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DA 

Pressemeddelelse 
Luxembourg, den 16. maj 2019 

EU's medlemsstater bør forstærke indsatsen for at 
håndtere svig i forbindelse med EU's 
samhørighedsudgifter, siger revisorerne  
Ifølge en ny beretning fra Den Europæiske Revisionsret er EU-medlemsstaternes indsats for at 
tackle svig stadig for svag trods forbedringer i løbet af de seneste år. Medlemsstaternes 
vurderinger af effektiviteten af deres foranstaltninger til bekæmpelse af svig er for 
optimistiske, siger revisorerne. Det er stadig nødvendigt at styrke afsløring, reaktion og 
koordinering betydeligt for at forebygge, afsløre og afskrække effektivt fra svig. 

Der blev mellem 2013 og 2017 identificeret mere end 4 000 potentielt svigagtige 
uregelmæssigheder, som skadede EU's finansielle interesser. Disse repræsenterede næsten 
1,5 milliarder euro i EU-støtte, hvoraf 72 % vedrørte samhørighedspolitikken, som omfatter Den 
Europæiske Fond for Regionaludvikling, Samhørighedsfonden og Den Europæiske Socialfond. 
Ansvaret for bekæmpelse af svig på disse områder ligger hovedsagelig hos medlemsstaterne.  

Revisorerne vurderede, om forvaltningsmyndighederne og koordineringstjenesterne for 
bekæmpelse af svig havde opfyldt deres forpligtelser korrekt i hver enkelt fase af 
forvaltningsprocessen for bekæmpelse af svig, fra forebyggelse og afsløring til reaktion, herunder 
indberetning af afslørede tilfælde og inddrivelse af uretmæssigt udbetalte midler. De besøgte syv 
medlemsstater med henblik herpå: Bulgarien, Frankrig, Ungarn, Grækenland, Letland, Rumænien 
og Spanien. 

"Samhørighedspolitikken udgør en tredjedel af EU's budget, men tegner sig for næsten 40 % af 
alle indberettede tilfælde af svig og næsten tre fjerdedele af de samlede finansielle beløb, som er 
involveret i disse sager," siger Henri Grethen, det medlem af Den Europæiske Revisionsret, der 
er ansvarligt for beretningen. "Medlemsstaterne konkluderer imidlertid generelt, at deres 
eksisterende foranstaltninger til bekæmpelse af svig er gode nok. Vi mener, at denne konklusion 
er for optimistisk". 

https://www.eca.europa.eu/
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Revisorerne konstaterede for så vidt angår programmeringsperioden 2014-2020, at 
forvaltningsmyndighederne havde vurderet risikoen for svig i anvendelsen af 
samhørighedsfinansieringen bedre og forbedret deres foranstaltninger til bekæmpelse af svig. 
Nogle af disse analyser var imidlertid ikke tilstrækkelig grundige, og medlemsstaterne har 
generelt ikke nogen specifik politik for bekæmpelse af svig.  

Revisorerne påpeger også manglen på betydelige fremskridt hen imod proaktiv afsløring af svig. 
Desuden er overvågningen og evalueringen af forebyggelses- og afsløringsforanstaltningernes 
virkning ofte stadig utilstrækkelig. 

Revisorerne bemærker også, at medlemsstaterne ikke har reageret tilstrækkeligt på alle 
afslørede tilfælde af svig i forbindelse med EU's samhørighedsudgifter, og at de korrigerende 
foranstaltninger, når sådanne anvendes, har en begrænset afskrækkende virkning. 
Indberetningsordningerne er også utilfredsstillende. Tilfældene underindberettes, hvilket 
påvirker troværdigheden af de svigafsløringsgrader, som Europa-Kommissionen offentliggør. 
Endvidere meddeles mistanker om svig ikke systematisk til de passende organer, og 
koordineringen med andre organer til bekæmpelse af svig er ikke tilstrækkelig. 

Samtidig med, at reglerne for samhørighedsfondene for 2021-2027 drøftes, fremsætter 
revisorerne adskillige anbefalinger om, hvordan der kan opnås bedre resultater. De opfordrer 
især medlemsstaterne til at: 

• vedtage formelle strategier og politikker for bekæmpelse af svig med EU-midler 

• gøre vurderingen af risiko for svig mere solid ved at inddrage relevante eksterne aktører 

• forbedre foranstaltningerne til afsløring af svig ved at generalisere brugen af værktøjer til 
dataanalyse. 

Revisorerne opfordrer også Europa-Kommissionen til at: 

• overvåge mekanismerne til reaktion på svig for at sikre, at de anvendes konsekvent 

• udvide funktionerne for deres koordineringstjenester for bekæmpelse af svig. 
 

Bemærkninger til redaktører 

Forvaltningsmyndighederne i medlemsstaterne er ansvarlige for at forebygge, afsløre og 
korrigere uregelmæssigheder (bl.a. svig) og for at inddrive uretmæssigt udbetalte midler. Hver 
medlemsstat er også forpligtet til at udpege en koordineringstjeneste for bekæmpelse af svig 
(AFCOS) for at fremme effektivt samarbejde og udveksling af oplysninger. 

Ifølge Kommissionens rapport for 2017 om Den Europæiske Unions finansielle interesser udgør 
de uregelmæssigheder, som medlemsstaterne har indberettet som svig, 0,4 % af de EU-midler, 
der blev udbetalt under samhørighedspolitikken. Denne afsløringsgrad for svig varierer meget 
mellem medlemsstaterne. Samlet set er forekomsten af indberettet svig (mistanke om svig eller 
konstateret svig) betydeligt højere vedrørende EU's samhørighedspolitik end på andre områder. 

Revisionsretten præsenterer sine særberetninger for Europa-Parlamentet og EU-Rådet samt for 
andre interessenter såsom de nationale parlamenter, aktører i erhvervslivet og repræsentanter for 
civilsamfundet. Langt hovedparten af de anbefalinger, vi fremsætter i vores særberetninger, bliver 
gennemført i praksis. 
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Særberetning nr. 6/2019 "Håndtering af svig i forbindelse med EU's samhørighedsudgifter: 
Forvaltningsmyndighederne bør styrke deres afslørings-, reaktions- og koordineringsindsats" 
foreligger på Revisionsrettens websted (eca.europa.eu) på 23 EU-sprog. 

Revisionsresultaterne i denne beretning supplerer revisionsresultaterne i særberetning 
nr. 1/2019: "Bekæmpelse af svig i forbindelse med EU's udgifter: Der er behov for handling", som 
blev offentliggjort den 10. januar 2019 og dækkede Kommissionens håndtering af svig i 
forbindelse med EU's udgifter. Kommissionen vedtog den 29. april 2019 en ny strategi for 
bekæmpelse af svig, som adresserede en række af anbefalingerne i den første beretning. 

 

 
 


