i overensstemmelse med Revisionsrettens anbefalinger. 

Tekstboks 3.3 Svagheder i opfølgningen af de konstaterede mangler vedrørende traditionelle 
egne indtægter i medlemsstaterne  

Kommissionen anerkender de forsinkelser, som Revisionsretten har bemærket. Disse forsinkelser har 
imidlertid ikke resulteret i tab af traditionelle egne indtægter.   

Der gøres en øget indsats for at følge op på udestående punkter, og langvarige sager med en potentiel 
finansiel indvirkning prioriteres. Kommissionens tjenestegrene vil også fremover på eget initiativ 
invitere de medlemsstater, der har det største antal udestående punkter, til Bruxelles for at fremskynde 
afslutningen af de udestående punkter, hvor det er muligt. Programmet for kontrol med traditionelle 
egne indtægter i 2020 giver desuden mulighed for at foretage ad hoc-kontrol og afholde 
ledelsesmøder i de lande, hvor der er flest længerevarende uafsluttede sager. Kommissionen har sat 
sig et kvantitativt mål om at reducere de længerevarende udestående punkter med 20 % inden 
udgangen af 2020. Kommissionen vil desuden indlede traktatbrudsprocedurer i tilfælde af fortsat 
uenighed med medlemsstaterne om længerevarende udestående punkter med finansiel indvirkning. 

3.19 BNI-kontrolcyklussen for 2016-2019 blev afsluttet på en langt mere formaliseret måde end 
tidligere. Kommissionen er overbevist om, at denne øgede formalisering forbedrer BNI-overslagenes 
overordnede kvalitet og således sikrer en mere retfærdig opkrævning af egne indtægter i 
medlemsstaterne. 

3.20 I BNI-kontrolcyklussen for 2016-2019 bekræftede Kommissionen, at FoU-aktiver var registreret 
korrekt i nationalregnskaber, dvs. at de var blevet kapitaliseret og værdiansat i overensstemmelse med 
de gældende regler. Kommissionen har navnlig truffet en række foranstaltninger til vurdering af 
registreringen af FoU i en globaliseret kontekst gennem sammenligninger mellem landene og et 
målrettet BNI-pilotprojekt for multinationale selskaber, og de tilfælde, hvor multinationale selskaber 
er blevet flyttet, blev behandlet i systemet for tidlig varsling.  

Kommissionen er derfor af den opfattelse, at den i vid udstrækning har gennemført Revisionsrettens 
anbefaling 2 i bilag 3.4 fra 2016. 

3.21 Kommissionen fandt, at kvaliteten af den franske reviderede BNI-oversigt er tilfredsstillende, og 
kontrollen er påbegyndt. Kommissionen minder om, at det generelle forbehold vedrørende Frankrig 
netop blev taget for at beskytte EU's og medlemsstaternes finansielle interesser, når det var 
nødvendigt. 
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ÅRLIGE AKTIVITETSRAPPORTER 

3.23 Se Kommissionens svar på punkt 3.14. 

Som led i opfølgningen af sine kontrolrapporter er Kommissionen begyndt at sætte tal på tab af 
traditionelle egne indtægter på EU-plan og i medlemsstaterne. 

KONKLUSION OG ANBEFALINGER 

3.24 Kommissionen vil forbedre sin risikovurdering i forbindelse med planlægningen af 
kontrolforanstaltningerne og fortsat bestræbe sig på at afslutte længerevarende udestående punkter 
hurtigt, hvilket også afhænger af medlemsstaternes samarbejde. 

Kommissionen har taget vigtige skridt, der gør det nemmere at identificere de mest risikofyldte 
økonomiske aktører på EU-plan til efterfølgende revisioner, ved at markere transaktioner, der anses 
for at udgøre en finansiel risiko i henhold til afgørelsen om kriterier for finansielle risici, og opdatere 
vejledningen om toldrevision. Den arbejder tæt sammen med medlemsstaterne om at identificere 
importører, der opererer i andre medlemsstater end den, hvor de har deres hovedsæde. Der vil blive 
gjort yderligere fremskridt, når en EU-dækkende database, der omfatter alle indførsler, bliver fuldt 
tilgængelig (se svar på punkt 3.11-3.15). 

3.25 Se Kommissionens svar på punkt 3.20. 

Anbefaling 3.1— Ikkeregistrerede toldafgifter (traditionelle egne indtægter) 

Kommissionen accepterer anbefaling 3.1. 

a) Kommissionen vil anvende de importdata, der er til rådighed, til analyse af uregelmæssige mønstre. 
Disse data kan gøre det lettere for medlemsstaterne at identificere specifikke situationer, som de kan 
analysere yderligere ud fra et risikostyringsperspektiv, for at identificere de aktører, der har foretaget 
disse transaktioner.  

Dette vil være til støtte, da medlemsstaterne inden for rammerne af deres beføjelser fortsat er 
ansvarlige for en korrekt gennemførelse af toldlovgivningen.  

Dette vil ske i overensstemmelse med begrænsningerne i den generelle forordning om databeskyttelse 
(GDPR) og den gældende retlige ramme. 

b) Kommissionen vil videreudvikle oplysningerne i Surveillance til flere formål, herunder for at støtte 
medlemsstaternes dataanalyse. Dette vil ske i overensstemmelse med begrænsningerne i GDPR og 
den gældende retlige ramme. 

Anbefaling 3.1 – Udestående punkter vedrørende traditionelle egne indtægter 

Kommissionen accepterer anbefaling 3.2.  

a) Kommissionen vil genoverveje sit system for overvågning af udestående punkter vedrørende 
traditionelle egne indtægter i overensstemmelse med Revisionsrettens anbefalinger. 

b) Rettidighed, procedurer og databaser for opfølgning af udestående punkter vedrørende traditionelle 
egne indtægter vil blive revideret i overensstemmelse med Revisionsrettens anbefalinger 
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KOMMISSIONENS SVAR PÅ DEN EUROPÆISKE REVISIONSRETS ÅRSBERETNING 
FOR 2019 

"BIDRAG TIL ÅRSBERETNING FOR 2019 – KAPITEL 4 – KONKURRENCEEVNE FOR 
VÆKST OG BESKÆFTIGELSE" 

TRANSAKTIONERNES FORMELLE RIGTIGHED 

4.6. Den fejlforekomst, som Revisionsretten har rapporteret i 2019 (4,0 %), er i overensstemmelse 
med de fejlforekomster, der er blevet rapporteret i tidligere beretninger (med undtagelse af 
årsberetningen for 2018). 

Revisionsrettens anslåede fejlforekomst beregnes på årsbasis og tager ikke hensyn til eventuelle 
korrektioner og berigtigelser, som vil blive foretaget af Kommissionen. Se f.eks. Kommissionens 
svar på punkt 4.18. 

Kommissionen anslår restfejlfrekvensen for forskningsudgifter (Horisont 2020) ved at gennemføre en 
flerårig kontrolstrategi. Den rapporterede restfejlfrekvens (2,15 % ved udgangen af 2019) tager 
hensyn til inddrivelser, korrektioner og effekten af alle Kommissionens kontroller og revisioner i 
hele programmets gennemførelsesperiode. 

Det skal bemærkes, at Kommissionens målsætning for Horisont 2020 er at holde den 
repræsentative fejlforekomst inden for et interval på 2-5 % med en restfejlfrekvens så tæt som 
muligt på (men ikke nødvendigvis under) 2 %. 

4.7. Refusion af forskningsudgifter er baseret på anmeldelser af omkostninger, som 
støttemodtagerne har afholdt. Disse omkostningsanmeldelser er ofte underlagt komplekse regler og 
kan føre til fejl, sådan som det fremgå af de sager, Revisionsretten henviser til. 

Derfor afhænger en reduktion af fejlforekomsten af en løbende forenklingsindsats. Med henblik 
herpå gør Kommissionen i de sidste faser af gennemførelsen af Horisont 2020 mere udstrakt brug af 
forenklede omkostningsmuligheder såsom finansiering med faste beløb, der styrker dens 
kommunikation med støttemodtagerne og løbende forbedrer dens kontrolmekanismer. Horisont 
Europa vil gå et skridt videre med disse foranstaltninger på grundlag af de erfaringer, der er indhøstet 
inden for rammerne af Horisont 2020.   

4.8. Kommissionen ser med tilfredshed på Revisionsrettens anerkendelse af dens bestræbelser på at 
forenkle de administrative og finansielle krav i Horisont 2020. De forenklinger, der er indført i 
Horisont 2020, og den stadigt større erfaring, som de største støttemodtagere har indhøstet, bidrager 
til at mindske antallet og omfanget af fejl. Til trods for systematiske, omfattende og målrettede 
oplysningskampagner er der fortsat visse typer støttemodtagere såsom små og mellemstore 
virksomheder og nystartede virksomheder, der er mere tilbøjelige til at begå fejl end andre. 

4.9.b) Kommissionen bemærker, at i et af de tilfælde, som Revisionsretten nævner, blev kontrakten 
ikke erklæret ugyldig ved afgørelsen fra den nationale domstol, der fastslog dens ulovlighed. 
Kontrakten var derfor fortsat bindende for de kontraherende parter. På dette grundlag kan 
Kommissionen ikke betragte disse omkostninger som ikkestøtteberettigede. 

4.10. Kommissionen har indført et solidt system med forudgående kontrol, der omfatter detaljerede 
automatiserede tjeklister, skriftlig vejledning og videreuddannelse. Det er en konstant udfordring at 
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forbedre dette system, der uden at pålægge støttemodtagerne yderligere administrative byrder gør det 
muligt for dem at fokusere på opfyldelsen af deres forsknings- og innovationsmål, samtidig med at det 
sikres, at betalingerne til forskerne finder sted omgående. 

Kommissionens interne kontrol er også afhængig af, at de uafhængige revisorer attesterer 
omkostningsanmeldelserne. Revisionsrettens bemærkning i dette punkt er velkendt for Kommissionen 
og er blevet behandlet i tidligere beretninger. I den forbindelse har Kommissionen tilrettelagt en 
række møder, der henvender sig til støttemodtagere og uafhængige attesterende revisorer med henblik 
på at øge bevidstheden om de mest almindelige fejl, der skyldes de revisioner, der foretages hos 
støttemodtagerne. Ud over en didaktisk model for revisionsattester under Horisont 2020 giver 
Kommissionen feedback til attesterende revisorer om de fejl, de har konstateret.  

Det er vigtigt at påpege, at selv om uafhængige revisorer ikke afslører hver eneste fejl i 
omkostningsanmeldelserne, spiller de en vigtig rolle med hensyn til at reducere den samlede 
fejlforekomst. 

Personaleomkostninger er fortsat den største kilde til fejl, navnlig inden for udgifter til 
forskning 

4.11. Horisont 2020 er et skridt fremad i forenklingen af reglerne for godtgørelse af støttemodtagernes 
omkostninger i forhold til tidligere rammeprogrammer.  

I 2019 styrkede Kommissionen oplysningskampagnen ved at foreslå medlemsstater og associerede 
lande kommunikationsarrangementer med en "à la carte"-dagsorden, herunder oplysninger og 
præciseringer vedrørende personaleomkostninger (bl.a. ovennævnte "timesats"). Desuden 
udsendte Kommissionen i oktober 2019 en meddelelse til alle Horisont 2020-støttemodtagere med 
titlen "How to avoid errors when claiming costs in H2020 grants" (Hvordan undgås fejl i forbindelse 
med anmeldelse af omkostninger i forbindelse med H2020-tilskud). 

For den næste flerårige finansielle ramme, der omfatter Horisont Europa-programmet, vil der blive 
indført én forenklet virksomhedsmodel for alle direkte forvaltede EU-programmer. Formålet med 
denne model er at mindske de finansielle risici for støttemodtagerne og samtidig forenkle 
administrationen og revisionen af de forskellige programmer.  
 
En større forenkling i henhold til den nye standardtilskudsaftale for virksomheder, som Horisont 
Europa-tilskudsaftalen vil blive afledt af, omfatter en meget enkel metode for anmeldelse af 
personaleomkostninger baseret på beregningen af daglige satser (årlige personaleomkostninger for 
den pågældende person divideret med 215).  
 
Metoden med produktive timer og de forskellige normative metoder, der har vist sig at give anledning 
til fejl ved fastlæggelsen og rapporteringen af støtteberettigede personaleomkostninger, vil blive 
afskaffet. 

4.12. Kommissionen betragter den fælles "årlige timesats", der er baseret på det seneste afsluttede 
regnskabsår, som en af de største forenklinger, der er blevet indført inden for rammerne af 
Horisont 2020. Det ser dog ud til, at støttemodtagerne til trods for omhyggeligt udarbejdede 
betingelser og klare instrukser har begået fejl ved anvendelsen af denne metode. Som nævnt ovenfor 
(se punkt 4.11) vil personaleomkostningerne under Horisont Europa blive beregnet efter en 
dagssatsmodel. Denne beregning vil blive foretaget pr. kalenderår og ikke længere ved at tage det 
seneste afsluttede regnskabsår i betragtning som under Horisont 2020. 
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4.13. Kommissionen fortsætter sine oplysningskampagner med henblik på at forklare Horisont 2020-
tilskudsreglerne for støttemodtagerne. 

Tekstboks 4.3 – Et eksempel på fejl i beregningen af timesatsen og et eksempel på manglende 
anvendelse af satsen fra det seneste afsluttede regnskabsår 

 Kommissionen vil følge op på den sag, som Revisionsretten henviser til i tekstboks 4.3, og vil handle 
i overensstemmelse hermed. 

4.14. Reglen om "dobbelt loft" er en forudsætning for en korrekt beregning og anmeldelse af 
personaleomkostninger. Den sikrer, at en støttemodtager ikke anmelder mere end sine faktiske 
omkostninger. Reglen fremgår klart af artikel 6.2A i Horisont 2020-standardtilskudsaftalen. Desværre 
har der tidligere været en række fejl i anvendelsen af denne regel, og de kan også forekomme 
fremadrettet til trods for Kommissionens ihærdige bestræbelser på klart og systematisk at formidle 
alle de underliggende regler og betingelser vedrørende anmeldelse af personlige omkostninger.   

Under Horisont Europa vil der være ét enkelt loft, som støttemodtagerne skal overholde, navnlig et 
loft over de dage, hvor støttemodtagerne skal sikre, at det samlede antal arbejdsdage, som de 
anmelder i EU-tilskud for en person for et kalenderår, ikke er højere end det antal dage, der er anvendt 
til beregning af dagssatsen (dvs. 215). Dette vil logisk set sikre, at de anmeldte 
personaleomkostninger ikke overstiger de samlede personaleomkostninger, der er registreret på 
støttemodtagerens konto for en person for det pågældende kalenderår. 

Tekstboks 4.4 – Eksempel på manglende overholdelse af reglen om dobbelt loft 

Kommissionen vil følge op på den sag, som Revisionsretten henviser til i tekstboks 4.4, og vil handle 
i overensstemmelse hermed. 

4.15. Mangler i tidsregistrering kan stadig forekomme, men meget ofte uden (væsentlig) finansiel 
effekt (f.eks. manglende underskrift på tidsarket). I sådanne tilfælde udsteder Kommissionen en 
henstilling til støttemodtageren og anvender om nødvendigt korrektioner. 

Private enheder, navnlig SMV'er, begår oftere fejl 

4.16.Deltagelse af SMV'er og tiltrækning af nye støttemodtagere er vigtigt for en vellykket 
gennemførelse af forsknings- og innovationspolitikken. Disse typer af støttemodtagere har dog enten 
reduceret administrativ kapacitet eller har mindre kendskab til reglerne for deltagelse og er derfor 
ofte mere tilbøjelige til at begå fejl. 

Ved udgangen af 2019 nåede SMV'ers deltagelse i underskrevne Horisont 2020-tilskudsaftaler op på 
24,7 % og oversteg dermed det mål på 20 %, der var fastsat for 2020.  

En foranstaltning, der blev indført for at lette SMV'ers deltagelse og reducere fejl, er anvendelsen af 
betalinger af faste beløb i fase 1 af SMV-instrumentet. 

Ingen af de omkostninger, som støttemodtageren har anmeldt i den reviderede periode, er 
støtteberettigede 

4.18. Som hovedregel følger Kommissionen op på alle konstaterede fejl, hvad enten de er individuelle 
eller systemiske, med henblik på at undgå skader for EU-budgettet. Efter Revisionsrettens revision har 
den efterfølgende afhjulpet (omkostningerne er blevet støtteberettigede) en af disse to fejl i 2020 og 
er i færd med at afhjælpe den anden fejl. 
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Støttemodtagernes selskabsmæssige situation som beskrevet af Revisionsretten afspejler de 
underliggende forbindelser mellem mange virksomheder, der deltager i Horisont 2020.  

Omkostningerne til støttemodtagerens og de tilknyttede enheders interne ordninger kan væltes over på 
projektet, forudsat at de er afspejlet i bilag 1 eller er godkendt af Kommissionen i 
rapporteringsperioden (i tilfælde af bidrag i naturalier). 

Som Revisionsretten anfører, var støttemodtagerne ikke gjort bekendt med de regler, der gjaldt for 
deres selskabsmæssige forbindelser. 

4.19. Kommissionen er enig i Revisionsrettens konklusioner.  

I det første tilfælde, som Revisionsretten nævner, blev formålet med tilskuddet varetaget af en 
partnerorganisation til støttemodtageren, som havde ret til at tildele ph.d.-grader. 

I det andet tilfælde modtog en stipendiat også fuld støtte under sin ph.d.-uddannelse. Stipendiaten 
arbejdede i støttemodtagerens lokaler og arbejdede sideløbende hermed med sit ph.d.-studium med 
henblik på at erhverve en ph.d.-grad. Der var ingen anden erhvervsmæssig aktivitet, som ikke 
havde forbindelse til en ph.d.-uddannelse. Arbejdet og studiet betragtes som komplementære med 
hensyn til at nå projektets mål, da projektets eneste formål er at støtte ph.d.-uddannelse. 

Hyppige fejl i andre direkte omkostninger 

4.20. Kommissionen anerkender Revisionsrettens bemærkning og understreger, at den fortsætter sine 
oplysningskampagner med henblik på at forklare tilskudsreglerne for støttemodtagerne. 

Høj hyppighed af fejl i vekselkurser 

4.21. Kommissionen noterer sig Revisionsrettens bemærkning om, at den finansielle effekt af fejl i 
valutaomregninger ikke er væsentlig. Kommissionen fortsætter dog sine oplysningskampagner for at 
forklare tilskudsreglerne for støttemodtagerne og beklager forekomsten af sådanne fejl til trods for 
klare instrukser. 

GENNEMGANG AF OPLYSNINGER OM FORMEL RIGTIGHED FRA DE REVIDEREDE 
ENHEDER 

4.22. Kommissionens revisionsstrategi dækker hele gennemførelsen af Horisont 2020. 
Hovedformålet er at beskytte EU's finansielle interesser ved at inddrive de uretmæssigt udbetalte 
beløb. Kommissionen gennemgår det interne kontrolsystem, der er indført på støttemodtagerniveau, 
og fremsætter anbefalinger, når der konstateres svagheder, for at sikre forebyggelse og afsløring af 
fejl hos støttemodtagerne. 

4.23. Kommissionen henviser til sit svar på 2018-beretningen, hvori den redegjorde for forskellen i 
omfanget mellem Revisionsrettens og Kommissionens revisioner. 

4.25. Kommissionens revisionsarbejde fokuserer hovedsagelig på afsløring og korrektion af fejl i 
støttemodtagernes omkostningsanmeldelse og tilstræber samtidig at maksimere 
revisionsdækningen.  

Kommissionens revisionsrapporter er baseret på princippet om "undtagelsesvis rapportering", dvs. 
at i stedet for at give en fuldstændig beskrivelse af hver udgiftspost, skal der kun rapporteres om 
revisionsresultater (fejl). 
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Som følge heraf afspejler og omfatter revisionsfilerne i princippet kun de materielle beviser 
(revisionsarbejdspapirerne og dokumentationen herfor) for hver fejl som retsgrundlag for yderligere 
korrektion eller inddrivelse. 

4.26. Kommissionen noterer sig Revisionsrettens konklusioner. Med hensyn til outsourcede revisioner 
har Kommissionen til hensigt at videreføre og intensivere sin vejledning til de virksomheder, som 
der er indgået kontrakt med. 

4.27. Det skal bemærkes, at Kommissionens revisioner har bred dækning inden for en begrænset 
tidsramme. Kommissionen bemærker, at Revisionsretten i 13 ud af 20 revisioner kunne forlade sig på 
Kommissionens revisionsfiler sammenlignet med 10 ud af 20 i 2018. 

