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Foranstaltninger, Revisionsretten har taget på baggrund af covid-19-pandemien 

Den Europæiske Revisionsret har taget de nødvendige skridt til fortsat at kunne udføre effektiv offentlig revision i EU 
og udarbejde rettidige revisionsberetninger, udtalelser og analyser under covid-19-pandemien, så vidt det er muligt i 
disse udfordrende tider. Al vores taknemmelighed går samtidig til dem, der arbejder for at redde liv og bekæmpe 
pandemien i Luxembourg, EU og resten af verden. Vi er desuden fortsat fast besluttede på at støtte den 
luxembourgske regerings politik om at beskytte folkesundheden. Vi afbøder virkningerne af den aktuelle 
sundhedskrise for vores ansatte og har truffet forholdsregler for i videst muligt omfang at minimere risikoen for dem 
og deres familier. 

Pressemeddelelse 
Luxembourg, den 16. april 2020 

Gennemførelsesomkostningerne ved EU's 
samhørighedspolitik: forholdsvis lave, men 
oplysningerne til brug for vurdering af 
besparelserne ved forenkling er utilstrækkelige  
De europæiske struktur- og investeringsfonde (ESI-fondene) repræsenterer EU's væsentligste 
investeringspolitikker, men gennemførelsen af dem medfører administrative omkostninger. Ifølge 
en beretning fra Den Europæiske Revisionsret er disse administrationsomkostninger forholdsvis 
lave, når der sammenlignes med andre lignende EU- og internationalt finansierede programmer. 
De indsamlede data om omkostningerne var imidlertid utilstrækkelige til at vurdere virkningen af 
forenklingen af EU's regler for fondene under samhørighedspolitikken.  

EU's samhørighedspolitik har til formål at mindske de udviklingsmæssige forskelle mellem regioner, 
bidrage til omstillingen af industriområder i tilbagegang og tilskynde til samarbejde i Den 
Europæiske Union. Udgifterne til dette område tegner sig for ca. 37 % af de samlede udgifter under 
EU-budgettet, og de beløb sig til 352 milliarder euro i perioden 2014-2020. 

Samhørighedspolitikken gennemføres via de operationelle programmer, gennem hvilke 
Kommissionen vedtager en medlemsstats forslag om, hvordan de EU-midler og nationale midler, 
der afsættes til programmerne, skal anvendes. Den faktiske forvaltning og kontrol uddelegeres 
dernæst til medlemsstaternes myndigheder. Medlemsstaterne kan anmode om finansiel støtte fra 
EU-budgettet til "teknisk bistand" i forbindelse med alle aktiviteter, der er nødvendige for at 
gennemføre et program, herunder de nødvendige personaleomkostninger. 
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"Oplysningerne om de administrationsomkostninger, der knytter sig til de EU-finansierede 
programmer, bør være fuldstændige og offentligt tilgængelige for at vise vores borgere, at 
politikkerne gennemføres på effektiv vis", siger Pietro Russo, det medlem af Den Europæiske 
Revisionsret, der er ansvarligt for revisionen. "Vores resultater og konklusioner er relevante for 
programperioden 2021-2027 og med hensyn til at øge effektiviteten af forvaltnings- og 
kontrolsystemerne i medlemsstaterne". 

Revisorerne konstaterede, at de administrative omkostninger ved at gennemføre EU's fonde under 
samhørighedspolitikken relativt set er lavere end for andre EU- og internationalt finansierede 
programmer. De konkluderede imidlertid, at Kommissionen ikke havde indsamlet underliggende 
data om omkostninger på en fuldstændig, ensartet og sammenhængende måde, hvilket gjorde det 
vanskeligt at anvende dataene f.eks. til at vurdere virkningen af forenklingen af EU's regler for 
administrationsomkostninger forbundet med programgennemførelser. For perioden 2014-2020 
vurderede Kommissionen for eksempel, at indførelsen af en række forenklingsforanstaltninger 
burde føre til en mindskning af de administrative omkostninger. Medlemsstaterne sagde derimod i 
en spørgeundersøgelse fra Revisionsretten, at de forventede en forøgelse heraf. I den forbindelse 
bemærker revisorerne, at de anslåede omkostningsbesparelser fra forenklingsforanstaltningerne 
for perioderne 2014-2020 og 2021-2027 muligvis ikke vil blive opnået, da den endelige virkning i stor 
udstrækning afhænger af den nationale eller regionale administrative praksis.  

Revisorerne anbefaler, at Kommissionen arbejder hen imod at udpege yderligere mulige besparelser 
ved i tæt samarbejde med medlemsstaterne at vurdere deres administrative praksis, og at den følger 
op på, om de anslåede omkostningsbesparelser bliver realiseret. 

 

Bemærkninger til redaktører  
Samhørighedspolitikken er bygget op omkring tre af de fem europæiske struktur- og 
investeringsfonde (ESI-fonde): Den Europæiske Fond for Regionaludvikling (EFRU), 
Samhørighedsfonden og Den Europæiske Socialfond (ESF). For disse tre fonde gælder nogle fælles 
regler, medmindre andet er fastsat i den specifikke forordning, der gælder for den enkelte fond. Der 
er 391 operationelle programmer i programmeringsperioden 2014-2020. Disse operationelle 
programmer er endnu ikke afsluttet. 

Revisionsretten gennemgår samhørighedspolitikken med jævne mellemrum. Vores seneste 
publikationer om emnet omfatter Analyse nr. 03/2019: Tildelingen af samhørighedsmidler til 
medlemsstaterne i 2021-2027 og Analyse nr. 08/2019: Levering af performance på 
samhørighedsområdet. 

Særberetning nr. 07/2020 "Gennemførelse af samhørighedspolitikken: forholdsvis lave 
omkostninger, men oplysningerne til brug for vurdering af besparelserne ved forenkling er 
utilstrækkelige" er offentliggjort på Revisionsrettens websted på 23 sprog.  
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