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I juni 2005 vedtog Kommissionen en køreplan for indførelse af en integreret struktur for 
intern kontrol. Målet var at opfylde dens forpligtelse til at opnå en positiv revisionserklæring 
inden udløbet af dens mandat. Gennemførelsen af handlingsplanen blev indledt i 2006.

Formålet med dette arbejdsdokument er for det første at vurdere de fremskridt, der er gjort, og 
de resultater, som Kommissionen har opnået i forbindelse med gennemførelse af køreplanen. 
For det andet rejser det emner og spørgsmål vedrørende den fremtidige integrerede struktur 
for intern kontrol. 

1. Køreplanen for indførelse af en integreret struktur for intern kontrol: oprindelse, 
indhold og realisering  

1.1. Oprindelse

I 2005 besluttede Kommissionen at tage skridt til at opnå en positiv revisionserklæring. I 
november 2010 anførte Den Europæiske Revisionsret for 10. gang, at den ikke havde nogen 
rimelig garanti for betalingerne under alle dele af det almindelige budget. Under 2003-
dechargeproceduren opfordrede Parlamentet og Rådet endvidere indtrængende Kommissionen 
til at tage skridt til at finde en løsning på denne situation. Endelig blev der med den finansielle 
ramme 2007-2013 åbnet mulighed for at ændre retsgrundlaget, og dermed blev det muligt at 
aktivere andre løftestænger for at opnå en positiv revisionserklæring. 

For at opnå en positiv revisionserklæring har Kommissionen fokuseret sin indsats på at 
forbedre strukturen for den interne kontrol. Hvorfor?

For det første frembød overvågningssystemerne og systemerne for intern kontrol ikke 
tilstrækkelige garantier til, at Revisionsretten kunne afgive en positiv revisionserklæring om 
de underliggende transaktioners lovlighed og formelle rigtighed.

For det andet blev der i en særberetning fra Revisionsretten i 2004 peget på manglerne ved 
den interne revisionsstruktur, der blev anvendt i EU, og det blev tilrådet at forbedre 
revisionsmodellen. 

For det tredje modtog Kommissionen et klart politisk mandat til at reformere den interne 
revisionsmodel. I Wynnbetænkningen om decharge for regnskabsåret 2003 opfordrede 
Parlamentet tydeligt Kommissionen til at udarbejde en handlingsplan for gennemførelse af en 
struktur for intern kontrol på fællesskabsplan.  

I sin henstilling til Parlamentet om 2003-decharge opfordrede Rådet ligeledes Kommissionen 
til at fortsætte sine bestræbelser på at udvikle en klar og detaljeret revisions- og 
kontrolstrategi. 

1.2. Indhold

Køreplanen blev udarbejdet for at mindske kløften mellem den eksisterende revisionsramme 
og den revisionsmodel, som Revisionsretten havde udarbejdet. Den såkaldte "én enkelt 
revisionsmodel", som Revisionsretten har foreslået, er baseret på en integreret række aktører, 
som arbejder på en sammenhængende måde på grundlag af fælles principper, og som er 
ansvarlige for deres egne kontroller i hver enkelt af processens faser. 
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Gennemførelsen af en sådan model kræver, at Kommissionen tager de nødvendige skridt på 
kommissionsplan, men også, at medlemsstaterne inddrages fuldt ud i reformen, da de i 
øjeblikket håndterer 80 % af EU-midlerne under delt forvaltning. 

Kommissionen besluttede på grundlag af en vurdering af gabet at gennemføre 16 konkrete 
aktioner fordelt på fire temaer. 

Det første tema vedrører forenkling og fælles kontrolprincipper (aktion 1-4). Aktion 1, som 
vedrører forenkling, søger at forhindre ulovligheder og uregelmæssigheder som følge af 
problemer med at anvende kriterierne for støtteberettigelse. Aktion 2 og 3 vedrører etablering 
af fælles principper og harmonisering af præsentationen af de kontrolstrategier, som 
Kommissionen og medlemsstaterne anvender. Målet er at fremlægge tydeligere og mere 
detaljerede beviser for, at der findes et tilsyns- og kontrolsystem, som er i stand til at forvalte 
fejlrisikoen korrekt. Den sidste aktion under dette tema indebærer, at der indledes en dialog 
med Parlamentet og Rådet om de risici, der kan accepteres i forbindelse med de 
underliggende transaktioner, for at gøre det tydeligere over for Revisionsretten, hvilke 
forventninger dechargemyndighederne har. 