Nogle af de resterende syv sager har ingen væsentlig effekt, sådan som Revisionsretten bemærker. 

4.29. Kommissionen har rapporteret fejlforekomsten i den årlige aktivitetsrapport for 2019 under 
hensyntagen til de bemærkninger, som Revisionsretten fremsatte i sin årsberetning for 2018. 

Kommissionens revisioner omfatter en betydelig del af hver enkelt revideret betaling med henblik på 
at afsløre og korrigere fejl, som støttemodtagerne har begået. I tilfælde af systemiske fejl, der er 
konstateret hos støttemodtagerne, ekstrapolerer Kommissionen endvidere revisionsresultaterne til 
ikkereviderede EU-projekter. 

Kommissionen mener, at forhøjelsen på 0,34 % i den oprindeligt beregnede fejlforekomst dækker 
risikoen for en eventuel undervurdering, som Revisionsretten påpegede i sin årsberetning for 2018. 

4.30. Kommissionen noterer sig, at Revisionsretten hilser denne hurtige reaktion velkommen, og 
Kommissionen har til hensigt at behandle sagen yderligere. 

Kommissionen mener, at dens revisionskontrolstrategi gør det muligt at foretage et rimeligt og fair 
skøn over fejlforekomsten for Horisont 2020. 

ÅRLIGE AKTIVITETSRAPPORTER OG ANDRE FORVALTNINGSORDNINGER 

4.31. Kommissionen ser med tilfredshed på Revisionsrettens bemærkning om, at de undersøgte årlige 
aktivitetsrapporter giver en rimelig vurdering af de respektive GD'ers økonomiske forvaltning for så 
vidt angår de underliggende transaktioners formelle rigtighed. 

4.32. Forbeholdene i de årlige aktivitetsrapporter er medtaget i overensstemmelse med de instrukser, 
der er udstedt på selskabsniveau. 

4.33. Kommissionen hilser med tilfredshed, at Revisionsretten anerkender dens indsats for at 
gennemføre korrektioner af systemiske RP7-fejl og nå længere end målet på 70 %. Den understreger 
endnu en gang de betydelige ressourcer, der kræves for at behandle de resterende 1 904 sager.  

Revisionsstrategierne for RP7 og Horisont 2020 har til formål at afsløre og korrigere de beløb, der 
uretmæssigt er udbetalt til støttemodtagerne. I tilfælde af systemiske fejl udvides korrektionerne også 
til ikkereviderede EU-projekter. I denne forbindelse har Kommissionen i 2019 øget gennemførelsen 
af korrektioner under RP7 betydeligt. 

4.34. Kommissionen ser med tilfredshed på Revisionsrettens anerkendelse af dens indsats og de 
fremskridt, den har gjort med gennemførelsen af anbefalingerne fra den interne revisionstjeneste 
(IAS). 
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Kommissionen gennemfører generelt anbefalingerne fra IAS inden for den frist, der oprindeligt var 
fastsat i revisionsrapporten.  

Anbefalingerne vedrørende revisionen af formidlingen og udnyttelsen af Horisont 2020-resultaterne 
blev gennemført ved udgangen af 2019 i de fleste henseender. Kommissionen afsluttede denne 
anbefaling i juni 2020. 

Som eksempel på de fremskridt, der var gjort i slutningen af juni 2020, kan det nævnes, at kun fire af 
IAS' anbefalinger var åbne, og at ingen af dem havde overskredet fristen for gennemførelse. 

Kommissionen arbejder fortsat på at gennemføre IAS' anbefalinger fuldt ud. 

4.35. Kommissionen noterer sig Revisionsrettens bemærkninger om, at risikoen ved betalingen som 
angivet i den årlige forvaltnings- og effektivitetsrapport ligger inden for Revisionsrettens anslåede 
fejlforekomst. 

Kommissionen mener, at risikoen for en mulig undervurdering af fejlforekomsten er dækket, og at 
den samlede risiko ved betalingen og risikoen ved afslutningen som anført i forvaltnings- og 
effektivitetsrapporten er pålidelige. 

KONKLUSION OG ANBEFALINGER 

4.36. Den fejlforekomst, som Revionsretten har konstateret, og som er beregnet på årsbasis, er blot én 
indikator for effektiviteten af gennemførelsen af EU's udgifter. Som tidligere nævnt er 
fejlforekomsten i 2019, som Revisionsretten har rapporteret (4,0 %), i overensstemmelse med de 
fejlforekomster, der er rapporteret i de seneste år (med undtagelse af 2018). 

Samtidig gennemfører Kommissionen en flerårig strategi for efterfølgende revision af 
forskningsudgifter. På grundlag heraf beregner Kommissionens tjenestegrene en restfejlfrekvens, 
hvori der tages hensyn til inddrivelser, korrektioner og effekten af alle deres kontroller og revisioner i 
programmets gennemførelsesperiode. 

Horisont 2020 er betydeligt enklere end de tidligere rammeprogrammer, hvilket anerkendes af de 
fleste tilbagevendende støttemodtagere og Revisionsretten. 

4.38. Kommissionen noterer sig Revisionsrettens bemærkninger om, at risikoen ved betalingen som 
angivet i den årlige forvaltnings- og effektivitetsrapport ligger inden for Revisionsrettens anslåede 
fejlforekomst. Se Kommissionens svar på punkt 4.35. 

Anbefaling 4.1 

Kommissionen accepterer anbefalingen. 

Kommissionen vil fortsætte sin oplysningskampagne om tilskudsreglerne, herunder dem, der gælder 
for SMV'er og nystartede virksomheder. Endvidere har den fælles revisionstjeneste i forbindelse med 
sin Horisont 2020-stikprøve udtaget risikobaserede stikprøver, der specifikt er rettet mod SMV'er 
og/eller nystartede virksomheder.  

Kommissionens eksisterende risikobaserede forudgående kontroller giver rimelig sikkerhed for 
transaktionerne. 

Anbefaling 4.2 
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Kommissionen accepterer anbefalingen. 

Kommissionen vil være særlig opmærksom på reglerne for beregning og anmeldelse af personlige 
omkostninger i oplysningskampagnen vedrørende Horisont 2020. 

Anbefaling 4.3 

Kommissionen accepterer anbefalingen. 

Kommissionens forslag til det næste rammeprogram har til formål at forenkle reglerne om 
personaleomkostninger yderligere. Kommissionen vil forelægge budgetmyndigheden det nye regelsæt 
med henblik på at opnå dens støtte i denne henseende. 

Anbefaling 4.4 

Kommissionen accepterer anbefalingen. 

Første led – Kommissionen er fast besluttet på at behandle Revisionsrettens bemærkninger 
vedrørende dokumentationen for konklusionerne, stikprøveudtagningens ensartethed og kvaliteten af 
revisionshandlingerne. 

Andet led – Kommissionen er i tæt kontakt med de eksterne revisionsfirmaer. Der er taget specifikke 
kommunikationsinitiativer over for revisionsfirmaerne. For så vidt angår outsourcede revisioner, som 
Revisionsretten har foretaget på ny, har Kommissionen meddelt revisionsfirmaerne bemærkningerne. 
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KOMMISSIONENS ENDELIGE SVAR PÅ DEN EUROPÆISKE REVISIONSRETS 
ÅRSBERETNING FOR 2019 

"BIDRAG TIL ÅRSBERETNING FOR 2019 — KAPITEL 5 — ØKONOMISK, SOCIAL OG 
TERRITORIAL SAMHØRIGHED" 

INDLEDNING 

5.4 Tredje led — Som en del af sin totrinstilgang, som omfatter systematisk skrivebordsgennemgang 
og risikobaserede revisioner på stedet, foretager Kommissionen årligt en opdatering af sin 
risikovurdering for at fastlægge, hvilke revisionsmyndigheder og programmer, der vil blive genstand 
for revisioner på stedet eller for yderligere udvidet skrivebordsgennemgang. Hovedformålet med 
disse revisioner er at opnå rimelig sikkerhed for, at der ikke er alvorlige systemmangler, som 
medlemsstaterne ikke har opdaget eller ikke har indberettet, og at de rapporterede 
revisionserklæringer og restfejlfrekvenser er pålidelige. Om nødvendigt anvender Kommissionen 
yderligere finansielle korrektioner for at bringe restfejlfrekvensen for disse programmer ned på 
under 2 %. 

TRANSAKTIONERNES FORMELLE RIGTIGHED 

5.14 Kommissionen noterer sig den fejlprocent, som Revisionsretten har beregnet, og som er 
lavere end sidste år. Kommissionen følger op på alle de fejl, som Revisionsretten har påpeget, og vil 
anmode om yderligere finansielle korrektioner, hvor det er relevant. Den vil også sammen med 
revisionsmyndighederne analysere de underliggende årsager til disse problemer, og hvordan de kan 
løses fremadrettet. 

Kommissionen henviser desuden til de fejlintervaller, herunder maksimumsrisici (værst tænkelige 
scenarier), der er offentliggjort i de årlige aktivitetsrapporter for 2019 for GD REGIO og GD 
EMPL, og som er resultatet af en detaljeret analyse af situationen for hvert af de 420 programmer. 
Kommissionen mener, at dens detaljerede vurdering afspejler et rimeligt og fair skøn over 
fejlprocenten for hvert program og kumulativt for alle programmer. 

5.15 Kommissionen understreger betydningen af det arbejde, som revisionsmyndighederne har 
udført for at opdage fejl, der har ført til betydelige finansielle korrektioner, før Kommissionen fik 
forelagt regnskaberne for 2017-2018. Det grundige revisionsarbejde, som revisionsmyndighederne har 
udført ved og frem til afslutningen, har også ført til betydelige finansielle korrektioner for 
programmeringsperioden 2007-2013.  

Revisionsmyndighederne indberettede en samlet fejlprocent over 2 % for 95 programmer, 
hvilket demonstrerede deres påvisningskapacitet (med forbehold af andre programmer, hvor 
fejlfrekvensen var under 2 %). Kommissionen er enig i, at nogle fejl forblev uopdagede, eller at der 
ikke i tilstrækkeligt omfang blev taget højde herfor ved beregningen af den rapporterede fejlfrekvens. 
Den arbejder løbende med de relevante revisionsmyndigheder for at forbedre deres 
påvisningskapacitet og forståelse af gældende regler (se også Kommissionens svar på punkt 5.40). 

5.16 I 2019 indberettede revisionsmyndighederne for andet år i træk uregelmæssigheder i deres 
revision af operationer efter en fælles typologi, som var aftalt med Kommissionen og delt blandt 
medlemsstaterne.  

De fleste af de uregelmæssigheder, som revisionsmyndighederne og Kommissionen påpegede, 
vedrører de samme hovedkategorier, som Revisionsretten har identificeret: ikkestøtteberettigede 
udgifter, problemer med offentlige udbud, mangelfulde revisionsspor, som det er vist i tekstboks 
5.2. Det viser, at revisionsmyndighederne i tilstrækkeligt omfang opdager de forskellige typer af 
uregelmæssigheder, som bidrager til fejlfrekvensen, men ikke fuldt ud i alle tilfælde. Det kan skyldes 
komplekse projekter og regler. 

Kommissionen følger op på alle de fejl, som Revisionsretten har påpeget, og vil foretage finansielle 
korrektioner, hvor det er relevant og juridisk muligt. Kommissionen bemærker, at de nationale eller 
regionale bestemmelser, der anvendes på udgifter finansieret af Samhørighedsfonden, i nogle 
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tilfælde er strengere end de bestemmelser, der er fastsat i den nationale lovgivning for tilsvarende 
nationalt finansierede udgifter. Derfor kan disse yderligere krav betragtes som et eksempel på "gold 
plating", dvs. selvpålagte unødvendige administrative byrder og kompleksiteter for udgifter 
finansieret af Samhørighedsfonden. 

5.17 Kommissionen er enig i, at forvaltningskontrol er første led i forsvaret mod fejl og bør være 
mere effektiv med hensyn til at forebygge og opdage fejl i første instans.  

Kommissionen har tilsendt medlemsstaterne en opdateret vejledning for programmeringsperioden 
2014-2020, der sammen med den krævede brug af forenklede omkostningsmuligheder sigter mod 
yderligere at forbedre kvaliteten af forvaltningskontrollen i fremtiden. Dette afhænger imidlertid af, at 
der er personale til rådighed til at håndtere de stigende anmeldte udgifter, og at erfarent personale i 
de relevante forvaltninger udviser den nødvendige stabilitet. 

Desuden bør de typer af revisionsresultater, som revisionsmyndighederne har indberettet til 
forvaltningsmyndighederne år efter år, give dem mulighed for at integrere de hyppigste kilder til fejl i 
deres risikovurderinger og tilpasse deres tilgange og værktøjer til forvaltningskontrol i 
overensstemmelse hermed. Med henblik på at gøre forvaltningskontrollen mere effektiv og målrettet i 
programmeringsperioden 2021-2027 har Kommissionen foreslået medlovgiverne, at verificeringer 
gøres risikobaserede for bedre at kunne fokusere de tilgængelige administrative ressourcer på 
målrettede fejlkilder.  

5.19 Kommissionens fælles svar på punkt 5.19 og 5.20: 

Kommissionen er enig i, at aktiviteter, der er fysisk afsluttet eller gennemført fuldt ud, også selv 
om visse finansielle transaktioner forbliver åbne, er ikkestøtteberettigede i overensstemmelse med 
artikel 65, stk. 6, i forordningen om fælles bestemmelser. Det er op til forvaltningsmyndigheden at 
vurdere begreberne fysisk afslutning og fuld gennemførelse for hver operation særskilt og baseret på 
dens særlige kontraktlige forpligtelser, der er anført i afgørelsen om ydelse af tilskud. Så længe 
operationen ikke er gennemført fuldt ud, kan den udvælges til støtte. 

I forbindelse med de italienske projekter, som der henvises til i tekstboks 5.4, vil Kommissionen 
fortsætte med at overvåge myndighedernes strenge gennemførelse af de regler, der blev aftalt for 
partnerskabet, for at sikre et passende revisionsspor for operationer, der allerede er delvist 
gennemført, inden de udvælges. 

5.22 Kommissionens fælles svar på punkt 5.22-5.24: 

Kommissionen bemærker, at revisionsmyndighederne demonstrerede en god påvisningskapacitet i 
forbindelse med fejl knyttet til offentlige udbud. 

Til trods for denne forbedrede kapacitet viser det store antal fejl i forbindelse med offentlige udbud, 
som forvaltningsmyndighederne og de formidlende organer ikke har opdaget, at der er behov for en 
fortsat indsats for at sikre en bedre påvisning af disse problemer ved hjælp af forvaltningskontrol 
på første niveau. 

Offentlige udbud er et komplekst område, og ordregivende myndigheder kan få udfordringer med 
anvendelsen af disse regler. Med henblik på at kunne koordinere foranstaltninger mere effektivt har 
Kommissionen udarbejdet en handlingsplan for offentlige udbud, som er blevet opdateret flere 
gange siden 2014. Der er allerede iværksat mere end 40 foranstaltninger inden for rammerne af denne 
handlingsplan. Nye foranstaltninger og nye initiativer har til formål at hjælpe administratorerne og 
modtagerne af EU-støtte med at forbedre deres offentlige udbudsprocedurer, sikre overensstemmelse 
med EU-direktiverne samt fastlægge lige vilkår og fremme brugen af udbud som et strategisk 
politisk instrument.  

I 2019 opdaterede Kommissionen også sin afgørelse, som indeholder retningslinjer for fastsættelse af 
standardiseret finansiel korrektion af fejl i forbindelse med offentlige udbud (afgørelse C (2019) 
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3452). Disse retningslinjer har til formål at sikre en ensartet gennemførelsespraksis og 
ligebehandling af medlemsstaterne. 

Kommissionen følger op på disse tilfælde, som Revisionsretten har påpeget, og som forblev uopdaget, 
og vil foretage finansielle korrektioner, hvor det er relevant, i overensstemmelse med sine 
retningslinjer. 

5.26 Kommissionen bemærker, at i løbet af de senere år er fejl relateret til statsstøtte, som 
medlemsstaternes myndigheder og Kommissionen har opdaget, fortsat mindre hyppige, som det er 
vist ved den fælles typologi over fejl, der er aftalt med revisionsmyndighederne. 

Kommissionen har udviklet en fælles handlingsplan på statsstøtteområdet, som har en 
forebyggende og proaktiv tilgang for at reducere risikoen for uregelmæssigheder og fejlfrekvenser i 
forbindelse med anvendelsen af statsstøtteregler gennem identifikation og formidling af god praksis, 
et uddannelsesprogram og formidling af relevante statsstøtteoplysninger til interessenter i ESI-
fondene. 

5.27 De portugisiske myndigheder ændrede de pågældende nationale statsstøtteregler og forpligtede 
sig til at implementere alle de ønskede korrektioner i henhold til Kommissionens anmodning. 

Ikkestøtteberettigede udgifter 

5.29 Hvad angår de fejl, som Revisionsretten har konstateret, vil Kommissionen foretage den 
nødvendige opfølgning og træffe de foranstaltninger, den finder nødvendige. 

Kommissionen har siden indførelsen af de forenklede omkostningsordninger gjort en indsats for 
gradvist at udvide anvendelsen af dem og mener, at dette arbejde allerede har ført til positive 
resultater. Kommissionen fremmede aktivt brugen af forenklede omkostningsordninger i 
programmeringsperioden 2014-2020, da sådanne ordninger ikke indebærer så stor en risiko for fejl, 
hvilket erfaringerne også viser. Den vil fortsætte med at gøre dette i forbindelse med både ESF og 
EFRU i programmeringsperioden efter 2020 med henblik på at nedbringe den administrative byrde 
for støttemodtagerne og yderligere reducere risikoen for fejl. 

Manglende væsentlig dokumentation 

5.30 Kommissionen vil foretage den nødvendige opfølgning og træffe de foranstaltninger, den finder 
nødvendigt.  
Endvidere henviser Kommissionen til Revisionsrettens forklaringer i tekstboks 5.8. 

5.33 Kommissionen vil følge op med de relevante programmyndigheder. Støtteberettigelsen 
vurderes endeligt ved afslutningen i overensstemmelse med forordningen om fælles bestemmelser. 
Derfor kan programmet stadig træde i stedet for ikkestøtteberettigede lån, og Kommissionens 
tjenestegrene vil vurdere støtteberettigelsen for alle anmeldte lån ved programmets afslutning. 

5.34 Kommissionens fælles svar på punkt 5.34 og 5.35: 

Den handlingsplan, der er delt med Revisionsretten i april 2018, som en afhjælpende foranstaltning i 
forhold til de resultater, der er fremhævet i dens årsberetning for 2017 vedrørende SMV-initiativet i 
Spanien, fastsatte en række milepæle, som sigter mod at sikre overensstemmelse med den komplette 
SMVI-portefølje i Spanien ved den planlagte afslutning af det operationelle program i 2023, herunder 
bl.a. følgende foranstaltninger: 

• gennemgang foretaget af EIF's eksterne revisor af en repræsentativ stikprøve af transaktioner 
• udvikling og gennemførelse af en yderligere klassificering vedrørende centrale risikofaktorer 

for støtteberettigelse 
• udvidet kontrol af SMV-status efter medtagelse af hver ny endelig modtagertransaktion 
• skrivebordsbaserede overvågningsaktiviteter og gennemgange efter behov for at sikre 

porteføljens støtteberettigelse for alle finansielle formidlere. 
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EIF har også anmodet finansielle formidlere om at foretage en fuld gennemgang af deres porteføljer 
indtil afslutningen af det operationelle program, i hvilken forbindelse de vil modtage støtte fra EIF. 

5.36 Kommissionens fælles svar på punkt 5.36-5.39: 

Under delt forvaltning udfører revisionsmyndighederne i medlemsstaterne revisioner i første 
instans. Kommissionen samarbejder konsekvent og i vid udstrækning med revisionsmyndighederne 
for at sikre en sammenhængende kontrolramme, forbedre kvaliteten af kontrolarbejdet, når det er 
nødvendigt, og sikre den nødvendige påvisning og korrigerende kapacitet. Kommissionen fortsætter 
samarbejdet med de relevante revisionsmyndigheder for at opnå yderligere forbedringer af deres 
kontroller, navnlig med henblik på i tilstrækkeligt omfang at opdage den type fejl, som konstateres i 
forbindelse med Revisionsrettens eller Kommissionens genudførelse af revisionsarbejde. Imidlertid 
vurderer Kommissionen ikke kun revisionsmyndighedernes pålidelighed baseret på genberegnede 
fejlfrekvenser, idet disse ikke nødvendigvis peger på en systemisk svaghed i revisionsmyndighedernes 
arbejde (se også Kommissionens svar på 5.51). 

