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Pressemeddelelse 
Luxembourg, den 13. marts 2023 

EU's samhørigheds- og landbrugsudgifter: Der 
er mangler i foranstaltningerne til at opdage, 
afhjælpe og indberette interessekonflikter 

• Der mangler overblik over, hvor mange EU-midler der er berørt af dette spørgsmål 
• Der er endnu ikke indført tilstrækkelige foranstaltninger til at forbedre 

gennemsigtigheden og beskytte whistleblowere 

Der er indført en ramme til forebyggelse og håndtering af interessekonflikter i EU, men der er 
fortsat mangler med hensyn til at fremme gennemsigtigheden og opdage risikosituationer. Sådan 
lyder det i en ny beretning fra Den Europæiske Revisionsret, som navnlig undersøgte, hvordan 
spørgsmålet adresseres i landbrugspolitikken og samhørighedspolitikken, de to største 
udgiftsområder i EU.  

"I lyset af den reviderede lovgivning og de seneste sager ønskede vi at kontrollere, om Europa-
Kommissionen og medlemsstaterne adresserede interessekonflikter inden for den fælles 
landbrugspolitik og samhørighedspolitikken på en hensigtsmæssig måde," siger Pietro Russo, det 
medlem af Revisionsretten, der ledte revisionsarbejdet. "Vi konstaterede, at der er gjort en indsats 
for at adressere spørgsmålet, men at der stadig er mangler. Indberetningen af sager bør forbedres, 
så vi kan få et klart overblik over de beløb, der er berørt af interessekonflikter." 

Ifølge EU-reglerne skal alle, der beskæftiger sig med forvaltning af EU-midler (på EU-plan og 
nationalt plan), undgå enhver interessekonflikt, som skyldes politiske eller nationale tilhørsforhold, 
økonomisk interesse eller enhver anden direkte eller indirekte personlig interesse. Når en opfattet 
eller faktisk interessekonflikt identificeres, skal den relevante myndighed sikre, at den pågældende 
indstiller alle aktiviteter i sagen. 
På nationalt plan er egenerklæringer den mest udbredte metode til at forebygge og håndtere 
sådanne situationer. Erklæringerne kan dog vise sig at være upålidelige, og somme tider kan det 
være vanskeligt at krydstjekke oplysningerne deri på grund af utilstrækkelig administrativ kapacitet, 
databeskyttelsesregler og generelle vanskeligheder ved at opnå fuld gennemsigtighed. I de lande, 
revisorerne undersøgte (Tyskland, Ungarn, Malta og Rumænien), konstaterede de, at 
egenerklæringer ikke var obligatoriske for regeringsmedlemmer, der var involveret i 
beslutningstagning og tildeling af midler til EU-programmer, selv om reglerne udtrykkeligt har 
krævet dette siden 2018. På EU-plan anvendes der også i vid udstrækning egenerklæringer, og der 
foretages en vis kontrol, navnlig i forbindelse med følsomme funktioner. "Svingdørssituationer" 
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(når personale overgår fra stillinger i den offentlige sektor til stillinger i den private sektor) skaber i 
sig selv en risiko for interessekonflikter. Derfor mener revisorerne, at der er behov for en mere aktiv 
håndtering af sådanne situationer. 
Ifølge revisorerne lægger de nationale myndigheder stor vægt på at opdage interessekonflikter i 
forbindelse med udbud, men er ikke altid tilstrækkeligt opmærksomme på visse røde flag såsom de 
mange procedurer, der mangler passende konkurrence (f.eks. når kontrakter forhandles uden 
konkurrence, eller når ansøgere har forbindelser med andre interessenter involveret i EU-
finansierede projekter). Revisorerne bemærker også, at der endnu ikke er indført foranstaltninger 
til beskyttelse af whistleblowere, og at mange medlemsstater er forsinkede med hensyn til at 
gennemføre reglerne om beskyttelse af personer, der indberetter overtrædelser af EU-retten.  
De offentligt tilgængelige kilder (link på Kommissionens onlineplatform Kohesio til nationale og 
regionale websteder, som giver oplysninger om modtagerne af EU's landbrugs- og 
samhørighedsmidler) indeholder på nuværende tidspunkt ingen oplysninger om ejerforholdene i 
de virksomheder, der modtager EU-støtte, hvilket begrænser den offentlige kontrol. I 
samhørighedspolitikkens nye programmeringsperiode (2021-2027) bliver det obligatorisk at anføre 
disse oplysninger i EU-landenes forvaltnings- og kontrolsystemer. Modtagere af landbrugsstøtte 
skal fra 2023 oplyse om de koncerner, de deltager i.  
Revisorerne bemærker også, at der ikke foreligger offentligt tilgængelige oplysninger om omfanget 
af interessekonflikter i forbindelse med delt forvaltning af EU-udgifter og heller ingen indikatorer 
til måling af interessekonflikters hyppighed eller omfang. Det er ikke alle uregelmæssigheder, der 
indberettes. Det gælder f.eks., når det pågældende beløb er under 10 000 euro, og når 
uregelmæssigheder opdages og korrigeres på nationalt plan, før der anmodes om betaling fra 
Kommissionen.  

Baggrundsoplysninger  

Ca. halvdelen af EU's udgifter er under delt forvaltning mellem Kommissionen og medlemsstaterne. 
Dette gælder for de to landbrugsfonde - Den Europæiske Garantifond for Landbruget (EGFL) og Den 
Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne (ELFUL) - og de tre vigtigste 
samhørighedsfonde - Den Europæiske Fond for Regionaludvikling (EFRU), Den Europæiske 
Socialfond (ESF) og Samhørighedsfonden. Ved delt forvaltning bevarer Kommissionen det 
overordnede ansvar for at gennemføre budgettet, mens medlemsstaterne skal træffe effektive og 
forholdsmæssige foranstaltninger med henblik på at forebygge, opdage og korrigere 
uregelmæssigheder, og de nationale myndigheder har det primære ansvar for at identificere og 
afhjælpe disse på støttemodtagerniveau.  
Særberetning 06/2023 "Interessekonflikter i forbindelse med EU's samhørigheds- og 
landbrugsudgifter - Forebyggelsesrammen er på plads, men foranstaltningerne vedrørende 
gennemsigtighed og opdagelse er mangelfulde" kan fås på Revisionsrettens websted. 

Pressekontakt 

Revisionsrettens pressekontor: press@eca.europa.eu  
- Claudia Spiti: claudia.spiti@eca.europa.eu - M: (+352) 691 553 547 
- Damijan Fišer: damijan.fiser@eca.europa.eu - M: (+352) 621 552 224 
- Vincent Bourgeais: vincent.bourgeais@eca.europa.eu - M: (+352) 691 551 502 
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