Det andet tema vedrører forvaltningserklæringer og revisionserklæringer (aktion 5-8). Målet 
er at give en rimelig garanti for de underliggende transaktioners lovlighed og formelle 
rigtighed på hvert trin af gennemførelsen af EU-budgettet. Dette indebærer en styrkelse af de 
enkelte aktørers ansvarlighed, således at det bliver lettere for Kommissionen at bevise på 
kommissionsniveau, at EU-midlerne forvaltes korrekt. For at nå dette mål slog Parlamentet til 
lyd for, at medlemsstaterne skulle indsende en ex ante-oplysningserklæring og en ex post-
revisionserklæring på det højeste politiske plan. Forslaget stødte imidlertid på nogen 
modstand i Rådet (økonomi og finans - Økofin). For at forene disse forskellige holdninger 
foreslog Kommissionen, at der blev udpeget et nationalt koordineringsorgan for hvert 
politikområde, som skulle fremsende sammenfattende rapporter om forvaltningserklæringer 
på operationelt plan (aktion 5). Kommissionen ønskede også at undersøge det nyttige i 
forvaltningserklæringer uden for delt og indirekte centraliseret forvaltning (aktion 6). Endelig 
gav Kommissionen udtryk for, at den var villig til at fremme de uafhængige revisioners og de 
overordnede revisionsorganers rolle for at give yderligere sikkerhed i forbindelse med de 
underliggende transaktioner (aktion 7 og 8). 

Det tredje tema vedrører optimering af det kontrolniveau, der kan opnås uden at øge de 
ressourcer, der investeres (aktion 9-11). Med henblik herpå opfordres der i handlingsplanen 
for det første til en bedre koordinering mellem kontrolorganer for at nedbringe 
dobbeltarbejde. Denne aktion indebærer nærmere bestemt revisorers deling af resultater i 
tilknytning til deres arbejde og opfølgning, fastlæggelse af en fælles revisionsstrategi og bedre 
koordinering af planlægningen af revisioner (aktion 9). For det andet fokuserer 
handlingsplanen på en cost/benefit-strategi i forbindelse med kontrol med fejlrisikoen i 
tilknytning til underliggende transaktioner. Målet er at nå frem til en passende balance mellem 
omkostninger og fordele i tilknytning til kontroller (aktion 10 og 11).

Det fjerde og sidste tema i handlingsplanen vedrører mangfoldigheden af individuelle EU-
politikker og omfatter dermed aktioner, der sigter mod at mindske de sektorspecifikke 
mangler (aktion 12-16). Da Kommissionens tjenestegrene havde påvist manglerne inden for 
hvert politikområde, tog de skridt til at udbedre disse mangler via de årlige forvaltningsplaner 
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og statusrapporter i de årlige aktivitetsrapporter (aktion 12). For det andet blev der udviklet 
adskillige aktioner for at forbedre vejledningen på strukturfondsområdet, som er mest udsat 
for fejlrisici (aktion 13-15). Disse initiativer omfatter Kommissionens forslag til 
gennemførelse af yderligere analyser af eksisterende mangler ved tilsynssystemet for at styrke 
den eksisterende vejledning og fremme tillidskontrakter, i hvilke medlemsstaterne påtager sig 
at yde revisionsgaranti på årsbasis (aktion 13-15). Den sidste aktion søger at etablere fælles 
retningslinjer for de enkelte politikfamilier (aktion 16).  

1.3. Fremskridt i forbindelse med gennemførelsen af handlingsplanen 

De fremskridt, der er gjort, skal måles i forhold til to kriterier: gennemførelsen af 
handlingsplanen og dens virkning med hensyn til nedbringelse af fejl i forbindelse med de 
underliggende transaktioner.

 Fremskridt i forbindelse med gennemførelsen af handlingsplanen 

Kommissionen fandt i sin seneste vurdering1, at handlingsplanen var blevet gennemført fuldt 
ud i begyndelsen af 2009. Gennemførelsen af planen blev forsinket i forhold til den 
oprindelige tidsplan, i hvilken fristen var fastsat til slutningen af 2007. 

Kommissionens erklæring kræver dog en nærmere forklaring. 