5.40 Den fælles typologi over fejl, der er aftalt mellem Kommissionens tjenestegrene og 
revisionsmyndighederne, og som også anvendes af OLAF under dets IMS-rapporteringssystem for 
uregelmæssigheder, muliggør en bedre analyse af de underliggende årsager til fejl blandt alle 
aktører. Den er en reaktion på to tidligere anbefalinger fra Revisionsretten og dechargemyndigheden. 
På denne baggrund kræver Kommissionen, at programmyndighederne træffer foranstaltninger 
til at tackle de hyppigste fejl og afbøde potentielle risici for fremtidige udgifter, hvilket skal ske i en 
dialog mellem programmyndighederne for at forbedre, hvor det er nødvendigt, påvisningskapaciteten 
for både forvaltningskontroller og revisioner. 

Hvis yderligere identificerede uregelmæssigheder peger på en systemsvaghed, bør afhjælpende 
foranstaltninger indebære forbedring af metodiske værktøjer, rekruttering af yderligere personale, 
herunder eksperter, uddannelsesaktiviteter vedrørende nyudviklede værktøjer eller den korrekte 
fortolkning af de hyppigste fejl. For forvaltningsmyndigheder og deres formidlende organer kan 
dette indebære at forbedre kvaliteten af udvælgelsesprocedurer eller forvaltningskontroller for at 
bortfiltrere uregelmæssigheder. 

For de relevante revisionsmyndigheder henviser afhjælpende foranstaltninger hovedsageligt til 
forbedringer i deres kapacitet til at påvise uregelmæssigheder gennem forbedringer af de 
revisionstjeklister og -metoder, som de anvender, præcisering af gældende lovgivning (navnlig i 
relation til fejl i offentlige udbud), rekruttering af yderligere personale og løbende faglig uddannelse. 

5.41 Kommissionens fælles svar på punkt 5.41-5.42: 

Kommissionen anførte i de årlige aktivitetsrapporter for GD REGIO og GD EMPL, at for 
regnskabsåret 2017-2018 var betingelserne for brugen af statistisk stikprøveudtagning på plads for 
operationelle programmer, som repræsenterer 88 % af de anmeldte udgifter. 

Kommissionen har udarbejdet en grundig og omfattende stikprøvevejledning for yderligere at 
præcisere de retlige rammer og for at sikre revisionsmyndighederne en harmoniseret, aftalt og 
koordineret gennemførelsesramme for stikprøveudtagning. Kommissionen understreger, at 
stikprøveudtagningsmetoder kræver en professionel vurdering på forskellige trin i processen, som 
kan føre til forskellige holdninger hos professionelle revisorer, og derfor uden disse systematisk peger 
på systemsvagheder. 

5.43 Kommissionens fælles svar på punkt 5.43-5.45: 

Kommissionen hilser den forbedring velkommen, som Revisionsretten har konstateret med hensyn til 
at kunne afklare flere spørgsmål uden at besøge støttemodtagerne. Dette bidrager til, at revisionen 
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bliver mindre indgribende og besværlig for modtagerne af EU-midlerne, når tidligere 
kontroldokumentation er lettere tilgængelig for EU-revisioner. 

Som anført i dens svar på sidste års årsberetning fra Revisionsretten (punkt 6.46 og 6.47) arbejder 
Kommissionen kontinuerligt med revisionsmyndighederne med henblik på at styrke deres kapacitet 
til at forebygge og korrigere fejl, for bedre at kunne dokumentere deres revisionsarbejde og således 
bidrage til kontrolprocessen. 

Dette samarbejde illustreres af den koordinerede indsats, som Kommissionen har etableret med 
revisionsmyndighederne i 2019 og 2020 med støtte og ekspertise fra Revisionsretten for at forbedre 
revisionsdokumentationen og sikre korrekt kvalitetskontrol af revisionsresultaterne (se tekstboks 5.8). 
En brochure, der indeholder den endelige version af oplægget om revisionsdokumentation 
rundsendes nu til alle revisionsmyndigheder. 

5.47 Kommissionen vil fortsætte samarbejdet med den pågældende revisionsmyndighed med henblik 
på korrekt behandling og kvantificering af individuelle fejl, hvilket dermed vil resultere i en korrekt 
beregning af fejlfrekvensen. 

KOMMISSIONENS KONTROLARBEJDE OG INDBERETNING AF RESTFEJLFREKVENSEN I 
SINE ÅRLIGE AKTIVITETSRAPPORTER 

Risikobaserede juridisk-kritiske revisioner har påpeget uregelmæssigheder, som ikke blev opdaget af 
revisionsmyndighederne 

Kommissionens fælles svar på punkt 5.49 og 5.50: 

Generaldirektoraterne fremsætter i deres årlige aktivitetsrapporter konklusioner om de tre aspekter i 
forbindelse med forvaltnings- og kontrolsystemernes effektivitet, regnskabernes rigtighed og de 
underliggende udgifters lovlighed og formelle rigtighed, efter at have vurderet de fremlagte 
kontrolpakker. 

Kommissionen tager hensyn til alle tilgængelige oplysninger, herunder fra revisionsmyndighederne 
samt Kommissionens og Revisionsrettens revisioner, for at kunne opdatere sin risikovurdering hvert 
år og fastlægge sin revisionsplan.  

Kommissionen betoner også, at Revisionsrettens foreløbige revisionsresultater vedrørende 
fejlfrekvenserne for 2017-2018 er en del af det generelle grundlag for vurderingen af pålideligheden 
af de fejlfrekvenser, der rapporteres for programmer, sammen med resultaterne af Kommissionens 
skrivebordsrevisioner og revisioner på stedet. Alle sådanne oplysninger afspejles derfor i den 
rapporterede KPI5 samt i den risikovurdering, der er udarbejdet af begge generaldirektorater i 
fællesskab. 

5.51 Kommissionen mener, at dens revisionsresultater som rapporteret i dette punkt viser, at dens 
risikovurdering vedrørende revisionsmyndighedernes arbejde var relevant. Kommissionen 
validerer sine revisionsresultater med revisionsmyndighederne i en kontradiktorisk procedure og 
overvåger dens endelige resultater med henblik på at identificere de grundliggende årsager til de 
yderligere fejl, den har påvist, og forbedre de relevante revisionsmyndigheders påvisningskapacitet. 
Dette foranledigede i nogle tilfælde Kommissionen til at tilsende nogle revisionsmyndigheder 
forebyggende breve forud for de årlige kontrolrapporter for 2020. I andre tilfælde er yderligere 
opdagede fejl mere punktvise og peger til trods for en mulig vigtig ekstrapoleret virkning på 
fejlfrekvensen ikke på en systemisk svaghed på revisionsmyndighedens niveau. 

Ud over juridisk-kritiske revisioner for at genudføre revisionsmyndighedernes revisionsarbejde 
foretog Kommissionen også 15 årlige kontrolrapportrevisioner før og efter, som omfattede ni 
medlemsstater. Disse revisioner bidrager også til gennemgangen og vurderingen af 
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revisionsmyndighedernes arbejde, idet de giver mulighed for at afklare spørgsmål vedrørende den 
årlige kontrolrapport, men også for at påvise fejl i kvantificeringen og forudsigelsen af fejl. 

Som et resultat af sine skrivebordsrevisioner og revisioner på stedet rapporterede Kommissionen i de 
respektive årlige aktivitetsrapporter for GD REGIO og GD EMPL, at den i forbindelse med i alt 
seksten EFRU- eller ESF-revisionsmyndigheder eller deres kontrolorganer mente, at der var 
alvorlige svagheder, som skulle korrigeres. 

5.52 På grund af ressourcemæssige begrænsninger og andre lovgivningsmæssige forpligtelser kan 
Kommissionen kun udføre den langt overvejende del af sine årlige risikobaserede revisioner fra og 
med september hvert år. I tråd med internationale standarder og under overholdelse af kravene i 
forordningen om fælles bestemmelser gør de forsinkelser, der er nødvendige i forbindelse med den 
kontradiktoriske proces, det muligt i størstedelen af sagerne at have endelige revisionsresultater klar 
inden næste årlige aktivitetsrapport. Kommissionens tjenestegrene anlægger derfor en forsigtig tilgang 
til nøgleresultatindikatoren 5 (KPI5, dvs. den rapporterede gennemsnitlige restrisiko) og deres 
revisionsudtalelse i den årlige kontrolrapport og vurderer den maksimalt potentielle virkning af 
deres foreløbige resultater ved vurderingen af de pågældende programmer. 

Desuden rapporteres der også en "maksimumsfrekvens" (værst tænkelige scenarie for 
nøgleresultatindikatoren) i den årlige aktivitetsrapport (se punkt 5.59). For sådanne programmer er 
det nødvendigt med yderligere revisionsdokumentation for at bekræfte, hvorvidt det øvre niveau for 
den rapporterede risiko indtræffer. 

Endvidere gør forordningen om fælles bestemmelser det muligt for Kommissionen at udføre 
revisioner i de efterfølgende år af den årlige aktivitetsrapport, hvilket kan ske i en periode på mindst 
tre år efter indsendelsen af regnskaberne for fortsat at støtte dokumentationen for revisionssporet. 

Under alle omstændigheder skal yderligere finansielle korrektioner kræves og anvendes, hvis det 
konstateres, at den endelige samlede restfejlfrekvens er over 2 %, og oplysningerne offentliggøres i 
de efterfølgende årlige aktivitetsrapporter. 

5.54 Kommissionen havde allerede opdateret sin nøgleresultatindikator i sine årlige 
aktivitetsrapporter for 2018 i overensstemmelse med anbefaling 4 i Revisionsrettens årsberetning for 
2017. Denne KPI5 omfatter allerede en forsigtig, konservativ tilgang i tilfælde af ikkeendelige 
revisionsresultater ved brug af den foreløbige maksimumsfejlfrekvens på tidspunktet for den 
kontradiktoriske proces. Derudover offentliggøres et værst tænkeligt scenarie i de årlige 
aktivitetsrapporter for at dække yderligere potentielle risici, som endnu ikke er fuldt ud bekræftet af 
revisionsdokumentation (se Kommissionens svar på punkt 5.52 ovenfor). 

5.55 Kommissionens fælles svar på punkt 5.55 og 5.56: 

Under hensyntagen til Revisionsrettens tidligere anbefalinger baserer Kommissionen nu den KPI5 
for formel rigtighed, der er rapporteret i de årlige aktivitetsrapporter for 2019for 
samhørighedspolitikken, udelukkende på den for 2017-2018 bekræftede samlede restfejlfrekvens 
(eller for et begrænset antal sager, når restfejlfrekvensen endnu ikke kan bekræftes, på de mest 
konservative revisionsresultater, der er tilgængelige på tidspunktet for de årlige aktivitetsrapporter). 
Desuden indførte Kommissionen begrebet "maksimumsrisiko". 

Kommissionen understreger, at nøgleresultatindikatoren blev estimeret ved at anlægge en konservativ 
tilgang til alle operationelle programmer ved hjælp af al den revisionsdokumentation, der var 
tilgængelig på datoen for afslutningen af den årlige aktivitetsrapport. Maksimumsfrekvensen (værst 
tænkelige scenarie) for nøgleresultatindikatoren er kun relevant for de programmer, for hvilke 
eventuelle yderligere fejl vil kunne forblive i de dele af reviderede stikprøver, der ikke er genstand for 
detaljeret genudførelse af revisionsaktiviteter, eller for hvilke der måtte fremkomme yderligere 
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revisionsoplysninger (herunder fra Revisionsrettens revisioner) efter vedtagelsen af den årlige 
aktivitetsrapport. 

Begge generaldirektorater offentliggør i fuld gennemsigtighed alle relevante oplysninger for det 
enkelte operationelle program i deres respektive årlige aktivitetsrapporter (bilag 10 B) under 
hensyntagen til det tidsmæssige forløb af alle Kommissionens og Revisionsrettens revisioner (forløber 
parallelt med Kommissionens endelige vurdering). Efter Kommissionens opfattelse er en sådan 
offentliggørelse i de årlige aktivitetsrapporter en sund og omhyggelig administrativ praksis. 

5.58 Kommissionen har udformet sit kontrolsystem således, at generaldirektoraterne har mulighed 
for at give sikkerhed med hensyn til hvert enkelt af de 420 operationelle programmer, jf. deres 
forpligtelse som ved delegation bemyndigede anvisningsberettigede. Kommissionen mener, at den har 
rimelig sikkerhed for, at de underliggende udgifter er lovlige og formelt rigtige, undtagen for 
programmer, hvor Kommissionen har rapporteret om behovet for eventuelle yderligere finansielle 
korrektioner i de årlige aktivitetsrapporter. 

Desuden angives der en samlet nøgleresultatindikator i de årlige aktivitetsrapporter som et vægtet 
gennemsnit af alle bekræftede fejlfrekvenser. Kommissionen rapporterede også et 
maksimumsniveau for denne nøgleresultatindikator (værst tænkelige scenarie), hvor der tages hensyn 
til alle oplysninger, der endnu ikke er valideret. Endelig giver forordningen om fælles bestemmelser 
nationale og EU-aktører mulighed for at udføre revisioner i en periode på mindst tre år efter det 
år, hvor regnskaberne blev indsendt. Dette er vigtigt for Kommissionen for at kunne udføre sine 
opgaver i relation til gennemførelsen af EU-budgettet inden for rammerne af flerårige programmer. 

5.59 Kommissionen indtager i kraft af sin tilsynsfunktion som chef for EU-budgettet en specifik rolle 
og udformer sin tilgang til kontrollen med EU-midler i overensstemmelse hermed. Dette afspejles i 
den risiko ved betaling, som rapporteres af Kommissionen. 

5.60 Kommissionens fælles svar på punkt 5.60-5.62: 

Kommissionen understreger, at begge generaldirektorater har taget forbehold i deres respektive 
årlige aktivitetsrapporter for 2019 med hensyn til de relevante betalinger i året, som følger de 
virksomhedsinstruktioner og væsentlighedskriterier, der er defineret i bilag 4 af de respektive årlige 
aktivitetsrapporter med henblik på at beskytte EU-budgettet, hvis der identificeres risici. 

Sådanne forbehold tager hensyn til alle oplysninger, der er gennemgået på tidspunktet for deres 
vurdering: de fejlfrekvenser, der er rapporteret i den seneste årlige kontrolrapport, som gennemgået på 
tidspunktet for vurderingen, tidligere års bekræftede fejlfrekvenser, som kan pege på systemmangler, 
der endnu ikke er afhjulpet på tidspunktet for vurderingen, og senest tilgængelige vurderinger af 
forvaltnings- og kontrolsystemer, herunder forbedringer eller i modsætning hertil nye identificerede 
svagheder. 

Uafhængigt af det år, hvori en svaghed er identificeret (enten af medlemsstaten selv eller af 
Kommissionen), opretholdes forbehold, indtil problemet er løst. 

Hvad angår tidligere regnskabsår, rapporterer Kommissionen desuden i de årlige aktivitetsrapporter i 
fuld gennemsigtighed de finansielle korrektioner, der er anvendt eller iværksat/skal iværksættes, 
med fuld respekt for de gældende kontradiktoriske procedurer (se de respektive årlige 
aktivitetsrapporter for GD REGIO og GD EMPL, s. 32 og 45). 

KONKLUSION OG ANBEFALINGER 

5.63 Kommissionen noterer sig den fejlprocent, som Revisionsretten har beregnet, og som er 
lavere end sidste år. 
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Kommissionen følger op på alle fejl, som Revisionsretten har påpeget, og vil anmode om yderligere 
finansielle korrektioner, hvor det er relevant. 

Kommissionen henviser desuden til de fejlintervaller, herunder maksimumsrisici (værst tænkelige 
scenarier), der er offentliggjort i de årlige aktivitetsrapporter for 2019 for GD REGIO og GD EMPL, 
som er resultatet af en detaljeret analyse af situationen for hvert af de 420 programmer (se 
Kommissionens svar på punkt 5.65 til 5.67 nedenfor). 

5.64 Kommissionen mener, at der generelt kan fæstes lid til revisionsmyndighedernes arbejde med 
undtagelse af nogle få tilfælde, der er præciseret i de årlige aktivitetsrapporter baseret på alle 
tilgængelige revisionsoplysninger. 

Kommissionen vil fortsætte med at arbejde tæt sammen med revisionsmyndighederne for at sikre, 
at de fortsat arbejder i overensstemmelse med standarderne. Den vil også sammen med 
revisionsmyndighederne analysere de underliggende årsager til disse problemer, der er påvist i 
Revisionsrettens og Kommissionens revisioner, og hvordan de kan løses fremadrettet. 

5.65 Kommissionens fælles svar på punkt 5.65-5.67: 

Kommissionen fremhæver, at den nuværende tilgang, som Revisionsretten følger i forbindelse med 
sin revisionserklæring, muliggør en bedre tilpasning af revisionsmetoder på alle niveauer. 

Kommissionen indtager i kraft af sin tilsynsfunktion som chef for EU-budgettet en specifik rolle og 
udformer sin tilgang til kontrollen med EU-midler i overensstemmelse hermed. Dette afspejles i den 
risiko ved betaling, som rapporteres af Kommissionen. 

I de årlige aktivitetsrapporter rapporterer Kommissionen fejlfrekvenserne for EFRU, SF og ESF, som, 
når de er lagt sammen, ligger inden for et interval på 2,3 % til 3,3 % for samhørighedspolitikken (se 
tekstboks 5.9.), hvilket er inden for det fejlinterval, som Revisionsretten har beregnet. Den årlige 
forvaltnings- og effektivitetsrapport aggregerer de fejlintervaller, der er offentliggjort i de årlige 
aktivitetsrapporter. 

Kommissionen mener, at dens detaljerede vurdering afspejler et rimeligt og fair skøn over 
fejlprocenten for hvert program og kumulativt for alle programmer. Denne detaljerede vurdering af 
hvert program i henhold til risikoprofiler samt forvaltnings- og kontrolsystemer, hvor der også tages 
hensyn til Revisionsrettens arbejde, gør det muligt for Kommissionen at konkludere på den specifikke 
del af programpopulationen, der med størst sandsynlighed vil blive berørt, og identificere de 
specifikke områder, hvor der er behov for forbedringer. 

Målet for den nuværende kontrolmodel er netop at have en restfejlfrekvens på under 2 % for 
hvert program frem for i gennemsnit.  For programmer, hvor fejlfrekvensen ikke kunne bekræftes på 
grund af igangværende revisionsarbejde, benytter Kommissionen de retlige værktøjer, som den har til 
rådighed, med henblik på at anvende de nødvendige finansielle korrektioner, når afsluttede 
revisioner resulterer i restfejlfrekvenser på over 2 %. Kommissionen rapporterer disse i de 
efterfølgende årlige aktivitetsrapporter. 

Kommissionen vil fortsat arbejde tæt sammen med forvaltnings- og revisionsmyndighederne for 
programmerne for at følge op på de vedtagne konklusioner og over tid opnå en restfejlprocent på 
under 2 % for alle programmer. 

5.68 Hvad angår de anbefalinger, der af Revisionsretten rapporteres som værende slet ikke 
gennemført eller gennemført i nogle henseender, henviser Kommissionen til sit svar på bilag 5.3. 

Kommissionens svar på bilag 5.3: 

Med hensyn til anbefaling 2 af 2017 bemærker Kommissionen, at den for perioden 2021-2027 har 
foreslået at gøre MOMSEN støtteberettiget for projekter med samlede omkostninger under 5 mio. 
EUR. Dette er en alternativ tilgang i forhold til den, som Revisionsretten har anbefalet. 
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Med hensyn til anbefaling 6 af 2017, understreger Kommissionen, at de lovgivningsmæssige rammer 
giver mulighed for at revidere programmer i mindst tre år efter indsendelsen af regnskaberne, 
hvor det er relevant. Kommissionen bestræber sig på at konkludere på udgifternes formelle 
rigtighed i de årlige aktivitetsrapporter i året efter indsendelsen af regnskaberne og rapportere i 
fuld gennemsigtighed for alle relevante programmer i bilaget til de årlige aktivitetsrapporter, men 
dette er ikke altid muligt. 

Anbefaling 5.1 — Støtteberettigelseskriterier for projekter 

Kommissionen accepterer denne anbefaling. 

