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Indledning
Det nuværende retsgrundlag for samfinansierede salgsfremstød for landbrugsprodukter 
udgøres af Rådets forordning (EF) nr. 3/20081, der er en enkelt forordning, som dækker 
samtlige strategier til fremme af salget af landbrugsprodukter. Denne forordning ændrede i 
væsentlig grad indholdet af de to tidligere forordninger (Rådets forordning (EF) nr. 2702/1999 
af 14. december 1999 og nr. 2826/2000 af 19. december 2000).

De nævnte foranstaltninger skal dække en periode på mellem et og tre år og kan bestå i pr-
virksomhed, salgsfremmende foranstaltninger eller reklamevirksomhed, der skal understrege 
fordelene ved EU-produkterne og omfatte deltagelse i arrangementer og messer samt
oplysningskampagner.

Disse programmer finansieres i princippet af EU med op til 50 %. De årlige budgetbevillinger 
er blevet øget i de seneste år fra 17 mio. euro i 2002 til 50 mio. euro fra 2007 og derefter.

Revisionsrettens revision
Målet med revisionen var at evaluere oplysningskampagnernes og salgsfremstødenes 
effektivitet og udgifternes formelle rigtighed.

Revisionen fokuserede på den metode, der var blevet anvendt ved forvaltningen og 
overvågningen på stedet, med det sigte at fastslå, om metoden gjorde det muligt at 
anskueliggøre foranstaltningernes effektivitet, om den gjorde det muligt at sikre, at 
programmerne blev udvalgt på en korrekt og gennemsigtig måde, og om metoden sikrede 
udgifternes lovlighed og formelle rigtighed.

Revisionen blev gennemført i Kommissionen og i Spanien, Frankrig og Italien (disse tre lande 
tegner sig for knap 45 % af udgifterne) og vedrørte primært perioden fra 2006 til medio 2008.

Revisionsretten evaluerede procedurerne i Kommissionen og i medlemsstaterne til 
gennemførelse af strategien og besøgte mindst én modtager og dennes gennemførelsesorgan i 
hver af medlemsstaterne.

Revisionsrettens konklusioner
Revisionsretten fandt, at målet med foranstaltningerne - at fremme salget af europæiske 
landbrugsprodukter - blev udstukket, uden at der blev opstillet en overordnet strategi, og uden 
at der blev fastlagt "SMART2-mål". I mangel af "SMART-mål" målte de indikatorer, som 
Kommissionen havde overvåget og formidlet, ikke resultaterne af strategien eller dennes 

                                               
1 Rådets forordning om oplysningskampagner og salgsfremstød for landbrugsprodukter på det indre marked og i 
tredjelande (EUT L 3 af 5.1.2008, s. 1).
2 "Specifikke, målelige, realiserbare, relevante og tidsbestemte" – jf. artikel 27, stk. 3, i Rådets forordning (EF, 
Euratom) nr. 1605/2002 af 25. juni 2002 (EFT L 248 af 16.9.2002, s. 1).
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effekt. Fastlæggelsen af bedre egnede indikatorer ville imidlertid kræve en nøjere præcisering 
af målene.

Revisionsretten påpegede, at det fællesskabsbudget, der var afsat til oplysningskampagner og 
salgsfremstød, var relativt lille i forhold til antallet af produkter, geografisk dækning og 
befolkningsunderlag, og at foranstaltningerne alene ikke i væsentlig grad kunne tjene 
opfyldelsen af målene. Disse programmer burde for at opfylde målene indgå i en bredere 
ramme af nationale og private foranstaltninger.

Med det sigte at evaluere de forskellige programmers indvirkning undersøgte Revisionsretten 
et udsnit på 30 programmer, som afsluttedes i 2006 og 2007, og fandt, at oversigterne over det 
udførte arbejde i de fleste tilfælde var tilstrækkeligt detaljeret, og forvissede sig om, at 
udgifterne var afholdt og foranstaltningerne gennemført i overensstemmelse med målet for de 
salgsfremmende foranstaltninger. Revisionsretten fandt imidlertid også, at Kommissionen 
ikke havde en formel procedure til analyse af aktivitetsrapporterne, og kvaliteten af de 
oplysninger, der var tilgængelige om evalueringen af resultaterne, var mindre end 
tilfredsstillende, da de kvalitative vurderinger af effekten i de fleste tilfælde ikke var 
dokumenteret, og de kvantitative indikatorer var begrænset til antallet af etablerede kontakter.