Selv om 13 af de oprindelige 16 aktioner rent faktisk var gennemført, kunne tre af dem ikke 
gennemføres eller blev gennemført på andre måder. Den første af disse tre aktioner var 
indførelsen af fælles principper for intern kontrol i forslaget til den reviderede 
finansforordning (aktion 2). Da Kommissionen ikke nåede frem til nogen politisk aftale 
omfattende særlige bestemmelser om intern kontrol, blev målet med denne aktion nået under 
artikel 28, litra a, som fastlægger princippet om en effektiv og omkostningseffektiv intern 
kontrol i forbindelse med gennemførelsen af budgettet. Den anden aktion vedrører den 
interinstitutionelle dialog om fejlrisikoen (aktion 4). Da begrebet "acceptabelt risikoniveau" 
ikke kunne medtages i finansforordningen, valgte Kommissionen at gennemføre denne aktion 
ved at definere begrebet "resterende fejlrisiko" og fokusere sin indsats på finansielle 
korrektioner og tilbagesøgninger i tilfælde af fejl. Den tredje aktion gik ud på at undersøge det 
nyttige i forvaltningserklæringer uden for delt og indirekte centraliseret forvaltning (aktion 6). 
Den blev ophævet, men kun for at den kunne gennemføres på anden måde. 

For det andet kan nogle af de gennemførte aktioner anses for at være skuffende i forhold til, 
hvad der forventedes. For eksempel har forenklingen af lovgivningen 2007-2013 ikke været 
så omfattende, som man havde håbet, fordi handlingsplanen blev udarbejdet for tæt på 
vedtagelsen af denne lovgivning til, at den kunne medføre væsentlige ændringer. Et andet 
eksempel er den acceptable fejlrisiko i de underliggende transaktioner. Drøftelserne af dette 
punkt pågår stadig, men der er endnu ikke fundet en tilfredsstillende løsning.  

 Handlingsplanens indvirkning på nedbringelsen af fejl i forbindelse med de 
underliggende transaktioner

                                               
1 Se Kommissionens meddelelse Rapport om virkningerne af Kommissionens handlingsplan for en integreret struktur for 

intern kontrol (KOM(2009)0043). 
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Handlingsplanens indvirkning kan ikke betragtes som fuldstændig tilfredsstillende. 
Kommissionen har til dato endnu ikke modtaget en positiv revisionserklæring fra 
Revisionsretten. Den har modtaget en negativ revisionserklæring i 18 år i træk. 

Revisionsretten konkluderede nærmere bestemt i sin 2011-årsberetning om 
revisionserklæringen, at de generelle betalinger i høj grad var fejlbehæftede. Den fastslog 
også, at overvågnings- og kontrolsystemerne generelt kun var delvist effektive. 
Revisionsretten fandt kun korrekt forvaltning af midlerne og en effektiv intern kontrol på 
områderne administrative udgifter, eksterne forbindelser samt bistands- og udvidelsespolitik. 

Desuden blev der ikke konstateret nogen væsentlige forbedringer i forhold til 
revisionserklæringen 2010. Den generelle fejlfrekvens i de underliggende transaktioner er 
steget fra 3,7 % til 3,9 %. Selv om denne frekvens er faldet inden for regionalpolitikken, er 
den steget inden for politikken for landbrug og udvikling af landdistrikter. 

De fremskridt, der blev gjort i starten af programmeringsperioden, er nu måske nået så langt, 
som det er muligt, selv om Kommissionen hele tiden har understreget, at resultaterne ikke 
ville vise sig lige med det samme.

2. Høring den 22. april 2013: de vigtigste udfordringer

2.1.  Opfølgning af 2011-dechargebeslutningen

Der er kun ét spørgsmål, som skal drøftes i forbindelse med handlingsplanen for en integreret 
struktur for intern kontrol: Hvorfor opnåede Kommissionen ikke en positiv 
revisionserklæring? 

Slog handlingsplanen fejl? Blev den formuleret eller gennemført forkert? 

Hvad agter Kommissionen at gøre nu?

Debatten om integreret intern kontrol pågår dog også inden for rammerne af opfølgningen af 
dechargebeslutningen for regnskabsåret 2011, som blev vedtaget på plenarforsamlingen i april 
2013, og som giver Kommissionen nogle nye retningslinjer.

De første tre prioriterede aktioner, som kræves af Kommissionen i denne sidste 
dechargebeslutning, skal bane vejen for nye fremskridt i forbindelse med 
revisionserklæringen.

Meddelelsen om forsvar for EU-budgettet, den første prioriterede aktion, vil give 
Kommissionen mulighed for at demonstrere effektiviteten af sit system til beskyttelse af EU-
budgettet. 