Forordningen om fælles bestemmelser indeholder ikke definitionen af "fysisk afsluttede eller fuldt 
ud gennemførte operationer", som der henvises til i artikel 65, stk. 6. Kommissionen mener, at i 
betragtning af operationernes forskelligartede karakter skal overensstemmelse med bestemmelserne i 
artikel 65, stk. 6, vurderes af programmyndighederne særskilt for den enkelte relevante operation 
under hensyntagen til dens særlige kendetegn, dens omfang som defineret i de kontraktlige 
tilskudsafgørelser og overensstemmelse med national lovgivning. I den forbindelse skal 
programmyndighederne sikre overholdelse af artikel 65, stk. 6, i forordningen om fælles 
bestemmelser. 

Risikoen for udvælgelse af "fysisk afsluttede" og/eller "fuldt ud gennemførte" operationer varierer 
afhængigt af medlemsstat og program og er navnlig knyttet til en medlemsstat, hvor grænsen mellem 
nationale og EU-ordninger bevidst er hårfin for at gøre det muligt at mobilisere nationale 
investeringer hurtigt, når det er nødvendigt. Kommissionen har i et dokument med spørgsmål og svar 
forklaret forskellen mellem "fysisk afsluttede" operationer og andre operationer, der må anses for at 
være "fuldt ud gennemførte", navnlig på grund af manglen på en fysisk genstand/investering. 
Kommissionen er enig i behovet for yderligere præcisering til denne medlemsstat baseret på de 
hidtil indsamlede erfaringer for at undgå eventuelle risici. Derudover vil præciseringen til denne 
medlemsstat efterfølgende blive stillet til rådighed for andre relevante medlemsstater. 

Anbefaling 5.2 — Tiltag til at øge pålideligheden af de restfejlfrekvenser, som 
revisionsmyndighederne rapporterer 

Kommissionen accepterer anbefalingen. 

Kommissionen fremlægger allerede en samlet analyse i de årlige aktivitetsrapporter (se s. 26 i den 
årlige aktivitetsrapport for 2019 for GD REGIO og se s. 41 i den årlige aktivitetsrapport for 2019 for 
GD EMPL) ved at sammenligne de hovedtyper af fejl, der blev identificeret af 
revisionsmyndighederne og Kommissionens revisorer, og henviser til revisionsmyndighederne, som 
anses for ikke at levere pålidelige resultater og de underliggende årsager hertil. 

Ydermere har en drøftelse om eksisterende uoverensstemmelser i Kommissionens resultater og 
revisionsmyndighedens resultater været et permanent punkt på de årlige koordineringsmøder siden 
2018. En mere struktureret drøftelse med de pågældende revisionsmyndigheder vil fra 2020 omfatte 
en detaljeret analyse af de yderligere fejl blotlagt i forbindelse med revisioner udført af EU med 
revisionsmyndighedernes registrerede foranstaltninger for at adressere den manglende påvisning af 
disse fejl. 

Desuden vil en undersøgelse vedrørende GD REGIO's revisionsresultater i perioden 2007-2013 
og 2014-2020 efter planen blive offentliggjort i efteråret 2020. Den vil muliggøre en mere generel 
dialog med programmyndighederne om de typer af uregelmæssigheder, der er identificeret i 
Kommissionens revisioner, og som ikke er opdaget i forbindelse med programmernes 
forvaltningskontrol og revisioner. 
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KOMMISSIONENS SVAR PÅ DEN EUROPÆISKE REVISIONSRETS 
ÅRSBERETNING FOR 2019 

KAPITEL 6 — "NATURRESSOURCER" 
 

TRANSAKTIONERNES FORMELLE RIGTIGHED 

6.8 Kommissionen bemærker med tilfredshed, at Revisionsrettens anslåede fejlforekomst 
for "Naturressourcer" er 1,9 %, hvilket er under væsentlighedstærsklen på 2 % (som det 
fremgår af bilag 6.1). Dette er i overensstemmelse med resultatet i de årlige 
aktivitetsrapporter for 2019 for GD AGRI, GD MARE, GD CLIMA og GD ENV vedrørende 
de politikområder, der er dækket af kapitlet "Naturressourcer". 
 
6.11 Kommissionen er meget tilfreds med Revisionsrettens konklusion om, at de direkte 
betalinger fra EGFL svarende til 41,3 mia. EUR for regnskabsåret 2019 er uden væsentlig 
fejlforekomst. Kommissionen bemærker, at Revisionsrettens konklusion om, at de direkte 
betalinger som helhed var uden væsentlige fejl, er i overensstemmelse med fejlforekomsten 
for direkte betalinger i GD AGRI's årlige aktivitetsrapport for 2019 (1,57 %). 

De direkte betalinger som helhed var uden væsentlig fejlforekomst 

Hvad angår overskriften over punkt 6.13 glæder Kommissionen sig over Revisionsrettens 
vurdering af, at de direkte betalinger er uden væsentlig fejlforekomst (se også svar på punkt 
6.11). 
6.13 Kommissionen mener, at det er umuligt at undgå mindre fejl, hvis udgifterne skal 
holdes på et rimeligt niveau, og bemærker, at den af Revisionsretten anslåede fejlforekomst 
for direkte betalinger ligger under væsentlighedstærsklen på 2 %. 

6.15 Kommissionen glæder sig over Revisionsrettens positive vurdering af IFKS' og LPIS' 
rolle med hensyn til at forebygge og begrænse fejlforekomster. 

6.21 Kommissionen glæder sig over den positive udvikling inden for udvikling af 
landdistrikter: Revisionsretten konstaterer et faldende antal fejl i udgifterne til udvikling af 
landdistrikter, hvilket er i overensstemmelse med GD AGRI's konklusioner som præsenteret i 
den årlige aktivitetsrapport for regnskabsåret 2019. 

ÅRLIGE AKTIVITETSRAPPORTER OG ANDRE FORVALTNINGSORDNINGER 

GD AGRI's rapport om den formelle rigtighed af udgifterne til den fælles 
landbrugspolitik 

6.29 Kommissionen bemærker, at der er sket en markant forbedring af 
certificeringsorganernes arbejde, idet de har leveret velfunderede og veldokumenterede 
resultater af revisionen af udgifternes lovlighed og formelle rigtighed for alle populationer i 
forhold til tidligere år. Kommissionen glæder sig over Revisionsrettens vurdering af, at 
certificeringsorganernes rolle i forbindelse med afgivelsen af en udtalelse om udgifternes 
formelle rigtighed er en positiv udvikling. 
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6.31 Hvad angår beregningen af de justerede fejlforekomster i den årlige 
aktivitetsrapport for 2019 tog GD AGRI udgangspunkt i kontrolstatistikkerne for hvert 
betalingsorgan (eller mål for markedsforanstaltninger, ABB 02). GD AGRI baserede sig i vid 
udstrækning på resultaterne af certificeringsorganernes arbejde samt på egne revisioner i 
forbindelse med justeringen af de fejlforekomster, der blev indberettet af betalingsorganerne, 
hvis der blev konstateret mangler i deres forvaltnings- og kontrolsystemer. 
 
Det skal bemærkes, at certificeringsorganerne i flere af de tilfælde, hvor GD AGRI anvendte 
en fast justering, havde konstateret lignende problemer. I disse tilfælde anses 
certificeringsorganernes resultatet som relevante, men som værende dækket af den faste 
justering. 
 

6.32 Kommissionen glæder sig over, at Revisionsrettens konklusioner er i 
overensstemmelse med den lave fejlforekomst, der er indberettet i GD AGRI's årlige 
aktivitetsrapport. Kommissionen mener også, at risikoen hvad angår EU's budget er 
behørigt dækket af korrektionskapaciteten, der udgøres af finansielle nettokorrektioner og 
inddrivelser fra støttemodtagerne. Korrektionskapaciteten som oplyst i den årlige 
aktivitetsrapport for 2019 fra Generaldirektoratet for Landbrug og Udvikling af 
Landdistrikter udgjorde 1,77 % af de relevante udgifter til den fælles landbrugspolitik. Derfor 
blev det endelige risikobehæftede beløb anslået til 0,12 % af de berørte udgifter til den fælles 
landbrugspolitik, hvilket er langt under væsentlighedstærsklen. 

Politik og procedure for bekæmpelse af svig i forbindelse med den fælles 
landbrugspolitik 

6.35 Kommissionen glæder sig over, at næsten alle de betalinger, som Revisionsretten 
kontrollerer for så vidt angår direkte betalinger og arealbaserede betalinger i forbindelse med 
udvikling af landdistrikter, vedrører landbrugere, der fremsætter korrekte krav eller laver 
små fejl.  

6.36 Kommissionen noterer sig Revisionsrettens vurdering af, at risikoen for svig er større 
for de områder, der generelt er genstand for godtgørelsesbaseret samfinansiering, og ikke for 
direkte betalinger og arealbaserede betalinger i forbindelse med udvikling af landdistrikter, 
som udgør langt størsteparten af udgifterne under den fælles landbrugspolitik. 

6.37 Kommissionen bemærker, at de myndigheder, der er ansvarlige for at gennemføre den 
fælles landbrugspolitik i medlemsstaterne, befinder sig i første linje, når det kommer til at 
forebygge, afsløre og afhjælpe uregelmæssigheder og svig (artikel 58, stk. 1, i forordning 
(EU) nr. 1306/2013). 

6.39 Kommissionen har taget hensyn til henstillingerne i Revisionsrettens særberetning 
1/2019 i sin strategi til bekæmpelse af svig, som blev vedtaget i april 2019. 

6.40 Første led: Kommissionen mener, at risikoanalysen af svig er en løbende proces, der 
bygger på OLAF's undersøgelsesrapporter, Kommissionens eget kontrolarbejde og andre 
oplysninger vedrørende påståede tilfælde af svig. Siden 2016 er der ikke konstateret nogen 
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væsentlige ændringer af svigmønstrene for så vidt angår støtteberettigelsen af udgifter under 
landbrugsfondene. 

De nyligt offentliggjorte sager om svig har drejet sig om personer, der har opnået arealer på 
angiveligt illegal vis, som de har kunnet kræve direkte støtte for på angiveligt lovlig og 
formelt rigtig vis efter landbrugsforordningerne. Sanktionerne over for sådanne tilfælde 
fastlægges i henhold til den berørte medlemsstats lovgivning. 

Andet led: Ifølge godkendelseskriterierne i bilag I til forordning (EU) nr. 907/2014 skal 
betalingsorganerne under den fælles landbrugspolitik sikre, at der er fastlagt passende 
procedurer til forhindring og afsløring af svig og uregelmæssigheder. 
Certificeringsorganerne vurderer årligt betalingsorganernes overholdelse af 
godkendelseskriterierne, herunder foranstaltningerne til forhindring og afsløring af svig.  

Kommissionen overvåger betalingsorganernes overholdelse af godkendelseskriterierne ved 
hjælp af de rapporter om godkendelse af regnskaberne, som udarbejdes af 
certificeringsorganerne, og forvaltningserklæringerne fra betalingsorganernes ledelse. Hvis 
der stilles spørgsmål ved overholdelsen af godkendelseskriterierne, indleder Kommissionen 
en overensstemmelsesundersøgelse for at beskytte EU-budgettet. 

Derudover foretager certificeringsorganerne og Kommissionen som led i deres revision en 
vurdering af medlemsstaternes forvaltnings- og kontrolsystemer, som skal forhindre svig. 

OLAF's rolle er ikke at vurdere medlemsstaternes foranstaltninger til forhindring og 
bekæmpelse af svig i forbindelse med udgifterne til den fælles landbrugspolitik, men der kan 
tages skridt i denne retning som led i igangværende eller kommende strategiske 
analyseprojekter. 

Tredje led: Arachne-værktøjet stilles gratis til rådighed for medlemsstaternes myndigheder, 
men det er ikke obligatorisk at anvende det. Kommissionen har til stedse opfordret 
medlemsstaterne til at anvende Arachne til at udpege potentielle risici, bl.a. gennem 
præsentationer og uddannelse i medlemsstaterne. Som Revisionsretten ganske rigtigt nævner, 
blev værktøjet i 2019 anvendt som et pilotprojekt, og derfor var der ingen forventning om, at 
alle medlemsstaterne ville deltage fra starten af. 

6.41 I Kommissionens forslag vedrørende den fælles landbrugspolitik efter 2020 kræves det 
allerede, at medlemsstaterne forbedrer fordelingen af indkomststøtten. Dette omfatter et 
krav om at målrette indkomststøtten mod egentlige landbrugere, dvs. dem, der aktivt driver 
landbrug, og hvis levebrød afhænger deraf. 

De præcise definitioner af "egentlig landbruger", "støtteberettiget hektar", 
"minimumslandbrugsaktivitet" og "jord til landbrugerens rådighed" fastlægges af 
medlemsstaterne under hensyntagen til de faktiske behov og lokale forhold i forbindelse med 
gennemførelsen samt den relevante EU-retspraksis. 

KONKLUSION OG ANBEFALINGER 

6.42 Kommissionen glæder sig over, at langt størsteparten af betalingerne til 
"naturressourcer" var uden væsentlige fejl. Kommissionen noterer sig også med tilfredshed, 
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at den samlede fejlforekomst for kapitlet, jf. bilag 6.1, er under væsentlighedstærsklen 
(1,9 %). Endelig bemærker Kommissionen, at den konstaterede væsentlige fejlforekomst for 
udvikling af landdistrikter og markedsforanstaltninger er i overensstemmelse med 
konklusionerne i GD AGRI's årlige aktivitetsrapport (se også punkt 6.32 vedrørende 
risikobeløbet ved betaling som anslåget af GD AGRI). 

Anbefalinger 

6.43 Kommissionen mener, at alle anbefalingerne er blevet implementeret til fulde. 
Anbefalingen om at yde vejledning og udbrede bedste praksis er implementeret til fulde 
(f.eks. er Arachne-værktøjet tilgængeligt for medlemsstaterne). 

Anbefaling 1  

Kommissionen accepterer anbefalingen.  

Kommissionen mener, at risikoanalysen af svig er en løbende proces, der bygger på 
OLAF's undersøgelsesrapporter, Kommissionens eget kontrolarbejde og andre oplysninger 
vedrørende påståede tilfælde af svig. Siden 2016 er der ikke konstateret nogen væsentlige 
ændringer af svigmønstrene for så vidt angår støtteberettigelsen af udgifter under 
landbrugsfondene.  

De nyligt offentliggjorte sager om svig har drejet sig om personer, der har opnået arealer på 
angiveligt illegal vis, som de har kunnet kræve direkte støtte for på angiveligt lovlig og 
formelt rigtig vis efter landbrugsforordningerne. Sanktionerne over for sådanne tilfælde 
fastlægges i henhold til den berørte medlemsstats lovgivning. 

Hvad angår gennemførelsen af analyser af medlemsstaternes foranstaltninger til forebyggelse 
af svig henviser Kommissionen til foranstaltning 37-42 i den handlingsplan, der ledsager 
Kommissionens strategi til bekæmpelse af svig (COM(2019) 196 final). 

Certificeringsorganerne vurderer årligt betalingsorganernes overholdelse af 
godkendelseskriterierne, herunder foranstaltningerne til forhindring og afsløring af svig. 
Kommissionen overvåger betalingsorganernes overholdelse af godkendelseskriterierne ved 
hjælp af de rapporter om godkendelse af regnskaberne, som udarbejdes af 
certificeringsorganerne, og forvaltningserklæringerne fra betalingsorganernes ledelse. Hvis 
der stilles spørgsmål ved overholdelsen af godkendelseskriterierne, indleder Kommissionen 
en overensstemmelsesundersøgelse for at beskytte EU-budgettet. 

Kommissionen tilskynder til stedse medlemsstaterne til at anvende Arachne-værktøjet til at 
udpege potentielle risici, bl.a. gennem præsentationer og uddannelse i medlemsstaterne. 
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KOMMISSIONENS SVAR PÅ DEN EUROPÆISKE REVISIONSRETS ÅRSBERETNING 
FOR 2019 

KAPITEL 7 "Sikkerhed og medborgerskab" 

 

TRANSAKTIONERNES FORMELLE RIGTIGHED 

Tekstboks 7.3 — Lønomkostninger var sat for højt 

Kommissionen vil træffe de tilsvarende passende foranstaltninger. 

UNDERSØGELSE AF ELEMENTER I DE INTERNE KONTROLSYSTEMER 

7.10. Kommissionen forstår punkt 7.10 således, at der henvises til de mangler, Revisionsretten har 
opdaget. Kommissionen har også konstateret de fleste af de problemer, som Revisionsretten beskriver 
i tekstboks 7.4, da den vurderede de årlige kontrolrapporter for 2018, og den har påpeget disse 
problemer over for de berørte nationale myndigheder for at undgå lignende problemer fremover. 

Se også svaret til tekstboks 7.4. 

Tekstboks 7.1 — Mangler i årlige kontrolrapporter 

Med hensyn til unøjagtigheder i beregninger og i præsentationen af samlede fejlprocenter og 
restfejlprocenterne gør Kommissionen opmærksom på, at unøjagtighederne var temmelig små i år, 
som var det første år, hvor revisionsmyndighederne skulle forelægge disse oplysninger. Da 
restfejlprocenterne i Tyskland og Italien lå et godt stykke under væsentlighedstærsklen, havde de 
konstaterede fejl ikke indflydelse på, hvor fyldestgørende revisionsmyndighedernes udtalelse om 
regnskaberne var, og/eller svækkede den. 

Kommissionen har informeret de berørte revisionsmyndigheder herom, således at de kan træffe 
passende foranstaltninger for at undgå lignende problemer i fremtidige regnskaber. 
 
7.11 Kommissionen bemærker, at den indvirkning, Revisionsretten har påpeget i tekstboks 7.5, er 
potentiel, og at manglerne kun vedrører bestemte typer kontrol af visse projekter, hvilket ikke sætter 
spørgsmålstegn ved revisionsmyndighedernes konklusion/udtalelse som anført af Revisionsretten i 
afsnit 7.10. 
 
KONKLUSION OG ANBEFALINGER 

Anbefaling 7.1 – Revisionsdækning 

Kommissionen accepterer anbefaling 7.1 og vil vejlede revisionsmyndighederne om delstikprøver, 
herunder beregning af revisionsdækningen, når der anvendes delstikprøver. 

Anbefaling 7.2 – Stikprøvetagning 

Kommissionen accepterer anbefaling 7.2 og vil som tidligere år fortsætte med at yde vejledning 
vedrørende stikprøvetagning og give feedback til de nationale revisionsmyndigheder. 

Anbefaling 7.3 – Revisionsspor 

Kommissionen accepterer anbefaling 7.3 og vil fortsætte med at vejlede revisionsmyndighederne, 
navnlig med hensyn til at dokumentere revisionsarbejdet. 
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KOMMISSIONENS ENDELIGE SVAR PÅ DEN EUROPÆISKE REVISIONSRETS 
ÅRSBERETNING FOR 2019 

"BIDRAG TIL ÅRSBERETNING 2019 – KAPITEL 8 – ET GLOBALT EUROPA" 

TRANSAKTIONERNES FORMELLE RIGTIGHED 

8.6 Med hensyn til én af de 11 nævnte transaktioner fandt Kommissionen ingen tilfælde af manglende 
overholdelse af gældende regler og derfor ingen kvantificerbare fejl. 

Tekstboks 8.1 – Intet tidsregistreringssystem 

FPI 

For at styrke det interne kontrolsystem for det Regionale Team (RT) for Mellemøsten og 
Nordafrika under Tjenesten for Udenrigspolitiske Instrumenter (FPI) træffes der følgende 
opfølgende foranstaltninger: i) der indføres en fuldstændig revision af den omhandlede kontrakt, ii) 
antallet af skrivebordskontroller foretaget af RT øges, iii) antallet af finansielle missioner på stedet 
øges, og iv) der gennemføres tidlig efterfølgende kontrol. 

Det Regionale Team vil også træffe foranstaltninger på operationelt plan: i) afholde møder og 
informationsmøder med gennemførelsespartnere, ii) fremsende relevante oplysninger om forvaltning 
af EU-midler til gennemførelsespartnere ved undertegnelse af kontrakter, iii) sikre at oplysninger i 
beskrivende rapporter og fra overvågningsmissioner stemmer overens med de omkostninger, der 
fremgår af regnskaberne, og iv) styrke dets tredjepartsovervågningssystem. 

Tekstboks 8.2 – Anmeldelse af ikkestøtteberettigede momsbetalinger i forbindelse med et 
projekt 

GD DEVCO 

Alle momsbetalinger i forbindelse med denne aftale skal refunderes til Kommissionen. 