Revisionsretten påpegede, at mens konklusionen af hovedparten af evalueringerne var, at 
foranstaltningerne havde en positiv effekt, var det meget vanskeligt at måle programmernes 
effektivitet og efficiens (omkostnings-/virkningsforhold).

Vedrørende udvælgelsen og godkendelsen af programforslagene fandt Revisionsretten, at 
medlemsstaterne kun gjorde en begrænset indsats under forhåndsudvælgelsen. For at råde bod 
på dette har Kommissionen gradvist fastlagt kriterier, som skal anvendes ved vurderingen af 
programforslag. Denne proces er imidlertid stadig uafsluttet.

Revisionsretten fandt, at Kommissionens selektivitet ved godkendelsen af forslagene var 
blevet mærkbart øget, idet godkendelsessatsen var faldet fra 100 % i 2001-2002 til under 
50 % i 2006-2008. Udvælgelsen er siden 2006 sket ved en korrekt, formel og 
veldokumenteret procedure, og Kommissionen er blevet væsentligt mere krævende, hvad 
angår de detaljerede oplysninger, der skal afgives i forslagene.

Revisionsretten mente, at der stadig var plads til visse forbedringer, f.eks. en konsekvent 
anvendelse af et ensartet sæt objektive kriterier og en mere formel tilgang til opfølgningen på 
de kortlagte problemer og modtagne svar. Den foreslog, at der burde afkræves mere 
specifikke oplysninger om programmernes forventede effekt og om den måde, hvorpå 
effekten ville blive målt. Specielt med hensyn til effekten fandt Revisionsretten, at manglen 
på prædefinerede præcise mål og indikatorer gjorde det vanskeligt at måle programmets 
effektivitet (samt efficiensen af strategien som helhed).

Hvad angår udvælgelsen af gennemførelsesorganerne, fandt Revisionsretten, at selv om 
medlemsstaterne havde ansvaret for at kontrollere den måde, hvorpå de bydende 
organisationer udvalgte gennemførelsesorganerne, var de ikke tilstrækkeligt formelle og 
systematiske under dette arbejde. Revisionsretten noterede sig også nogle meget stramme 
tidsfrister (hvilket medførte, at der kun blev modtaget få eller et enkelt bud).
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Med hensyn til overvågningen af udgifterne fandt Revisionsretten, at Kommissionen i de 
sidste to år havde indført nye procedurer og værktøjer og styrket de allerede eksisterende i 
forbindelse med overvågningen af medlemsstaternes programmer og betalingsanmodninger.
Trods disse fremskridt undergår de nuværende værktøjer stadig forbedringer, og der blev 
derfor fortsat påvist en række resterende problemer under revisionen.

Revisionsretten fandt vedvarende svagheder i visse medlemsstater. I både Spanien og Italien 
var det tydeligt, at de administrative praksisser stadig ikke sikrede, at forvaltningen af og 
kontrollen med programmerne opfyldte de lovfæstede krav. De mangler, der blev afdækket i 
løbet af revisionen, var de samme som dem, Kommissionen kortlagde i 2005 (svagheder i 
kontrollen, manglende overholdelse af frister og fællesskabsbidrag på over 50 %). Der var 
både i Spanien og i Italien truffet foranstaltninger med henblik på at løse problemerne, men 
det var for tidligt at vurdere, om disse ændringer havde resulteret i en større effektivitet.

Kommissionens svar
Kommissionen takker Revisionsretten for dens arbejde og resultater og vil gerne belyse en 
række punkter.

Kommissionen anser de fire mål, der er opstillet i Rådets forordning (EF) nr. 3/2008, og de 
specifikke mål for det indre marked for hver af de forskellige produkter, som er fastlagt i bilag 
1 til forordningen, for "SMART-mål".