For det andet bør udvekslingen af bedste praksis mellem Kommissionens tjenestegrene med 
ansvar for finansforvaltning som krævet af Parlamentet have en positiv indvirkning på 
fejlfrekvensen. Hvad angår den tredje prioritet, som går ud på at evaluere de finansielle 
resultater, opfordrer Parlamentet på det kraftigste Kommissionen til at gå over til en ny 
resultatorienteret kultur. 

2.2. Absolut nødvendig forenkling
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Med hensyn til den absolut nødvendige forenkling (se aktion 1-3 ovenfor) er der ingen tvivl 
om, at dette princip bør anvendes på den kommende programmeringsperiode (2014-2020). 
Det er indlysende, at alle de institutioner, der deltager i beslutningsprocessen, har et ansvar for 
forenkling, og at Parlamentet også bør holde sig dette absolutte krav for øje. 

2.3. Forvaltningserklæringer og revisionserklæringer

Med den nye finansforordning indføres der et specifikt værktøj til brug i forbindelse med 
forvaltningserklæringer og revisionserklæringer i form af årlige erklæringer på forskellige 
niveauer. 

Medlemsstaternes forvaltningsmyndigheder er fremover forpligtede til hvert år at fremsende 
deres regnskaber til Kommissionen vedlagt en forvaltningserklæring, en årlig sammenfatning 
af deres endelige revisionsberetning og af kontroller samt en udtalelse fra et uafhængigt 
revisionsorgan (artikel 59 i den nye finansforordning (EU, Euratom) nr. 966/2012). 

Medlemsstaterne kan herudover forelægge frivillige erklæringer, som er undertegnet på et 
relevant niveau og baseret på disse oplysninger.

Kvaliteten af disse erklæringer vil være af største betydning, da dechargeprocessen har vist, at 
det første problem, der opstår i de nuværende årlige sammenfatninger, vedrører 
pålideligheden af de tal, som medlemsstaterne fremlægger. 

Parlamentet har ved forskellige lejligheder beklaget den omstændighed, at de årlige 
sammenfatninger, der blev indført i lovgivningen som et resultat af den interinstitutionelle 
aftale om den finansielle ramme 2007-2013, ikke var en værdifuld kilde til information ved 
vurderingen af støttemodtagernes overensstemmelse eller deres resultater. I den beslutning, 
der ledsagede Parlamentets dechargebeslutning for regnskabsåret 2011, anmoder Parlamentet 
Kommissionen om at analysere de nationale kontrolsystemers stærke og svage sider på 
grundlag af de fremsendte årlige sammenfatninger, og det opfordrede den til øjeblikkeligt at 
tage skridt til at sikre, at de kommende årlige sammenfatninger er nyttige i forbindelse med 
vurderingen af støttemodtagernes resultater.

Parlamentet opfordrer også Kommissionen til på kort sigt i samarbejde med medlemsstaterne 
at opstille en model for de nationale forvaltningserklæringer, som vil gøre dem meningsfulde 
og sammenlignelige, og til at bistå medlemsstaterne med at fremsende de frivillige 
forvaltningserklæringer, der er omhandlet i artikel 59, stk. 5, i den nye finansforordning (EU, 
Euratom) nr. 966/2012, ved at fremme bedste praksis.

2.4. Acceptabel fejlrisiko, overensstemmelse og resultatstrategier

Begrebet "acceptabel fejlrisiko" blev først indført på EU-plan af Revisionsretten i dens 
udtalelse om indførelse af én enkelt revisionsmodel (udtalelse nr. 2/2004). Revisionsretten 
ræsonnerede således, "at ethvert kontrolsystem er et kompromis mellem omkostningerne ved 
etableringen af kontrollen alt efter det fastlagte intensitetsniveau på den ene side og de 
fordele, som disse procedurer vil kunne give, på den anden side, og at fordele i en 
fællesskabssammenhæng betyder, at risikoen for et spild af midlerne mindskes, og at risikoen 
for fejl begrænses til et acceptabelt niveau". 
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Kommissionen medtog Revisionsrettens forslag i sin handlingsplan for en integreret struktur 
for intern kontrol og påpegede i sin meddelelse "På vej mod en fælles forståelse af begrebet 
acceptabel fejlrisiko" (KOM(2008)0866), at ekstraomkostningerne til supplerende kontrol bør 
indgå i overvejelserne, når der udarbejdes nye kontrolstrategier. 