DE ÅRLIGE AKTIVITETSRAPPORTER OG ANDRE FORVALTNINGSORDNINGER 

GD NEAR's 2019-undersøgelse af restfejlfrekvensen 

Tekstboks 8.5 

For hver af de tre faser leverer GD NEAR populationen af afsluttede kontrakter til den kontrahent, 
der foretager undersøgelsen af restfejlfrekvensen. Kontrahenten foretager stikprøver af 
populationen, herunder en gennemgang af opførelsen med henblik på at identificere transaktioner i 
forbindelse med "gamle" kontrakter. Kontrakter betragtes som gamle, når der ingen aktivitet har været 
de sidste otte år, og/eller når der ikke har været nogen operationel aktivitet eller kontrolaktivitet i fem 
år forud for kontraktindgåelse. I disse tilfælde indgår kontrakten ikke i populationen, før stikprøven 
udtages. 

Undertiden kan "gamle" kontrakter først identificeres, efter stikprøven er udtaget, og al 
dokumentation er blevet gjort tilgængelig. I sådanne tilfælde erstattes den respektive transaktion i 
stikprøven af restfejlfrekvensen. 
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Med hensyn til 2019-undersøgelsen af restfejlfrekvensen ville skæringsdatoerne, der er baseret på 
otte år uden nogen aktivitet, have været: 31. december 2010 (fase 1), 30. april 2011 (fase 2) og 31. 
august 2011 (fase 3). 

8.14 Kommissionen har aldrig betegnet undersøgelsen af restfejlfrekvensen som en 
erklæringsopgave eller en revision. Den tjener et specifikt formål og bygger på en særskilt intern 
kontrolramme. 

Undersøgelsen af restfejlfrekvensen er et vigtigt element, som generaldirektøren baserer sin 
forvaltningserklæring på, men den er ikke den eneste kilde i revisionsarbejdet vedrørende GD 
NEAR's interne kontrolramme i sin helhed. Den er baseret på et stort antal stikprøver af 
transaktioner, 365 transaktioner i alt.  

Kommissionen mener, at den indberettede restfejlfrekvens for 2019 var korrekt.  

Metoden til undersøgelse af restfejlfrekvensen omfatter kontrol af offentlige udbud, hvilket bl.a. 
dækker begrundelserne for at afvise ansøgere, opfyldelse af udvælgelses- og tildelingskriterier for 
både første- og andengangsudbud samt direkte tildeling.  

Med hensyn til forslagsindkaldelser fastlægger EU's finansforordning rammerne for tildeling af 
tilskud efter sådanne indkaldelser. De eksisterende regler giver ordregivende myndigheder og 
bemyndigede anvisningsberettigede mange muligheder for at forvalte processen på en fleksibel måde.  

Erfaringerne har vist, at fejl i forbindelse med forslagsindkaldelser generelt ikke er kvantificerbare. 

På baggrund af metoden til beregning af restfejlfrekvensen ville sådanne ikkekvantificerbare fejl, hvis 
de blev indberettet, ikke tilføre nogen værdi til det overordnede formål med undersøgelsen, som er at 
måle restfejlfrekvensen. 

8.15 Antallet af transaktioner, der indgår i det globale antal, er allerede steget som svar på en 
anbefaling fremsat af Revisionsretten i dens årsberetning for 2017.  

Hensigten med at lade yderligere transaktioner indgå i stikprøven er at videregive underbyggende 
oplysninger til Kommissionen som supplement til de tilskudsrelaterede oplysninger, som 
hovedstikprøven giver. Dette giver ledelsen et grundlag for at beslutte, hvorvidt et forbehold er 
nødvendigt med hensyn til tilskud. Den yderligere stikprøve med 96 stikprøveintervaller (der 
repræsenterer 1/3 af hele populationen i undersøgelsen af restfejlfrekvensen) opfylder dette krav. Et 
højere sikkerhedsniveau ville kræve en langt større stikprøve (over 88 transaktioner for et 
sikkerhedsniveau på 95 %). Dette ville ikke have bidraget væsentligt til opfyldelse af den centrale 
målsætning ved at lade yderligere transaktioner indgå i stikprøven. Den nuværende tilgang modsvarer 
nøgleprioriteterne, nemlig opbygning af sikkerhed og omkostningseffektivitet af kontrollerne.   

8.16 Som fastslået af Revisionsretten fremgår der ingen skøn i GD NEAR's 2019-undersøgelse af 
restfejlfrekvensen. I 2018-undersøgelsen var der to skøn ud af mere end 400 transaktioner.   

Skøn har været en del af metoden til undersøgelse af restfejlfrekvensen i ni år. Der blev indført en 
risikopræmie i 2017 med henblik på at anslå fejlforekomsten på et objektivt grundlag, der ikke giver 
kontrahenten eller Kommissionen mulighed for manipulation.   

I meget få tilfælde, hvor det er nødvendigt at foretage et skøn, følger kontrahenten håndbogen til 
undersøgelse af restfejlfrekvensen. Der kan kun foretages et skøn i tilfælde, hvor der ikke 
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forelægges dokumenter af logistiske eller juridiske årsager. I alle andre tilfælde fremsættes en 
kvantificerbar fejl.  

I tilfælde, hvor der ikke foreligger logistiske eller juridiske årsager til at foretage et skøn, finder 
risikopræmietilgangen anvendelse med en risikopræmie på 5 % for transaktioner, der er tilføjet til den 
gældende fejlprocent. Hvis denne risikopræmie ikke foreligger, behandles fejlen som 
ikkekvantificerbar. 

8.17 Kommissionen mener ikke, at der har været nogen overdreven anvendelse af andres 
revisionskontrolarbejde. Der er truffet afgørelser i begrundede tilfælde, hvor undersøgelsen var fuldt 
ud eller delvist baseret på tidligere kontrolarbejde, og hvor det tidligere udførte kontrolarbejde blev 
lavet om i henhold til gældende faglige standarder, herunder, hvor relevante internationale 
revisionsstandarder ville være for vidtgående og ude af proportioner med kontrolmålsætningen med 
undersøgelsen af restfejlfrekvensen.  

Kommissionen konstaterede et fald i antallet af transaktioner, hvor undersøgelsen var fuldt ud baseret 
på tidligere kontrolarbejde, i 2019. 

At basere undersøgelsen af en enkelt transaktion fuldt ud på tidligere kontrolarbejde betyder, at der 
ikke kræves nogen substanstest af transaktionen. Ikke desto mindre er alle andre procedurer fortsat 
gældende.  
 
Kontrahenten foretager visse undersøgelser med henblik på at vurdere, om undersøgelsen skal baseres 
fuldt ud eller delvist på tidligere kontrolarbejde. Formålet med disse undersøgelser er at identificere 
de fejl, der ikke er opdaget i forbindelse med tidligere kontrolarbejde, hvorpå undersøgelsen skal 
baseres fuldt ud.  
 
Disse test foretages, hvor undersøgelsen er delvist baseret på tidligere kontrolarbejde og er mere 
omfattende og omfatter substanstest. At transaktioner er delvist eller fuldt ud baseret på tidligere 
kontrolarbejde er ikke det samme. Kommissionen mener, at overdreven anvendelse af andres 
revisionskontrolarbejde bør undgås, og at der med hensyn til 2019-undersøgelsen af restfejlfrekvensen 
ikke har været en sådan overdreven anvendelse. 
Hvis andres revisionsarbejde ikke anvendes, når det anses for fornuftigt, udsætter det modtagerne for 
to revisioner/verifikationer af samme transaktion. 
  
GD NEAR's årlige aktivitetsrapport 
 
8.21 Sætningen, der behørigt var medtaget i den årlige aktivitetsrapport for 2018, fremgår ikke af den 
årlige aktivitetsrapport for 2019: "undersøgelsen af restfejlfrekvensen er ikke en revision, hvorved der 
afgives en revisionserklæring. Men GD drager sine egne konklusioner fra de faktuelle konstateringer 
i revisionsrapporten. Revisionen udføres i overensstemmelse med faglige kvalifikationer i henhold til 
specifikt aftalte procedurer samt i overensstemmelse med IFAC's Internationale Standarder om 
relaterede tjenester (ISRS 4400)". Denne sætning vil fremadrettet fremgå af de årlige 
aktivitetsrapporter. 

KONKLUSIONER OG ANBEFALINGER 

Anbefaling 8.1 

Kommissionen accepterer denne anbefaling. 
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Anbefaling 8.2 

Kommissionen accepterer ikke denne anbefaling. 

Hensigten med at lade yderligere transaktioner indgå i stikprøven er at videregive underbyggende 
oplysninger til Kommissionen som supplement til (og forbedring af) de tilskudsrelaterede 
oplysninger, som hovedstikprøven giver.  

Et højere sikkerhedsniveau ville kræve en langt større stikprøve med en tilsvarende stigning i 
omkostninger uden væsentligt at bidrage til det overordnede formål med at lade yderligere 
transaktioner indgå i stikprøven. Denne tilgang respekterer også princippet om 
omkostningseffektivitet af kontrollerne.   

Anbefaling 8.3 

Kommissionen accepterer anbefalingen. 

Kommissionen styrker hele tiden sin kontrol og inkluderer nye aktioner i sine årlige handlingsplaner 
til forebyggelse af tilbagevendende fejl af relevans for dets aktiviteter. 
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EUROPA-PARLAMENTETS SVAR PÅ DEN EUROPÆISKE REVISIONSRETS 
ÅRSBERETNING FOR 2019 

KAPITEL 9: ADMINISTRATION - FFR-UDGIFTSOMRÅDE 5 

Bilag 2 

TRANSAKTIONERNES FORMELLE RIGTIGHED 

9.8. Parliament takes note of the observation, and has re-examined and addressed the 

individual cases following the Court’s findings: it requalified expenditure as non-reimbursable 

in one case; in one transaction Parliament decided not to reverse its position, whilst another 

transaction has been further investigated and accepted by Parliament on the basis of 

additional clarifications and evidence received from the European political party concerned. 

Parliament however emphasizes that its administration is the authorizing service for the 

payment of the grant towards the European political parties, but not responsible for their 

substantive expenditure: the applicable rules provide for an indirect management method 

based on the award of contributions to the European political parties. The beneficiaries of the 

funds are themselves responsible for the legality and regularity of transactions. Parliament 

provides guidance and performs ex post verifications on a sample basis. Part of the ex post 

verification work is outsourced to a mandated external auditor. 

KONKLUSIONER OG ANBEFALINGER 

Anbefalinger 

9.21. Parliament underlines that comprehensive guidance and training was provided to 

political groups but that the recommendation has been reinserted due to comparable issues 

within a European political party. In that respect, Parliament equally points out that additional 

efforts were made and continue to be undertaken to provide European political parties with 

comprehensive information and guidance on topics for which problems have been identified. 

While political groups are part of an EU institution, European political parties are independent 

organisations with a European status, but partially subject to national rules on non-profit 

organisations. Therefore, targeted measures are adopted to improve the spending practice of 

these organisations. A guide on funding awarded, including best practices on the 

implementation of funding, is regularly updated and provided to the beneficiaries. Specific 

issues such as procurement are also addressed in separate guidance notes and in meetings 

organised with all beneficiaries. 
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DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALGS SVAR PÅ DEN 
EUROPÆISKE REVISIONSRETS ÅRSBERETNING FOR 2019 

KAPITEL 9: ADMINISTRATION - FFR-UDGIFTSOMRÅDE 5 

BILAG 

TRANSAKTIONERNES FORMELLE RIGTIGHED 

Svar på bemærkningerne under punkt 9.11 og 9.12: 
"Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg er enigt i Revisionsrettens bemærkninger." 

KONKLUSIONER OG ANBEFALINGER 

Svar på anbefalingen under punkt 9.1: 
"Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg anerkender Revisionsrettens anbefaling. Vurderingen 
af overholdelsen af de interne kontrolstandarder i 2019 fremhævede behovet for at indføre en politik for 
håndtering af følsomme funktioner og fastlægge en risikostyringsproces. 

De planlagte skridt er: 

− fastlæggelse af en definition af følsomme funktioner 
− inddeling af risici på basis af standardiserede indikatorer (advarselstegn) 
− vurdering af omfanget af risici på basis af det samlede antal advarselstegn knyttet til en 

funktion 
− afbødning af risici (bl.a. ved at fastlægge den nødvendige kontrol med henblik herpå). 

De forberedende aktiviteter (dvs. fastlæggelsen af en metode og en definition) begyndte i første halvdel 
af 2020, og den nye politik skulle kunne finde anvendelse inden 2021." 

________________ 
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Indledning 
01 Denne årsberetning præsenterer vores revisionsresultater vedrørende 8., 9., 10. 
og 11. Europæiske Udviklingsfond (EUF). Tekstboks 1 giver en oversigt over 
aktiviteterne og udgifterne på dette område i 2019. 

Tekstboks 1 

De europæiske udviklingsfonde - finansiel oversigt 2019 

  

9. EUF 10. EUF 11. EUF
I ALT 14 456 3 377
Administration - 6 166
Budgetstøtte - 2 668
Projekter 14 448 2 544
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(*) I overensstemmelse med den harmoniserede definition af underliggende transaktioner (for 
nærmere oplysninger jf. bilag 1.1, punkt 11, til Revisionsrettens 2019-årsberetning om 
gennemførelsen af budgettet). 

Kilde: Det konsoliderede 2019-regnskab for 8., 9., 10. og 11. EUF. 

Kort beskrivelse af de europæiske udviklingsfonde 

02 EUF'erne, som blev indført i 1959, er det vigtigste af de instrumenter, Den
Europæiske Union anvender til levering af bistand til udviklingssamarbejde med 
staterne i Afrika, Vestindien og Stillehavet (AVS-staterne) og de oversøiske lande og 
territorier (OLT). Den partnerskabsaftale, der blev underskrevet i Cotonou den 23. juni 
2000 for en periode på 20 år ("Cotonouaftalen"), er den nuværende ramme for EU's 
forbindelser med AVS-staterne og OLT. Aftalens primære mål er at mindske og på sigt 
udrydde fattigdommen. 

03 EUF'erne er specielle, fordi:

a) medlemsstaternes bidrag er baseret på kvoter eller "fordelingsnøgler", som
fastsættes af de nationale regeringer i Rådet for Den Europæiske Union

b) de forvaltes af Kommissionen uden for EU's almindelige budget og af Den
Europæiske Investeringsbank (EIB)

Mellemliggen…
Mellemliggende/endelige betalinger

1 197

Forfinansieringsbetalinger ⁽*⁾ 2 050

Trustfondbidrag 600

Afregning af forfinansiering ⁽*⁾ 2 000

Trustfondbetalinger
185

0 1 000 2 000 3 000 4 000

Revisions-
population

3 382

Betalinger
3 847

(millioner euro)

EUF-betalinger og revisionspopulation
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c) Europa-Parlamentet på grund af EUF'ernes mellemstatslige karakter spiller en 
mindre rolle i forbindelse med deres funktion end i forbindelse med de 
udviklingssamarbejdsinstrumenter, der finansieres af EU's almindelige budget. 
Navnlig er det ikke involveret i tilvejebringelsen og tildelingen af EUF-midler. Men 
det er stadig Europa-Parlamentet, der er dechargemyndighed, undtagen for 
investeringsfaciliteten, som forvaltes af EIB og derfor ikke er omfattet af vores 
revision1 2 

d) princippet om etårighed ikke gælder for EUF'erne: EUF-aftalerne indgås normalt 
for en forpligtelsesperiode på fem til syv år, og der kan afholdes betalinger over 
en meget længere periode. 

04 EUF'erne forvaltes næsten udelukkende af Kommissionens Generaldirektorat for 
Internationalt Samarbejde og Udvikling (GD DEVCO)3. 

05 De udgifter, denne beretning omhandler, afholdes under en bred vifte af 
bistandsordninger, såsom kontrakter vedrørende bygge- og anlægsarbejder, 
vareindkøb og tjenesteydelser, tilskud, budgetstøtte og programoverslag, der 
gennemføres i 79 lande. 

  

                                                      
1 Jf. artikel 43, 48-50 og 58 i Rådets forordning (EU) 2015/323 af 2. marts 2015 om 

finansforordningen for 11. Europæiske Udviklingsfond (EUT L 58 af 3.3.2015, s. 17). 

2 I 2012 blev reglerne for Revisionsrettens revision af disse transaktioner (jf. artikel 134 i 
Rådets forordning (EF) nr. 215/2008 af 18. februar 2008 om finansforordningen for den 
10. Europæiske Udviklingsfond (EUT L 78 af 19.3.2008, s. 1)) fastsat i en trepartsaftale 
mellem EIB, Kommissionen og Revisionsretten. Investeringsfaciliteten er ikke omfattet af 
Revisionsrettens revisionserklæring. 

3 Med undtagelse af de 1,14 % af EUF's udgifter i 2019, som forvaltes af Generaldirektoratet 
for Humanitær Bistand og Civilbeskyttelse (GD ECHO). 
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Kapitel I - Den finansielle 
gennemførelse af 8., 9., 10. og 11. EUF 
06 Budgettet for 8. EUF (1995-2000) var på 12 840 millioner euro, budgettet for 
9. EUF (2000-2007) på 13 800 millioner euro og budgettet for 10. EUF (2008-2013) på 
22 682 millioner euro. 

07 Den interne aftale om oprettelse af 11. EUF4 (2015-2020) trådte i kraft den 
1. marts 2015. Mellem 2013 og 2015 blev der indgået forpligtelser via en 
overgangsfacilitet for at sikre kontinuitet indtil ratificeringen af 11. EUF. Den 11. EUF 
råder over 30 506 millioner euro, heraf 29 089 millioner til AVS-staterne, 
364,5 millioner til OLT og 1 052,5 millioner til administrative omkostninger. 

08 Tekstboks 2 viser anvendelsen af EUF-midler både i 2019 og kumulativt. 

                                                      
4 EUT L 210 af 6.8.2013, s. 1. 
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Tekstboks 2 

Anvendelsen af EUF-midler pr. 31. december 2019 

    
Situationen ved 

udgangen af 2018   Budgetgennemførelsen i regnskabsåret 2019 (nettobeløb)6   Situationen ved udgangen af 2019 

    

Samlet 
beløb 

Udnyttelses-
grad2   8. EUF3 9. EUF3 10. EUF 11. EUF3 Samlet 

beløb   8. EUF 9. EUF 10. EUF 11. EUF Samlet 
beløb 

Udnyttelses-
grad2 

                                  

A - MIDLER1   76 739     -1 -42 7 -139 -175   10 377 15 348 21 430 29 608 76 763   

                                  

B - UDNYTTELSE                                

1. Samlede forpligtelser4    69 998 91 %   -2 -22 183 3 153 3 311   10 375 15 335 21 088 26 511 73 309 96 % 

2. Specifikke forpligtelser5   64 182 84 %   -1 -4 -51 3 557 3 501   10 374 15 302 20 310 21 697 67 683 88 % 

3. Betalinger   53 567 70 %   0 14 456 3 377 3 847   10 375 15 201 19 285  12 553 57 414 75 % 

                                  
C - Uindfriede forpligtelser (B1-B3)  16 432 21 %               0 134 1 803 13 959  15 896 21 % 

                                  

D - Disponibelt beløb (A-B1)   6 741 9 %               2 12 342 3 097 3 454 4 % 

1 Inklusive den oprindelige tildeling til 8., 9., 10. og 11. EUF, medfinansiering, renter, diverse midler og overførsler fra tidligere EUF'er. 
2 Som % af midlerne. 
3 Negative beløb svarer til frigjorte midler. 
4 Samlede forpligtelser vedrører finansieringsafgørelser. 
5 Specifikke forpligtelser vedrører individuelle kontrakter. 
6 Nettoforpligtelser efter frigørelse. Nettobetalinger efter inddrivelse. 

Kilde: Revisionsretten på grundlag af det konsoliderede 2019-regnskab for 8., 9., 10. og 11. EUF. Tallene dækker ikke den del af EUF, der forvaltes af EIB. 
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09 Hvert år fastsætter GD DEVCO nøgleresultatindikatorer for forsvarlig økonomisk 
forvaltning og effektiv ressourceanvendelse. Disse indikatorer viser, at GD DEVCO i 
2019 nåede sine mål om at nedbringe gammel forfinansiering og gamle uindfriede 
forpligtelser med 25 % og holde antallet af udløbne kontrakter under 15 % 
(jf. tekstboks 3). Begge mål var overordnede mål for hele GD DEVCO's ansvarsområde 
og specifikke mål for EUF'erne. 