Kommissionen anser fællesskabsbudgettet vedrørende salgsfremstød og 
oplysningskampagner for tilstrækkelige, da budgettets formål er at supplere og styrke de 
ordninger, der er iværksat af medlemsstaterne. Kommissionen er opmærksom på de mangler, 
som Revisionsretten har peget på, hvad angår salgsfremstødenes synergi og komplementaritet, 
og Kommissionen søger måder, hvorpå udformningen og gennemførelsen af programmerne 
kan forbedres.

Med hensyn til de afdækkede problemer med vurderingen af programmernes indvirkning 
understreger Kommissionen, at de fleste af de programmer, som Revisionsretten har 
fremdraget som eksempler, var programmer, som medlemsstaterne havde udvalgt før 2005. 
De har derfor ikke undergået de forbedringer, der er foretaget i de nuværende regler.

Kommissionen har siden den 7. november 2008 udviklet et ensartet evalueringsskema, og 
siden den 15. februar 2009 er effektiviteten af programmerne vedrørende 
oplysningskampagner og salgsfremstød blevet evalueret på grundlag af dette nye 
evalueringsskema. Kommissionen er således i stand til at evaluere alle programmerne
objektivt.

Med hensyn til de afdækkede uregelmæssigheder i udbudsprocedurerne vedrørende 
gennemførelsesorganerne har Kommissionen pålagt medlemsstaterne en finansiel korrektion, 
der er blevet vurderet som værende i overensstemmelse med disse bestemmelser.
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Hvad angår de udvalgte medlemsstater, indledte Kommissionen i 2007 og 2008 
undersøgelser, efter at Spanien og Italien var blevet pålagt betydelige korrektioner i kølvandet 
på undersøgelserne i 2005. Kommissionen har også henstillet til disse medlemsstater, at de på 
væsentlige punkter styrker deres inspektionsindsats og afhjælper svaghederne på 
underleverandørniveau.

Kommentarer og henstillinger fra Budgetkontroludvalget til eventuel indarbejdelse i 
udkastet til betænkning om Kommissionens decharge (for finansåret 2008)
[Europa-Parlamentet:]

udtrykker tilfredshed med Revisionsrettens beretning og tilslutter sig Revisionsrettens 
bemærkninger og konklusioner:

konstaterer, at Kommissionen har forbedret forvaltningen af og kontrollen med udgifterne i 
forbindelse med salgsfremstødene for landbrugsprodukter, og anerkender de resultater, der er 
opnået; mener dog, at det er nødvendigt, at Kommissionen forbedrer en række aspekter 
yderligere;

beklager, at den nuværende metode ikke gør det muligt at måle foranstaltningens effektivitet, 
for selv om effekten af strategien måtte være positiv, er dette meget vanskeligt at måle på 
grund af manglen på specifikke mål, en eksplicit strategi og fyldestgørende indikatorer;

opfordrer indtrængende Kommissionen til at præcisere politikmålene nærmere under 
hensyntagen til behovet for sammenhængen mellem de erklærede mål og det bevilgede 
budget, at udtrykke disse mål på en specifik, målelig, realiserbar, relevant og tidsbestemt 
måde (som "SMART-mål") og at fastlægge og overvåge egnede resultatindikatorer;

opfordrer Kommissionen til at fortsætte med at forbedre udvælgelsesproceduren, navnlig ved 
at stå fast på kravet om, at der i forslagene indføjes oplysninger om foranstaltningernes 
forventede effekt og om den måde, hvorpå denne vil blive målt;

opfordrer medlemsstaterne til at bidrage til forbedringen af udvælgelsesproceduren ved at 
tjekke, om forslagene er relevante, og ved at øge selektiviteten; opmuntrer også 
medlemsstaterne til at indsende oplysninger til Kommissionen om deres nationale støtte til 
salgsfremstød og om deres salgsfremmende foranstaltninger;

opfordrer medlemsstaterne til at forbedre deres offentlige udbudsprocedurer ved udvælgelsen 
af gennemførelsesorganerne, specielt for at undgå stramme tidsfrister, at anvende formelle 
procedurer systematisk og at sikre, at de bydende organisationer opfylder 
udvælgelseskravene.