Den fælles benchmark på 2 % eller væsentlighedstærsklen tager ikke hensyn til politikkernes 
forskellige risikoprofiler. Det er ifølge Kommissionen tænkeligt, at budgetmyndigheden 
fastsætter forskellige væsentlighedstærskler på grundlag af politiske krav, en politiks fordele, 
den iboende risiko, potentialet for yderligere forenkling og ekstraomkostningerne i 
forbindelse med nedbringelse af fejlfrekvenserne gennem yderligere kontrol. 

Parlamentet har hidtil ment, at strategien med den acceptable risiko ikke bør være et isoleret 
og smalt teknisk instrument. Den bør være et integreret element i den overordnede forvaltning 
af budgettet og bør fremme en mere rationel og fleksibel gennemførelse af budgettet ved at 
indrømme dem, der har ansvaret for denne gennemførelse, en større manøvremargin, idet der 
tages særligt hensyn til udgifterne til kontrollen, uanset om de afholdes af Kommissionen eller 
af medlemsstaterne.

Denne forsigtige holdning ligger på linje med den holdning, som Parlamentet hele tiden har 
givet udtryk for, nemlig at fejlfrekvensen konsekvent bør nedbringes. 

Parlamentet gav i sin seneste dechargebeslutning udtryk for sin forfærdelse over stigningen i 
de mest sandsynlige fejlfrekvenser, hvilket vender den positive tendens, der er observeret i de 
foregående år. Det opfordrede derfor Kommissionen til at tage de nødvendige skridt til at 
udvirke en tendens, der kan udvise en vedholdende nedgang i fejlfrekvensen. Parlamentet er 
ligeledes af den opfattelse, at opfyldelsen af dette mål er vigtig for at få fuldt udbytte af EU's 
udgifter i fremtiden og for at gøre fremskridt med hensyn til en positiv revisionserklæring.

Parlamentets holdning til den laveste acceptable fejlfrekvens suppleres til en vis grad af den 
nye udvikling i retning af mere resultatevaluering. 

Parlamentet overtager i sin dechargevirksomhed Revisionsrettens analyse, der fokuserer på 
"opnåelse af resultater ved hjælp af EU-budgettet".  

I medfør af artikel 318 TEUF forelægger Kommissionen en evalueringsrapport om Unionens 
finanser på grundlag af de resultater, der er opnået. Ifølge traktaten udgør dette sammen med 
Revisionsrettens særberetning et vigtigt element i Parlamentets vurdering, når det træffer 
beslutning om decharge. Overensstemmelsesstrategien suppleres således i stigende grad med 
en resultatbaseret strategi.   

Med andre ord suppleres den traditionelle strategi med en revisionserklæring baseret på 
overensstemmelsesrevisioner og bestemmelse af de relative omkostninger i forbindelse med 
EU-politikkerne med en resultatstrategi baseret på de opnåede resultater. 

Begge strategier bør forfølges, dvs. nedbringelse af omkostningerne til EU-politikkerne og 
optimering af deres fordele. Parlamentet gentog i sin seneste dechargebeslutning 
Revisionsrettens henstillinger om måling af de politiske resultater via klare mål og indikatorer 
for europæisk merværdi og understregede, at effektindikatorerne skulle kombineres med 
frister og kvantificerede mål. Parlamentet understregede også, at der er behov for at sikre 
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sammenhæng mellem de målsætninger, indikatorer og mål, der er opstillet i Kommissionens 
tjenestegrenes forvaltningsplan, og som der rapporteres om i de årlige aktivitetsrapporter.

2.5. Overensstemmelses- og resultatstrategier: to sider af samme sag

Omkostninger og resultater hænger nøje sammen i den politiske vurdering, som Parlamentet 
anlægger, når det indrømmer decharge. Denne vurdering bør baseres på en mere formel 
model. Den nuværende resultatrevisionspraksis kan derfor være et vendepunkt i dechargens 
og revisionserklæringens historie. Spørgsmålet er, om det vil være muligt at formalisere 
resultatvurderingsstrategien i en model, der kan sammenlignes med den model, der anvendes 
til revisionserklæringen.

Eventuelle fremskridt i denne retning vil kun være mulige med alle de interesserede parters 
fulde samarbejde, dvs. Revisionsretten og budgetmyndigheden, men også nationale regeringer 
og forvaltninger, de overordnede revisionsorganer og de nationale parlamenter.

For yderligere information: Kontrolsystemer – Europa-Kommissionen

http://ec.europa.eu/budget/biblio/documents/control/control_en.cfm

Stauner Gabriele (2) – Europa-Parlamentet

http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?language=DA&fulltext=2008
%2F0110 (COD)&auteur=Stauner+Gabriele