Tekstboks 3 

Nøgleresultatindikatorer vedrørende nedbringelse af gammel 
forfinansiering, gamle uindfriede forpligtelser og antallet af udløbne 
kontrakter 

GD DEVCO overopfyldte sine mål i 2019 ved at nedbringe gammel forfinansiering 
med 37 % for EUF (40 % på hele sit ansvarsområde) og gamle uindfriede 
forpligtelser med 36 % (35 % på hele sit ansvarsområde). For 2020 besluttede 
GD DEVCO at sætte et nyt mål for disse to nøgleresultatindikatorer i 
overensstemmelse med sin stadig bedre performance. 

GD DEVCO opfyldte også sit overordnede nøgleresultatindikatormål om ikke at 
have mere end 15 % udløbne kontrakter åbne i systemet, da der var lidt over 15 % 
for EUF og 13 % på hele dets ansvarsområde. Nøgleresultatindikatoren er 
forbedret for EUF i forhold til 2018 (17 %) og 2017 (19 %) som følge af nye 
procedurer indført i september 2017. 
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Kapitel II - Revisionsrettens 
revisionserklæring om EUF'erne 

Revisionsrettens revisionserklæring om 8., 9., 10. og 11. EUF til 
Europa-Parlamentet og Rådet - den uafhængige revisors 
beretning 

Erklæring 

I. Vi har: 

a) revideret årsregnskabet for 8., 9., 10. og 11. EUF, som Kommissionen 
godkendte den 16. juni 2020, og som omfatter balancen, resultatopgørelsen, 
pengestrømsopgørelsen, opgørelsen over bevægelser på nettoaktiver og 
beretningen om den finansielle gennemførelse i det regnskabsår, der 
afsluttedes den 31. december 2019, og 

b) undersøgt lovligheden og den formelle rigtighed af de underliggende 
transaktioner, hvor Kommissionen har ansvaret for den økonomiske 
forvaltning5. 

Regnskabernes rigtighed 

Erklæring om regnskabernes rigtighed 

II. Det er vores opfattelse, at 8., 9., 10. og 11. EUF's årsregnskab for det 
regnskabsår, der afsluttedes den 31. december 2019, i alt væsentligt giver et 
retvisende billede af deres finansielle stilling pr. 31. december 2019 samt af 
resultaterne af deres transaktioner og pengestrømme og af bevægelserne i deres 
nettoaktiver i det afsluttede regnskabsår, i overensstemmelse med EUF-
finansforordningen og med regnskabsreglerne, der er baseret på de internationalt 
anerkendte regnskabsstandarder, der anvendes i den offentlige sektor. 

Lovligheden og den formelle rigtighed af de transaktioner, der ligger 
til grund for regnskaberne 

                                                      

5 I overensstemmelse med artikel 43, 48-50 og 58 i finansforordningen for 11. EUF dækker 
denne revisionserklæring ikke den del af EUF's midler, som EIB forvalter. 
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Indtægter 

Erklæring om indtægternes lovlighed og formelle rigtighed  

III. Det er vores opfattelse, at de indtægter, der ligger til grund for regnskaberne 
for det regnskabsår, der afsluttedes den 31. december 2019, i alt væsentligt er 
lovlige og formelt rigtige. 

Udgifter 

Afkræftende erklæring om udgifternes lovlighed og formelle rigtighed 

IV. På grund af væsentligheden af de forhold, der er beskrevet i afsnittet 
"Grundlag for en afkræftende erklæring om udgifternes lovlighed og formelle 
rigtighed", er det vores opfattelse, at de udgifter, der er godkendt i regnskabet for 
det regnskabsår, der afsluttedes den 31. december 2019, er væsentlig 
fejlbehæftede. 

Grundlag for erklæringen 

V. Vi har udført vores revision i overensstemmelse med IFAC's Internationale 
Standarder om Revision (ISA'erne) og etiske regler og INTOSAI's internationale 
standarder for overordnede revisionsorganer (ISSAI'erne). Vores ansvar i henhold 
til disse standarder og regler er beskrevet nærmere i denne beretnings afsnit om 
"Revisors ansvar". Vi har også opfyldt uafhængighedskravene og vores etiske 
forpligtelser i henhold til International Ethics Standards Board for Accountants' 
etiske kodeks for revisorer. Vi mener, at det indhentede revisionsbevis er 
tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores erklæring. 

Grundlag for en afkræftende erklæring om udgifternes lovlighed og formelle 
rigtighed 

VI. De udgifter, der er registreret i 2019 under 8., 9., 10. og 11. EUF, er væsentlig 
fejlbehæftede. Vi anslår, at fejlforekomsten i de udgifter, der er godkendt i 
regnskabet, er 3,5 %. 

Centrale forhold ved revisionen 

VII. Centrale forhold ved revisionen er de forhold, der efter vores faglige 
vurdering havde mest betydning for vores revision af regnskabet for den aktuelle 
periode. Disse forhold blev behandlet som led i revisionen af regnskabet som 
helhed og ved udformningen af vores erklæring derom, men vi afgiver ikke nogen 
særskilt erklæring om disse forhold. 
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Skyldige omkostninger 

VIII. Vi vurderede de skyldige omkostninger opført i regnskabet (jf. note 2.8), 
hvis beregning i høj grad hviler på et skøn. Ved udgangen af 2019 anslog 
Kommissionen, at de støtteberettigede udgifter, som modtagerne havde afholdt, 
men endnu ikke anmeldt, beløb sig til 5 074 millioner euro (ved udgangen af 2018: 
5 133 millioner euro). 

IX. Vi gennemgik beregningen af overslagene og reviderede en stikprøve på 30 
individuelle kontrakter for at vurdere risikoen for, at periodiseringen ikke var 
retvisende. På grundlag af det udførte arbejde konkluderer vi, at beløbet for 
skyldige omkostninger i det endelige regnskab var korrekt. 

Den potentielle indvirkning på EUF's 2019-regnskab af Det Forenede Kongeriges 
udtræden af Den Europæiske Union 

X. Den 29. marts 2017 meddelte Det Forenede Kongerige formelt Det 
Europæiske Råd, at det agter at forlade EU. Den 12. november 2019 
offentliggjorde Kommissionen den udtrædelsesaftale, som fastlægger de nærmere 
bestemmelser for Det Forenede Kongeriges udtræden af Den Europæiske Union. 
Det erklæres i aftalen, at Det Forenede Kongerige fortsat vil være part i EUF indtil 
afslutningen af 11. EUF og alle tidligere EUF'er, der endnu ikke er lukket, og vil 
påtage sig de samme forpligtelser som medlemsstaterne ifølge den internationale 
aftale, som 11. EUF blev oprettet under, samt de forpligtelser der opstår fra 
tidligere EUF'er frem til deres afslutning. 

XI. Udtrædelsesaftalen fastsætter endvidere, at hvor der ikke er indgået 
forpligtelser for beløb fra projekter under 10. EUF eller fra tidligere EUF'er, eller 
hvor beløb er blevet frigjort på datoen for aftalens ikrafttrædelse, vil Det Forenede 
Kongeriges andel af disse beløb ikke blive genanvendt. Det samme gælder Det 
Forenede Kongeriges andel af midler, som der ikke er indgået forpligtelser for, 
eller som er frigjort under 11. EUF, efter den 31. december 2020.  

XII. I denne situation er der intet grundlag for at rapportere om en finansiel 
indvirkning på EUF's 2019-regnskab. Vi konkluderer, at EUF-regnskabet pr. 
31. december 2019 afspejler udtrædelsesprocessen korrekt pr. denne dato. 
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Ledelsens ansvar 

XIII. Ifølge artikel 310-325 i TEUF og 11. EUF's finansforordning er den daglige 
ledelse ansvarlig for at udarbejde og aflægge et årsregnskab for EUF'erne på 
grundlag af de internationalt anerkendte regnskabsstandarder, der anvendes i den 
offentlige sektor, samt for lovligheden og den formelle rigtighed af de 
underliggende transaktioner. Dette ansvar omfatter udformning, gennemførelse 
og opretholdelse af intern kontrol, som sikrer, at der udarbejdes og aflægges et 
årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser 
eller fejl. Kommissionen har det endelige ansvar for lovligheden og den formelle 
rigtighed af de transaktioner, der ligger til grund for EUF-regnskabet. 

XIV. Ved udarbejdelsen af EUF-regnskabet er Kommissionen ansvarlig for at 
vurdere EUF'ernes evne til at fortsætte driften samt oplyse om alle relevante 
forhold og anvende regnskabsprincippet om fortsat drift, medmindre den har til 
hensigt at likvidere enheden eller indstille driften, eller ikke har andet realistisk 
alternativ end at gøre dette. 

XV. Kommissionen er ansvarlig for at overvåge EUF'ernes regnskabsaflæggelse. 

Revisors ansvar for revisionen af EUF-regnskabet og de underliggende 
transaktioner 

XVI. Vores mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, om EUF-regnskabet er uden 
væsentlig fejlinformation, og om de underliggende transaktioner er lovlige og 
formelt rigtige, samt på grundlag af vores revision at afgive en erklæring til 
Europa-Parlamentet og Rådet om regnskabernes rigtighed og de underliggende 
transaktioners lovlighed og formelle rigtighed. Høj grad af sikkerhed er imidlertid 
ikke en garanti for, at en revision har opdaget samtlige væsentlige 
fejlinformationer og tilfælde af manglende regeloverholdelse. Disse kan skyldes 
besvigelser eller fejl og betragtes som væsentlige, hvis det med rimelighed kan 
forventes, at de enkeltvis eller sammenlagt påvirker økonomiske beslutninger, der 
træffes på grundlag af EUF-regnskabet. 

XVII. Som led i en revision, der udføres i overensstemmelse med ISA'erne og 
ISSAI'erne, udøver vi professionel dømmekraft og udviser professionel skepsis 
under hele revisionen. Vi gør endvidere følgende: 

o Vi identificerer og vurderer risiciene for væsentlig fejlinformation i EUF-
regnskabet og for, at de underliggende transaktioner i væsentligt omfang ikke 
opfylder kravene i EUF's retlige ramme, uanset om dette skyldes besvigelser 
eller fejl. Vi udformer og gennemfører revisionshandlinger, der tager højde 
for disse risici, og indhenter revisionsbevis, der er tilstrækkeligt og egnet som 
grundlag for vores erklæring. Forekomster af væsentlige fejlinformationer 
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eller regelbrud som følge af besvigelser er mere vanskelige at opdage end 
dem, der skyldes fejl, da besvigelser kan involvere hemmelige aftaler, 
forfalskede dokumenter, forsætlige udeladelser, vildledende oplysninger eller 
tilsidesættelse af intern kontrol. Risikoen for, at sådanne forekomster ikke 
opdages, er derfor større. 

o Vi opnår en forståelse af den interne kontrol, der er relevant for revisionen, 
med henblik på at udforme passende revisionshandlinger, men ikke med det 
formål at afgive en erklæring om den interne kontrols effektivitet. 

o Vi vurderer, om de regnskabspraksis, som ledelsen har anvendt, er 
hensigtsmæssige, og om dens regnskabsmæssige skøn og oplysningerne i 
forbindelse hermed er rimelige. 

o Vi konkluderer, om ledelsens anvendelse af regnskabsprincippet om fortsat 
drift er passende, og, på grundlag af det indhentede revisionsbevis, om der er 
væsentlig usikkerhed på grund af begivenheder eller forhold, der kan så 
væsentlig tvivl om EUF'ernes evne til at fortsætte driften. Hvis vi konkluderer, 
at der eksisterer en sådan væsentlig usikkerhed, skal vi i vores beretning gøre 
opmærksom på de tilknyttede oplysninger i EUF-regnskabet eller, hvis disse 
oplysninger er utilstrækkelige, afgive en erklæring med forbehold. Vores 
konklusioner er baseret på det revisionsbevis, vi havde indhentet frem til 
datoen for vores beretning. Fremtidige begivenheder eller forhold kan 
imidlertid bevirke, at enheden må ophøre med at fortsætte driften. 

o Vi vurderer årsregnskabets samlede præsentation, struktur og indhold, 
herunder samtlige oplysninger, og vurderer, om årsregnskabet giver et 
retvisende billede af de underliggende transaktioner og begivenheder. 

XVIII. Vi kommunikerer med ledelsen, bl.a. om revisionens planlagte omfang 
og tidsmæssige placering og om væsentlige revisionsresultater, herunder 
resultater vedrørende betydelige mangler i intern kontrol. 

XIX. For så vidt angår indtægter gennemgår vi alle bidrag fra medlemsstaterne 
og undersøger en stikprøve af andre typer af indtægtstransaktioner. 

XX. For så vidt angår udgifter undersøger vi betalingstransaktionerne, når 
udgifterne er afholdt, registreret og godkendt. Denne undersøgelse omfatter alle 
kategorier af betalinger i det år, hvor de foretages (undtagen forskud). 
Forskudsbetalinger undersøges, når modtageren har forelagt dokumentation for, 
at midlerne er blevet anvendt korrekt, og institutionen eller organet har godkendt 
denne dokumentation ved at afregne forskuddet, hvilket eventuelt først sker et 
senere år. 
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XXI. Blandt de forhold, vi har drøftet med Kommissionen, afgør vi, hvilke 
forhold der havde størst betydning for revisionen af EUF-regnskaberne, og derfor 
er de centrale forhold ved revisionen vedrørende den aktuelle periode. Vi 
beskriver disse forhold i vores beretning, medmindre lov eller øvrig regulering 
forhindrer oplysning, eller vi i yderst sjældne tilfælde fastlægger, at et forhold ikke 
skal kommunikeres i vores beretning, fordi de negative konsekvenser heraf med 
rimelighed vil kunne forventes at veje tungere end den offentlige interesses 
fordele. 

20. juli 2020 

 

Klaus-Heiner Lehne 
Formand 

 

Den Europæiske Revisionsret 

12, rue Alcide De Gasperi - L-1615 Luxembourg 
 

Oplysninger til underbygning af revisionserklæringen 

Revisionens omfang og revisionsmetoden 

10 Vores revisionstilgang og -metoder, som også finder anvendelse på revisionen af 
EUF, beskrives i bilag 1.1 i årsberetningen om gennemførelsen af budgettet i 2019. 
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11 Vores bemærkninger om EUF-regnskabernes rigtighed er baseret på 
årsregnskabet6 for 8., 9., 10. og 11. EUF, som Kommissionen har godkendt7, og på 
regnskabsførerens forvaltningserklæring, som begge blev modtaget den 26. juni 2020. 
Vi kontrollerede beløbene og oplysningerne og vurderede de anvendte 
regnskabsprincipper såvel som væsentlige skøn foretaget af Kommissionen og den 
samlede præsentation af regnskabet. 

12 Med henblik på at revidere transaktionernes formelle rigtighed undersøgte vi en 
stikprøve på 126 transaktioner, som var repræsentativ for hele spektret af udgifter 
inden for EUF. Dette omfattede 17 transaktioner vedrørende Bêkou-trustfonden og 
Nødtrustfonden for Afrika, 89 transaktioner godkendt af 19 EU-delegationer8 og 
20 betalinger godkendt af Kommissionen centralt9. Eftersom en del af den reviderede 
population indgik i GD DEVCO's 2019-undersøgelse af restfejlfrekvensen10, inkluderede 
vi yderligere 14 transaktioner i vores stikprøve, som vi anvendte resultaterne11 af 
denne undersøgelse på efter at have justeret dem. Dermed var den samlede 
stikprøvestørrelse på 140 transaktioner, hvilket er i overensstemmelse med vores 
sikkerhedsmodel. Når vi konstaterede fejl i transaktionerne, analyserede vi de 
relevante systemer med henblik på at identificere svagheder. 

  

                                                      
6 Jf. artikel 39 i forordning (EU) 2018/1877. 

7 I overensstemmelse med EUF's finansforordning, jf. artikel 38 i forordning (EU) 2018/1877. 

8 Barbados, Botswana, Burkina Faso, Burundi, Tchad, Elfenbenskysten, Congo (Brazzaville), 
Congo (Kinshasa), Den Dominikanske Republik, Etiopien, Guinea, Haiti, Mauretanien, 
Mozambique, Nigeria, Rwanda, Sierra Leone, Tanzania og Togo. 

9 GD DEVCO: 124 betalinger, GD ECHO: 2 betalinger til humanitær bistand. 

10 GD DEVCO får hvert år udført en undersøgelse af restfejlfrekvensen med henblik på at anslå 
omfanget af de fejl på dets ansvarsområde, som alle forvaltningens kontroller til 
forebyggelse, afsløring og korrektion af fejl ikke har kunnet forhindre. Undersøgelsen af 
restfejlfrekvensen er ikke en erklæringsopgave eller en revision. Den foretages efter 
GD DEVCO's egen metode og håndbog. 

11 Vores gennemgange af undersøgelser af restfejlfrekvensen har vist, at den underliggende 
metode omfatter langt færre kontroller på stedet end vores revisionsarbejde og giver færre 
muligheder for at undersøge udbud. Som sidste år justerede vi derfor resultaterne af 
undersøgelsen af restfejlfrekvensen for at afspejle graden af manglende overholdelse af 
reglerne om offentlige udbud. Vi baserede denne justering på vores revisionsresultater 
vedrørende EUF'erne i DAS-revisionen for 2014-2018 og vores test af transaktioner udvalgt 
blandt tidligere års undersøgelser af restfejlfrekvensen (jf. punkt 25 og tekstboks 6). 
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Billede 1 - Revisionsbesøg for at inspicere opførelsen af en bro i Sierra 
Leone 

 
Kilde: Revisionsretten. 

13 Vi undersøgte også følgende i 2019: 

a) alle bidrag fra medlemsstaterne og en stikprøve af andre typer 
indtægtstransaktioner såsom andre landes medfinansieringsbidrag 

b) visse systemer, som blev anvendt af GD DEVCO og EU-delegationerne, herunder 
til: i) forudgående kontroller udført af ansatte i Kommissionen, eksterne revisorer 
(under kontrakt med Kommissionen eller støttemodtagerne) eller tilsynsførende, 
før der blev afholdt betaling, og ii) overvågning og tilsyn, navnlig opfølgningen af 
eksterne revisioner og den ovennævnte undersøgelse af restfejlfrekvensen 

c) pålideligheden af oplysningerne om formel rigtighed i den årlige aktivitetsrapport 
fra GD DEVCO, sammenhængen i metoden til beregning af risikobeløb, fremtidige 
korrektioner og inddrivelser og angivelsen af dem i Kommissionens årlige 
forvaltnings- og effektivitetsrapport 

d) opfølgningen af vores tidligere anbefalinger. 
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14 Som anført i punkt 04 gennemfører GD DEVCO de fleste af de instrumenter for 
ekstern bistand, der finansieres over det almindelige EU-budget og EUF'erne. Vores 
bemærkninger om systemerne, om pålideligheden af den årlige aktivitetsrapport og 
om generaldirektørens erklæring for 2019 vedrører hele GD DEVCO's ansvarsområde. 

Regnskabernes rigtighed 

15 Vores revision viste, at regnskabet var uden væsentlig fejlinformation. 

Transaktionernes formelle rigtighed 
Indtægter 

16 Indtægtstransaktionerne var ikke væsentlig fejlbehæftede. 

Udgifter 

17 Resultaterne af testen af transaktioner er sammenfattet i bilag I. Af de 
126 transaktioner, vi undersøgte, var 37 (29 %) behæftet med fejl. På grundlag af de 
28 fejl, vi har kvantificeret, og de justerede resultater af 2019-undersøgelsen af 
restfejlfrekvensen (jf. punkt 12), anslår vi fejlforekomsten til 3,5 %12. Tekstboks 4 
indeholder en oversigt over den anslåede fejlforekomst i 2019 fordelt på fejltyper. 

                                                      
12 Vi baserer vores beregning af fejlforekomsten på en repræsentativ stikprøve. Det anførte 

tal er det bedste skøn. Vi har 95 % sikkerhed for, at den anslåede fejlforekomst i 
populationen ligger mellem 2,1 % og 4,9 % (henholdsvis den nedre og den øvre fejlgrænse). 
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Tekstboks 4 

Den anslåede fejlforekomst fordelt på fejltyper 

  
Kilde: Revisionsretten. 

18 Tekstboks 5 giver eksempler på kvantificerbare fejl, ligeledes fordelt på fejltyper. 

Tekstboks 5 

Eksempler på kvantificerbare fejl 

a) Ikke afholdte udgifter: forpligtelser angivet som udgifter 

Kommissionen indgik en bidragsaftale med en international organisation 
vedrørende et regionalt projekt for udviklingen af den private sektor i Vestindien. 
Den samlede kontraktværdi var på 27,2 millioner euro med et EU-bidrag på 
23,9 millioner euro. Da vi undersøgte den endelige udgiftsspecifikation, der 
ledsagede den finansielle beretning, bemærkede vi, at de rapporterede beløb ikke 
på alle poster svarede til de underliggende regnskaber. Omkostningerne var ansat 
2,3 millioner højere end de faktisk påløbne omkostninger for perioden. Det meste 
af forskellen skyldtes, at støttemodtageren havde angivet forpligtede beløb til 
fremtidige udgifter som allerede afholdte udgifter, mens resten stammede fra 
forskellige justeringer. 

5,9 %

6,1 %

9,6 %

12,7 %

22,1 %

43,6 %

0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 %

Manglende væsentlig dokumentation

Udgifter uden for gennemførelsesperioden

Justeret restfejlfrekvens fra GD DEVCO's
undersøgelse
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Alvorligt brud på reglerne for offentlige
udbud

Udgifter, der ikke var afholdt
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b) Ikke afholdte udgifter: anmeldte udgifter, som er beregnet forkert 

Kommissionen godkendte en bygge- og anlægskontrakt med et privat selskab 
vedrørende forbedring og udvidelse af et elektricitetsnet i Elfenbenskysten. 
Kontraktens samlede værdi var på 5,4 millioner euro, som blev dækket fuldt ud af 
EU-bidraget. De mellemliggende betalinger under kontrakten var baseret på 
faktiske målinger rapporteret af kontrahenten og kontrolleret af den 
tilsynsførende for kontrakten. Vi udførte vores egne faktiske målinger på stedet 
for én individuel post: udgravningen af grøfter til et samlet rapporteret beløb på 
28 361 euro. Vores faktiske målinger viste, at det beløb, der var anmeldt for denne 
post, var sat for højt med 14 780 euro (52 %). Dette skyldtes en skrivefejl i 
rapporteringen. Den tilsynsførende bemærkede fejlen i september 2019, men den 
blev ikke rettet på det tidspunkt, hvor den blev opdaget. 

c) Alvorligt brud på reglerne for offentlige udbud: uberettiget beslutning truffet 
af evalueringsudvalget 

Kommissionen indgik en tilskudsaftale med en ikkestatslig organisation (NGO) om 
gennemførelse af et sanitetsprojekt i Den Demokratiske Republik Congo. Den 
samlede kontraktværdi var på 12,2 millioner euro, og det maksimale EU-bidrag var 
fastsat til 11,7 millioner euro. Vi undersøgte betalinger for opførelse af et lokalt 
sundhedscenter med en samlet kontraktværdi på 124 758 euro for den 
pågældende delkontrakt. NGO'en gennemførte et offentligt udbud og evaluerede 
de modtagne tilbud på grundlag af tekniske og økonomiske kriterier. Det vindende 
bud var ikke det med det højeste antal point, som opfyldte alle 
udvælgelseskriterier i udbudsbekendtgørelsen, men det med det tredjehøjeste 
antal point. Selv om der eksisterede redskaber til at tilpasse udbudsprocedurerne 
til situationen på stedet i partnerlandet, havde NGO'en valgt en normal procedure. 
Evalueringsudvalget havde anvendt et yderligere kriterium, som ikke var angivet i 
udbudsbekendtgørelsen, og som tilbudsgiverne derfor ikke kunne have været 
bekendt med. 

d) Andre fejltyper: unormalt høje lønomkostninger 

Kommissionen indgik en tilskudsaftale med en lokal myndighed om udvikling af et 
beskyttet område i Tanzania. Den samlede kontraktværdi var på 2,3 millioner euro 
med et EU-bidrag på 1,8 millioner euro. Vi undersøgte lønninger til lokalt ansatte 
under projektet og bemærkede, at de var betydeligt højere, end de havde været, 
før EU-finansieringen begyndte. Kun en del af disse ikkestøtteberettigede 
omkostninger var blevet opdaget af Kommissionens interne kontrolsystemer og 
rettet inden vores revision. 
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19 Som en del af vores arbejde vedrørende revisionserklæringen for 2019 planlagde 
vi et revisionsbesøg til Burundi. Vores revisorer anmodede om visa fra ambassaden i 
Burundi seks uger før den planlagte afrejse (det tager normalt tre uger at udstede et 
visum). På trods af adskillige forsøg på at kontakte ambassaden havde vi ikke modtaget 
visaene inden afrejsedatoen. Dette havde en negativ virkning på planlægningen og 
udførelsen af vores revisionsarbejde. Vi var f.eks. ikke i stand til at besøge projekter på 
stedet for at vurdere de faktiske forhold og var nødt til at begrænse vores 
revisionsarbejde til udelukkende at omfatte en skrivebordskontrol. Lande, der 
modtager EU-finansiering, er underlagt visse forpligtelser, som omfatter at tillade 
dokumentkontrol og kontrol på stedet. Traktaten om den Europæiske Unions 
funktionsmåde13 fastsætter Revisionsrettens ret til at revidere projekter i de lande, 
hvor de gennemføres, og kontrakter vedrørende individuelle projekter indeholder 
yderligere detaljer om denne ret. Kommissionens fulde støtte er absolut nødvendig for 
at gøre det muligt for os at udføre vores revisioner. 

20 Som i tidligere år begik Kommissionen og dens gennemførelsespartnere flere fejl i 
transaktioner med relation til programoverslag, tilskud, bidragsaftaler med 
internationale organisationer og delegationsaftaler med EU-medlemsstaternes 
samarbejdsagenturer end i forbindelse med andre former for støtte (såsom dem, der 
vedrører kontrakter om bygge- og anlægsarbejder, vareindkøb og tjenesteydelser). 25 
(38 %) af de 65 reviderede transaktioner af denne type var behæftet med 
kvantificerbare fejl, som tegnede sig for 71,7 % af den anslåede fejlforekomst. 

21 For så vidt angår ni af de kvantificerbare fejl og seks af de ikkekvantificerbare fejl 
havde Kommissionen tilstrækkelige oplysninger til at forebygge eller opdage og 
korrigere fejlene, før den godkendte udgifterne. Hvis Kommissionen havde anvendt 
alle de oplysninger, den havde til rådighed, korrekt, ville den anslåede fejlforekomst 
have været 1,4 procentpoint lavere. Vi fandt yderligere fire transaktioner med fejl, som 
de eksterne revisorer og de tilsynsførende burde have opdaget. Disse fejl bidrog til den 
anslåede fejlforekomst med 0,4 procentpoint. 

                                                      
13 Artikel 287 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde. Revisionen foretages på 

grundlag af regnskabsbilag og i fornødent omfang ved undersøgelser på stedet i Unionens 
øvrige institutioner, i organer, kontorer eller agenturer, der forvalter indtægter eller 
udgifter på Unionens vegne, og i medlemsstaterne, herunder hos enhver fysisk eller juridisk 
person, der modtager betalinger fra budgettet. 
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22 Fem transaktioner med en kvantificerbar fejl14 havde endvidere været genstand 
for revision eller udgiftskontrol. Oplysningerne i revisions-/kontrolrapporterne om det 
faktisk udførte arbejde gjorde det ikke muligt for os at vurdere, om fejlene kunne være 
opdaget og korrigeret under disse forudgående kontroller15. 

23 GD DEVCO's kontrolsystem er baseret på forudgående kontrol16. Frekvensen af 
konstaterede fejl - herunder også en del fejl i endelige betalingsanmodninger, som 
havde været genstand for forudgående ekstern revision og udgiftskontrol - tyder som i 
de foregående år på, at der er svagheder i denne kontrol. 

24 På to områder var der ingen fejl i de undersøgte transaktioner. Det var 
områderne budgetstøtte (syv reviderede transaktioner) og transaktioner, hvor den 
såkaldte "teoretiske tilgang" var blevet anvendt i forbindelse med 
multidonorprojekter, der gennemføres af internationale organisationer (13 reviderede 
transaktioner). Punkt 8.7-8.10 i kapitel 8 i Revisionsrettens årsberetning for 2019 om 
gennemførelsen af budgettet giver flere oplysninger om disse områder. 

25 I vores årsberetninger for 2017 og 2018 rapporterede vi om begrænsninger i 
GD DEVCO's metode til undersøgelse af restfejlfrekvensen (jf. også punkt 30-35). I 
forbindelse med vores revisionserklæringer for 2018 og 2019 udførte vi derfor 
yderligere kontrol på områder, hvor vi havde fundet sådanne begrænsninger. Formålet 
med dette supplerende arbejde var at vurdere begrænsningernes effekt og justere 
resultaterne af undersøgelsen af restfejlfrekvensen vedrørende yderligere 
14 transaktioner i vores stikprøve (jf. punkt 12 og fodnote 10). Vi udvalgte tilfældigt 
28 transaktioner fra tidligere undersøgelser af restfejlfrekvensen - i gennemsnit to 
transaktioner pr. besøgt EU-delegation. Tekstboks 6 viser et eksempel på resultaterne 
af dette arbejde. 

                                                      
14 Disse fejl bidrog med 0,67 procentpoint til den anslåede fejlforekomst. 

15 Rapporterne dækker ikke 100 % af de indberettede udgifter. De er heller ikke tilstrækkeligt 
detaljerede til at kunne bekræfte, om de poster, hvor vi konstaterede fejl, havde været en 
del af deres stikprøve. 

16 Det overordnede kontrolsystem består af forudgående og efterfølgende kontrol. 
Forudgående kontrol vurderer udgiftens støtteberettigelse, inden der indgås aftale, og 
inden udgiften godkendes, mens efterfølgende kontrol udføres, efter at udgiften er 
godkendt. En ekstern revision kan for eksempel udføres enten forudgående (før en betaling 
accepteres) eller efterfølgende (når et projekt er afsluttet). Begge typer kan betyde 
inddrivelse af midler udbetalt til støttemodtageren. Ved forudgående kontrol vedrører 
sådanne inddrivelser tidligere udbetalt forfinansiering. 
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Tekstboks 6 

Eksempel på fejl konstateret i transaktioner fra undersøgelser af 
restfejlfrekvensen 

Utilstrækkelig kontrol af kontrakttildeling 

I 2017-undersøgelsen af restfejlfrekvensen foretog kontrahenten kontrol af en 
tilskudskontrakt, der blev gennemført i Jamaica, og rapporterede ingen fejl i 
transaktionen. Kontrahenten gennemgik dog ikke kontrakttildelingen og opdagede 
derfor ikke, at væsentlige dokumenter (f.eks. evalueringsrapporter) manglede, 
fordi de var blevet destrueret. 

Den årlige aktivitetsrapport og andre forvaltningsordninger 

26 I hver eneste årlige aktivitetsrapport mellem 2012 og 2018 fremsatte GD DEVCO 
forbehold med hensyn til de underliggende transaktioners formelle rigtighed. Den 
årlige aktivitetsrapport for 2019 er den første, hvor det ikke har fremsat forbehold. 
GD DEVCO har ikke desto mindre vedtaget en handlingsplan med henblik på at 
afhjælpe svagheder i anvendelsen af sit kontrolsystem. 

27 Sidste år berettede vi om de tilfredsstillende fremskridt, der var gjort med at 
gennemføre handlingsplanen for 2017. Af 14 aktioner var ni blevet gennemført, én var 
delvist gennemført, og fire var under gennemførelse. 

28 I sin 2018-handlingsplan adresserede GD DEVCO fortsat tidligere identificerede 
højrisikoområder, såsom tilskud under direkte forvaltning eller midler under indirekte 
forvaltning via internationale organisationer, og begyndte at gennemføre to nye 
foranstaltninger rettet mod forenklede omkostninger og den resultatbaserede 
finansiering, der blev indført med den nye finansforordning. I april 2020 var seks ud af 
13 aktioner blevet gennemført og fire delvist gennemført, mens to stadig var under 
gennemførelse, og én ikke var blevet gennemført, men i stedet lagt sammen med en 
anden aktion. 
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29 I sin handlingsplan for 2019 reducerede GD DEVCO antallet af aktioner til ni. En 
ny aktion blev tilføjet med sigte på at forbedre den metode og håndbog, der anvendes 
til GD DEVCO's undersøgelse af restfejlfrekvensen. De otte andre blev fremført fra 
tidligere år: To var tilbagevendende, og de resterende seks blev udsat med 
fastsættelse af nye måldatoer. Visse af disse aktioner har udviklet sig betydeligt i 
årenes løb og er blevet mere komplekse. For eksempel er aktionen for at forenkle 
kontraktvilkår vedrørende tilskud udvidet til at omfatte udviklingen af en ny skabelon 
for tilskud, som skal anvendes i flere generaldirektorater og samtidig afspejle 
GD DEVCO's specifikke behov. Denne aktion omfatter også indførelsen af en e-
platform til forvaltning af tilskud i det nye IT-system vedrørende foranstaltninger 
udadtil, som i øjeblikket er under udvikling. 

2019-undersøgelsen af restfejlfrekvensen 

30 I 2019 fik GD DEVCO sin ottende undersøgelse af restfejlfrekvensen udført af en 
ekstern kontrahent for at vurdere det resterende omfang af fejl efter afslutningen af 
alle forvaltningens kontroller til forebyggelse, afsløring og korrektion af fejl. GD DEVCO 
øgede stikprøvestørrelsen fra 240 til 480 transaktioner i 2019-undersøgelsen af 
restfejlfrekvensen. Dette satte det i stand til at præsentere separate fejlforekomster 
for udgifter finansieret over EU's almindelige budget og for udgifter finansieret af EUF, 
foruden den samlede fejlforekomst for begge. I undersøgelsen anslås det for fjerde år i 
træk, at den samlede restfejlfrekvens holder sig under den væsentlighedstærskel på 
2 %, som Kommissionen har fastsat17. 

31 Undersøgelsen af restfejlfrekvensen er ikke en erklæringsopgave eller en revision. 
Den foretages efter GD DEVCO's egen metode og håndbog. Ligesom i de foregående år 
har vi konstateret begrænsninger, som bidrog til, at restfejlfrekvensen 
undervurderedes. De foregående tre års undersøgelser havde også svagheder og 
angav restfejlfrekvenser, der lå under væsentlighedstærsklen. 

32 Der er fire væsentlige forhold, der fordrejer restfejlfrekvensen. Det første er 
begrænsninger i kontrollen af offentlige udbud, som kan have en væsentlig indvirkning 
på fejlfrekvensen. Undersøgelsen af restfejlfrekvensen dækkede ikke i tilstrækkelig 
grad visse udbudsaspekter, f.eks. begrundelserne for at afvise ansøgere eller de valgte 
tilbudsgiveres opfyldelse af udvælgelses- og tildelingskriterier, og den omfattede heller 
ikke en kontrol af forslagsindkaldelserne og begrundelserne for direkte tildeling. 

                                                      
17 2016: 1,7 %, 2017: 1,18 %, 2018: 0,85 % og 2019: 1,13 %. 
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33 Det andet forhold er det meget lave antal kontroller på stedet i 
projektgennemførelseslandet. I 2019-undersøgelsen var blot 15 af de 35718 testede 
transaktioner genstand for sådanne kontroller. Dette er ikke tilstrækkeligt til at opdage 
fejl, der ikke fremgår af dokumenterne, såsom eksempel b) i tekstboks 5. 

34 Den tredje faktor er GD DEVCO's metode til at anslå restfejlfrekvensen. For det 
første giver den kontrahenten vide skønsbeføjelser til at træffe afgørelse om, hvorvidt 
der er tilstrækkelige logistiske og juridiske årsager, der forhindrer rettidig adgang til 
dokumenterne vedrørende en transaktion og dermed forhindrer en beregning af 
fejlfrekvensen. For det andet ændrede Kommissionen dette år sin metode til at anslå 
fejlfrekvensen i sådanne tilfælde, hvor den tilføjer 5 % til restfejlfrekvensen for EUF. 
Det er imidlertid ikke klart, hvordan Kommissionen nåede frem til en risikopræmie på 
5 %. Denne metode afspejler derfor ikke nødvendigvis den faktiske restfejl vedrørende 
den pågældende transaktion. 

35 Endelig gælder det for beregningen af restfejlfrekvensen, at resultaterne for 20 % 
af transaktionerne fuldt ud bygger på tidligere kontrolarbejde og for 38 % af 
transaktionerne delvis bygger på tidligere kontrolarbejde. Med hensyn til disse 
transaktioner udfører kontrahenten begrænsede eller slet ingen substanstest og 
forlader sig i stedet på tidligere arbejde udført inden for GD DEVCO's kontrolramme. I 
for høj grad at forlade sig på tidligere kontrolarbejde modvirker formålet med 
undersøgelsen af restfejlfrekvensen, som netop er at identificere de fejl, der er sluppet 
igennem tidligere kontroller. 

Gennemgang af den årlige aktivitetsrapport for 2019 

36 Generaldirektørens erklæring i den årlige aktivitetsrapport for 2019 indeholder 
ingen forbehold, da de to forbehold fra 2018 er blevet ophævet, og der ikke er fremsat 
nye forbehold. Inden GD DEVCO ophævede disse forbehold i 2019, havde det 
betydeligt reduceret deres omfang (dvs. den andel af udgifterne, som de dækkede) i 
2017 og 201819. Tekstboks 7 viser omfanget af forbeholdene i de årlige 
aktivitetsrapporter fra 2010 til 2019. 

                                                      
18 Punkt 30 nævner 480 transaktioner. Nogle af transaktionerne i stikprøven har imidlertid en 

højere værdi end stikprøveintervallet, og derfor var den endelige stikprøvestørrelse 357. 

19 I sin årlige aktivitetsrapport for 2016 fremsatte GD DEVCO forbehold vedrørende tilskud 
(både under direkte og indirekte forvaltning), vedrørende indirekte forvaltning via 
internationale organisationer og udviklingsagenturer og vedrørende programoverslag - 
både generelt og specifikt med hensyn til fredsfaciliteten for Afrika. I 2018 omfattede 
forbeholdene kun tilskud under direkte forvaltning (midler forvaltet af GD NEAR på vegne af 
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Tekstboks 7 

Forbehold i GD DEVCO's årlige aktivitetsrapporter 2010-2019 

  
Kilde: Revisionsretten. 

37 Ligesom reduktionen af forbeholdenes omfang i 2017 og 2018 finder vi manglen 
på forbehold i den årlige aktivitetsrapport for 2019 uberettiget og er af den opfattelse, 
at dette til dels skyldes begrænsningerne i undersøgelsen af restfejlfrekvensen. 

38 En anden grund til, at der ikke er fremsat forbehold, er, at Kommissionen i den 
årlige aktivitetsrapport for 2019 for første gang anvendte de minimis-reglen20, hvori 
det hedder, at der ikke er behov for et forbehold, hvis det enkelte udgiftsområde, det 
ville dække, udgør mindre end 5 % af de samlede betalinger og har en finansiel effekt 
på under 5 millioner euro. I nogle tilfælde bliver der således ikke længere fremsat 
forbehold ligesom de foregående år, selv om den pågældende risiko fortsat eksisterer. 

                                                      
GD DEVCO) og programmer forvaltet af Den Afrikanske Unions Kommission med mange 
udbud. 

20 "De minimis" har ikke samme betydning her som i forbindelse med statsstøtte. De minimis-
reglen vedrørende den årlige aktivitetsrapport er fastsat i en afgørelse fra Kommissionens 
administrationsråd om at indføre en tærskel for finansielle forbehold. 

0 % 0 %

100 % 100 % 100 %

45 %

54 %

16 %

1 % 0 %
0 %

25 %

50 %

75 %

100 %

2010 og
tidligere

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Årlige udgifter, der er omfattet af et forbehold i den årlige 
aktivitetsrapport (andel i %)

Risikodifferentieret forbehold 
indført

315



 

39 Dette er f.eks. tilfældet på området for tilskud under indirekte forvaltning. 
Sammen med projekter, der gennemføres af internationale organisationer og 
medlemsstaternes agenturer, tegner tilskud sig for de fleste af de fejl, der rapporteres i 
undersøgelsen af restfejlfrekvensen, hvilket også er i overensstemmelse med vores 
bemærkning om, at dette er et højrisikoområde (jf. punkt 20). Endvidere blev det i 
GD DEVCO's egen risikovurdering konstateret, at risikoen ved tilskud under indirekte 
forvaltning var væsentlig. Indførelsen af de minimis-reglen betød imidlertid, at 
GD DEVCO ikke fremsatte forbehold. Denne mangel på forbehold giver ikke et 
retvisende billede af risiciene i GD DEVCO's samlede ansvarsområde. 

40 De forhold, vi har bemærket vedrørende undersøgelsen af restfejlfrekvensen, 
påvirker også de anslåede risikobeløb, da disse er baseret på undersøgelsen. 
GD DEVCO anslår det samlede risikobeløb ved afslutningen til 56,4 millioner euro21 og 
det samlede risikobeløb ved betalingen til 69,9 millioner euro22 (1 % af udgifterne i 
2019). Af dette beløb skønner GD DEVCO, at 13,5 millioner euro (19 %) vil blive 
korrigeret ved dets kontrol i de følgende år23. 

41 GD DEVCO arbejder systematisk på at forbedre kvaliteten af sine data til 
beregning af korrektionskapaciteten. I 2019 fortsatte det sine uddannelses- og 
oplysningsaktiviteter vedrørende inddrivelser og kvaliteten af regnskabsdata. Som i de 
foregående år foretog GD DEVCO målrettede kontroller af indtægtsordrer og udstedte 
efterfølgende flere specifikke instrukser til EU-delegationerne for at korrigere de 
konstaterede uoverensstemmelser. Med hensyn til beregningen af 
korrektionskapaciteten for 2019 identificerede vi efter at have testet 40 % af den 
samlede population én fejl i vores stikprøve, svarende til 0,25 % af 
korrektionskapaciteten. 

  

                                                      
21 Jf. GD DEVCO's årlige aktivitetsrapport for 2019, s. 40. 

22 Dette er det bedste konservative skøn over omfanget af de udgifter i regnskabsåret, som 
ikke var i overensstemmelse med de kontraktmæssige og lovgivningsmæssige 
bestemmelser, der var gældende på betalingstidspunktet. 

23 Jf. GD DEVCO's årlige aktivitetsrapport for 2019, s. 40. 
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Konklusion og anbefalinger 

Konklusion 

42 Det samlede revisionsbevis indikerer, at EUF'ernes regnskaber for det 
regnskabsår, der afsluttedes den 31. december 2019, i alt væsentligt giver et 
retvisende billede af deres finansielle stilling samt af resultaterne af deres 
transaktioner, deres pengestrømme og bevægelserne i nettoaktiver i det afsluttede 
regnskabsår, i overensstemmelse med finansforordningen og de regnskabsregler, som 
regnskabsføreren har fastlagt. 

43 Hvad angår det regnskabsår, der afsluttedes den 31. december 2019, indikerer 
det samlede revisionsbevis: 

a) at EUF'ernes indtægter ikke var væsentlig fejlbehæftede 

b) at EUF-betalingstransaktionerne var væsentlig fejlbehæftede (jf. punkt 17-24). Vi 
anslår fejlforekomsten til at være 3,5 % baseret på vores test af transaktioner 
inklusive de justerede resultater af undersøgelsen af restfejlfrekvensen 
(jf. bilag I). 

Anbefalinger 

44 Bilag III viser resultaterne af vores opfølgningsgennemgang vedrørende de fem 
anbefalinger, som vi fremsatte i vores årsberetning for 201624, og som alle er fuldt 
gennemført af GD DEVCO25. 

45 På grundlag af denne gennemgang samt vores revisionsresultater og konklusioner 
vedrørende 2019 fremsætter vi følgende anbefalinger til Kommissionen: 

                                                      
24 Vi valgte beretningen for 2016 til dette års opfølgning, da der under normale forhold burde 

være gået tid nok til, at Kommissionen kunne have gennemført vores anbefalinger. 

25 Formålet med denne opfølgning var at kontrollere, om der var blevet iværksat korrigerende 
foranstaltninger som reaktion på vores anbefalinger, og ikke at vurdere, om de var blevet 
gennemført effektivt. 
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Anbefaling 1 

Kommissionen bør yderligere forbedre den metode og håndbog, der anvendes til 
GD DEVCO's undersøgelse af restfejlfrekvensen, for at adressere de forhold, vi har 
identificeret i denne beretning, med henblik på at gøre den fejlfrekvens, der 
rapporteres i undersøgelsen, mere pålidelig (jf. punkt 30-35). 

Tidsramme: inden udgangen af 2021 

Anbefaling 2 

Kommissionen bør fremsætte forbehold for alle områder, der vurderes at have et højt 
risikoniveau, uanset deres andel af de samlede udgifter og deres finansielle effekt 
(jf. punkt 38-39). 

Tidsramme: senest ved offentliggørelsen af den årlige aktivitetsrapport for 2020 
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Kapitel III - Performance 
46 Vores revision gav os ikke kun mulighed for at undersøge transaktionernes 
formelle rigtighed, men også for at fremsætte bemærkninger om de udvalgte 
transaktioners performanceaspekter. Baseret på en række revisionsspørgsmål udførte 
vi kontrol af projekter, der enten var afsluttet eller var tæt på at blive afsluttet, og 
fremsatte individuelle bemærkninger om projekter, hvor det var relevant for vores 
overordnede revision. 

47 Vores besøg på stedet afslørede tilfælde, hvor midler var blevet anvendt effektivt 
og havde bidraget til opfyldelsen af projektets mål. Til gengæld bemærkede vi også 
tilfælde, hvor aktionens produktivitet og effektivitet var kompromitteret, fordi de 
erhvervede varer, tjenesteydelser eller bygge- og anlægsarbejder ikke blev anvendt 
som planlagt, eller projektbæredygtigheden ikke var blevet sikret. Der gives eksempler 
herpå i tekstboks 8. 

Tekstboks 8 

Eksempler på performancerelaterede bemærkninger 

a) Projektet er velfungerende 

Kommissionen indgik en bidragsaftale om at opføre et affaldshåndteringscenter i 
Togo. Arbejdet startede i januar 2018, og i forbindelse med vores besøg på stedet i 
september 2019 konstaterede vi, at byggeriet skred planmæssigt frem. Vores 
besøg i centret og møder med repræsentanter for den organisation, der har 
ansvaret for driften, og med andre interessenter bekræftede, at centret var 
operationelt og opfyldte sin tiltænkte funktion, navnlig med hensyn til 
miljøpåvirkning. Projektet bidrog derfor til at forbedre levevilkårene for over 
halvdelen af den lokale befolkning på en million mennesker. 

b) Projektets bæredygtighed er ikke sikret 

Kommissionen indgik en bidragsaftale med en international organisation om et 
projekt til støtte for erhvervsuddannelse i Elfenbenskysten. Vores revision viste, at 
projektets bæredygtighed ikke var sikret. Siden 2012 var det driftsbudget, som 
myndighederne stiller til rådighed for erhvervsskoler, faldet med 52 %, mens 
elevpopulationen var steget med 130 %. Den offentlige finansiering var ikke 
tilstrækkelig til, at skolerne kunne vedligeholde deres bygninger og udstyr og købe 
hjælpematerialer. 
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c) Støttemodtagernes interne praksis er utilstrækkelig 

Kommissionen indgik en bidragsaftale med fire internationale organisationer fra 
samme familie om at gennemføre et udviklingsprojekt i Kenya. Da vi reviderede 
lønposter, konstaterede vi, at der var ansatte, som ifølge deres kontrakt arbejdede 
på flere projekter, men hvis lønninger udelukkende blev betalt over det projekt, vi 
reviderede. Der var ingen dokumenter, der knyttede disse medarbejdere til 
projektet på fuld tid, eller et tidsregistreringssystem, som viste, hvor meget tid de 
faktisk havde arbejdet på hver opgave. De internationale organisationer sendte os 
en e-mail, hvori de bekræftede, at disse personer kun havde arbejdet med dette 
projekt i løbet af de måneder, der var omfattet af vores revision, men de kunne 
ikke fremlægge andre beviser for deres fuldtidstilknytning. Støttemodtagernes 
praksis var derfor utilstrækkelig til at sikre et korrekt revisionsspor. 

 

  

320



 

Bilag 

Bilag I - Resultaterne af testen af transaktioner vedrørende EUF 
 
  2019 2018 
  

  
  

STIKPRØVENS STØRRELSE OG STRUKTUR   

  
  

Transaktioner i alt: 140 139 

    
ANSLÅET EFFEKT AF DE KVANTIFICERBARE FEJL   

   
Anslået fejlforekomst 3,5 % 5,2 % 

 
 

 

 Øvre fejlgrænse (ØF) 4,9 %  

 Nedre fejlgrænse (NF) 2,1 %  
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Bilag II - EUF-betalinger i 2019 efter hovedregion 

 
Kilde: Kort © OpenStreetMap, der er licenseret i henhold til Creative Commons Attribution-ShareAlike 
2.0 license (CC BY-SA). 

Betalinger fra de europæiske udviklingsfonde - Afrika

Modtagerlande
top 10 (millioner euro)

1. Nigeria 119
2. Mali 103
3. Burkina Faso 94
4. Etiopien 91
5. Congo (Brazzaville) 91
6. Niger 91
7. Malawi 87
8. Tanzania 71
9. Uganda 64

10. Rwanda 60
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Kilde: Kort © OpenStreetMap, der er licenseret i henhold til Creative Commons Attribution-ShareAlike 
2.0 license (CC BY-SA). 

 

 
Kilde: Kort © OpenStreetMap, der er licenseret i henhold til Creative Commons Attribution-ShareAlike 
2.0 license (CC BY-SA). 

Betalinger fra de europæiske udviklingsfonde - Vestindien og 
Stillehavet

Modtagerlande
top 5 (millioner euro)

1. Haiti 35
2. Den Dominikanske Republik 19
3. Jamaica 10
4. Dominica 9
5. Curaçao 7

Modtagerlande
top 5 (millioner euro)

1. Papua Ny Guinea 14
2. Ny Kaledonien 13
3. Fransk Polynesien 11
4. Timor-Leste 7
5. Salomonøerne 4
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Bilag III - Opfølgning af tidligere anbefalinger vedrørende de europæiske udviklingsfonde 

År Revisionsrettens anbefalinger 

Revisionsrettens analyse af de fremskridt, der er sket 

Fuldt ud 
gennemført 

Under gennemførelse 
Ikke 

gennemført Ikke relevant Utilstrækkeligt 
bevis I de fleste 

henseender 
I nogle 

henseender 

2016 

Vi anbefaler, at Kommissionen: 
Anbefaling 1: 
styrker overvågningen af gamle udløbne EUF-kontrakter 
med henblik på at få nedbragt antallet af dem yderligere. 

x      

Anbefaling 2: 
afslutter revisionen af mandatet for alle sine revisioner og 
udgiftskontroller ved udgangen af 2017 

x      

Anbefaling 3: 
udvider aktionerne i sin handlingsplan for 2017, så 
forbeholdet i den årlige aktivitetsrapport også kommer til at 
dække tilskud og programoverslag under indirekte 
forvaltning. 

x      

Anbefaling 4: 
for så vidt angår restfejlfrekvensen overvejer at mindske 
substanstestens omfang, når der er tale om individuelle 
budgetstøttetransaktioner med lav risiko, omfordeler de 
sparede ressourcer og bruger dem til at foretage flere 
substanstest af projektrelaterede transaktioner 

x      

Anbefaling 5: 
yderligere forbedrer beregningen af den korrigerende effekt 
i 2017 ved at vurdere de fejl, der er påpeget i denne 
årsberetning. 

x      
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KOMMISSIONENS ENDELIGE SVAR PÅ DEN EUROPÆISKE REVISIONSRETS 
ÅRSBERETNING FOR 2019 

"ÅRSBERETNING OM 8., 9., 10. OG 11. EUROPÆISKE UDVIKLINGSFONDS 
AKTIVITETER" 

 

KAPITEL II – REVISIONSRETTENS REVISIONSERKLÆRING OM EUF'ERNE 

TRANSAKTIONERNES FORMELLE RIGTIGHED 

Udgifter 

17. Kommissionen bemærker, at størstedelen af fejlene vedrører ikke-afholdte udgifter. Som det 
tidligere er fremgået, kan de fleste af disse udgifter blive afholdt på et senere tidspunkt og underkastes 
grundige kontroller, hvilket betyder, at disse fejl vil kunne blive korrigeret derefter. 
  
Tekstboks 1 – Eksempler på kvantificerbare fejl 

c) Selv om Kommissionen er enig i, at tildelingen af kontrakten ikke opfyldte kriterierne i 
udbudsbekendtgørelsen, mener Kommissionen, at udbuddet blev gennemført på grundlag af projektets 
behov i betragtning af økonomiske og sikkerhedsmæssige hensyn i et område i Den Demokratiske 
Republik Congo, der er ramt af væbnede konflikter og udbrud af ebola. 
 
19. Kommissionen præciserer, at med hensyn til at give Revisionsretten adgang til landet og til 
steder og lokaler, hvor EU-finansierede operationer gennemføres, er Burundi underlagt forpligtelser i 
henhold til de relevante finansieringsaftaler samt Cotonouaftalen. Kommissionens lønkontor (PMO), 
som er Kommissionens tjenestegren med ansvar for udstedelse af visa, har truffet alle nødvendige 
foranstaltninger for at sikre udstedelse af visaene i god tid. Men det lykkedes ikke Kommissionen at 
finde en løsning, primært på grund af den meget vanskelige politiske situation. På grundlag af Rådets 
afgørelse har der faktisk været høringer mellem EU og Burundi i henhold til artikel 96 i 
Cotonouaftalen. 

DEN ÅRLIGE AKTIVITETSRAPPORT OG ANDRE FORVALTNINGSORDNINGER 

2019-undersøgelsen af restfejlfrekvensen 

31. Undersøgelsen af restfejlfrekvensen er et af flere instrumenter i proceduren for opbygning 
af sikkerhed. De begrænsninger, som Revisionsretten nævner, er velkendte for Kommissionen og 
tages i betragtning ved vurderingen af styrken og svagheder ved dens forvaltningssystem. Alle disse 
elementer tilsammen sikrer, at DEVCO's årlige aktivitetsrapport giver et retvisende billede af 
forvaltningsoplysningerne. 

32. Med hensyn til undersøgelsen af restfejlfrekvensen er der fastsat tidsplaner for udbudskontroller 
samt specifikke kontroller i relation til afvisning af ansøgere, opfyldelse af udvælgelses- og 
tildelingskriterier og, hvis det er relevant, direkte tildeling af kontrakter til kontrahenter.  

33. Da metoden til undersøgelse af restfejlfrekvensen blev udarbejdet i 2010, blev antallet af 
besøg på stedet (ni) fastsat efter en gennemgang af cost/benefit-fordelene ved faktiske besøg "på 
stedet" samt faktiske fjernbesøg. Med hensyn til 2019-undersøgelsen af restfejlfrekvensen omfattede 
besøg på stedet en undersøgelse af mere end én transaktion af hensyn til effektiviteten og økonomien, 
og over 25 transaktioner blev undersøgt på stedet. Dette overstiger det antal, som metoden kræver 
(ni). 
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34. Kommissionen ønsker at præcisere, at kun tre ud af 357 transaktioner var genstand for et skøn. 

 

Som reaktion på tidligere bemærkninger om revisorens vide skønsbeføjelser til at foretage et "skøn" 
af en transaktion indførte DEVCO risikopræmietilgangen ("risk premium approach") i sin metode 
for 2019 som et middel til at skabe et objektivt grundlag til at anslå fejlforekomsten. Tilgangen består 
i at tillægge en risikopræmie på 5 % til den gennemsnitlige fejlfrekvens for EUF eller budgettet.  

Håndbogen, der anvendes til undersøgelse af restfejlfrekvensen, omfatter detaljerede og begrænsede 
måder, hvorpå kontrahenten bør handle, hvis der foreligger logistiske eller juridiske årsager til, at 
dokumentationen ikke kan undersøges. 

35. Metoden til undersøgelse af restfejlfrekvensen og håndbogen omfatter undersøgelse og 
anvendelse af tidligere kontrolarbejde som et element i undersøgelsen. Der er praktiske fordele ved 
at opnå en passende balance mellem omkostninger og fordele, når metoden til undersøgelse af 
restfejlfrekvensen skal udformes og videreudvikles. Metoden indeholder en beskrivelse af rationalet 
bag tilgangen til at anvende tidligere kontrolarbejde, hvilket er en central del af cost/benefit-hensynet. 

Kontrahenten, der foretog undersøgelsen af restfejlfrekvensen, har til fulde undersøgt alt omkring 
disse kontroller, såsom ændringer i betalinger og forbehold for matematisk og retlig nøjagtighed. 
Kommissionens udbudsprocedurer er også undersøgt.  

Der er flere eksempler på fejl konstateret i transaktioner fra undersøgelser af restfejlfrekvensen. 

Gennemgang af den årlige aktivitetsrapport fra 2019 

36. Metoden til at fastlægge, hvorvidt forbehold som følge af restfejlfrekvenser skulle fremsættes, 
var uændret mellem den årlige aktivitetsrapport for 2017 og 2019. Det, at færre udgiftsområder var 
behæftet med forbehold i den årlige aktivitetsrapport for 2018, og manglen på forbehold i den årlige 
aktivitetsrapport for 2019 skyldes ikke begrænsninger i omfanget, men den strenge anvendelse af 
denne metode. 

37. Undersøgelsen af restfejlfrekvensen er et af flere instrumenter i proceduren for opbygning 
af sikkerhed. De begrænsninger, som Revisionsretten nævner, er velkendte for Kommissionen og 
tages i betragtning ved vurderingen af styrken og svagheder ved dens forvaltningssystem. Alle disse 
elementer tilsammen sikrer, at DEVCO's årlige aktivitetsrapport giver et retvisende billede af 
forvaltningsoplysningerne. 

38. Der er anvendt en de minimis-regel for fremsættelse af forbehold i generaldirektørernes årlige 
aktivitetsrapporter. Formålet er alene at fokusere på antallet af væsentlige forbehold, samtidig med at 
der opretholdes gennemsigtighed i ledelsesberetninger.  

Forbehold i forbindelse med sager med en restfejlfrekvens over væsentlighedstærsklen (2 %) anses 
ikke for væsentlige for segmenter, der udgør mindre end 5 % af de samlede betalinger, og som har en 
finansiel virkning på mindre end 5 mio. EUR. Derfor er der ikke behov for kvantificerede 
forbehold, som ikke overstiger begge tærskler. Dette gælder navnlig, men ikke udelukkende, de 
ældre programmer. 

Ikke desto mindre sikres der fortsat fuld gennemsigtighed i ledelsesberetningen (idet forholdene, 
hvorpå reglen har fundet anvendelse, er behørigt nævnt i den årlige aktivitetsrapport), og selv denne 
betydelige reduktion i antallet af forbehold fra 2018 til 2019 har kun en meget begrænset finansiel 
virkning. Eftersom dette hovedsageligt vedrørte ældre programmer, som er ved at blive udfaset, ville 
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de samlede finansielle virkninger af de 17 ophævede forbehold ved at anvende denne regel have 
beløbet sig til 15,2 mio. EUR, eller 1,4 %, af de samlede finansielle virkninger af alle forbehold i 
2019. 

39. Manglen på forbehold for DG DEVCO skyldes en grundig gennemgang af alle aspekter 
vedrørende sikkerhed samtidig med gennemførelse af alle retningslinjer og instrukser fra 
Kommissionens centrale tjenestegrene. 

De sager, hvorpå de minimis-reglen har fundet anvendelse, er behørigt oplyst i den årlige 
aktivitetsrapport, og der er fulgt grundigt op på disse som alle andre svagheder. 

KONKLUSION OG ANBEFALINGER 

Anbefaling 1 

Kommissionen accepterer anbefaling 1. 

Kommissionen vil undersøge mulighederne for at forbedre metoden under nøje hensyntagen til de 
forventede omkostninger og fordele, uden at karakteren af undersøgelsen af restfejlfrekvensen ændres.  

Anbefaling 2 

Kommissionen accepterer ikke anbefaling 2. 

Siden regnskabsåret 2019 er der anvendt en de minimis-regel for fremsættelse af forbehold i 
generaldirektørernes årlige aktivitetsrapporter. Formålet er alene at fokusere på antallet af væsentlige 
forbehold, samtidig med at der opretholdes gennemsigtighed i ledelsesberetninger.  

Ikke desto mindre sikres der fortsat fuld gennemsigtighed i ledelsesberetningen (idet forholdene, 
hvorpå reglen har fundet anvendelse, er behørigt nævnt i den årlige aktivitetsrapport). Se også 
Kommissionens svar på punkt 38.  

KAPITEL III – PERFORMANCE 

Tekstboks 8 – Eksempler på performancerelaterede bemærkninger 

Projektets bæredygtighed er ikke sikret 

Dette spørgsmål blev bragt på bane under de sidste to politiske dialoger. 
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