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1. FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS AFGØRELSE

om decharge for gennemførelsen af Den Europæiske Unions almindelige budget for 
regnskabsåret 2019, Sektion III – Kommissionen 
(2020/2140(DEC))

Europa-Parlamentet,

– der henviser til Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 20191,

– der henviser til Den Europæiske Unions konsoliderede årsregnskab for regnskabsåret 
2019 (COM(2020)0288 – C9-0220/2020)2,

– der henviser til Kommissionens rapport om opfølgning på decharge for regnskabsåret 
2018 (COM(2020)0311) og til de supplerende detaljerede svar,

– der henviser til Kommissionens årlige forvaltnings- og effektivitetsrapport vedrørende 
EU-budgettet for 2019 (COM(2020)0265),

– der henviser til Kommissionens årsberetning til dechargemyndigheden om de interne 
revisioner foretaget i 2019 (COM(2020)0268), og det arbejdsdokument fra 
Kommissionens tjenestegrene, der er vedføjet denne beretning (SWD(2020)0117),

– der henviser til Revisionsrettens årsberetning om budgetgennemførelsen i regnskabsåret 
2019, med institutionernes svar3, til Revisionsrettens beretning om EU-budgettets 
resultater – status ved udgangen af 2019, med institutionernes svar4, og til 
Revisionsrettens særberetninger,

– der henviser til Revisionsrettens erklæring5 for regnskabsåret 2019 om regnskabernes 
rigtighed og de underliggende transaktioners lovlighed og formelle rigtighed, jf. 
artikel 287 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

– der henviser til Rådets henstilling af ... om meddelelse af decharge til Kommissionen for 
gennemførelsen af budgettet for regnskabsåret 2019 (00000/2021 – C9-0000/2021),

– der henviser til artikel 317, 318 og 319 i traktaten om Den Europæiske Unions 
funktionsmåde,

– der henviser til artikel 106A i traktaten om oprettelse af Det Europæiske 
Atomenergifællesskab,

– der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) 2018/1046 af 

1 EUT L 67 af 7.3.2019.
2 EUT C 384 af 13.11.2020, s. 1.
3 EUT C 351 af 21.10.2020, s. 7.
4 EUT C 351 af 21.10.2020, s. 7.
5 EUT C 384 af 13.11.2020, s. 1.
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18. juli 2018 om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget, om 
ændring af forordning (EU) nr. 1296/2013, (EU) nr. 1301/2013, (EU) nr. 1303/2013, (EU) 
nr. 1304/2013, (EU) nr. 1309/2013, (EU) nr. 1316/2013, (EU) nr. 223/2014, (EU) nr. 
283/2014 og afgørelse nr. 541/2014/EU og om ophævelse af forordning (EU, Euratom) 
nr. 966/20126, særlig artikel 69, 260, 261 og 262,

– der henviser til forretningsordenens artikel 99 og bilag V,

– der henviser til udtalelse fra Udenrigsudvalget, Udviklingsudvalget, Udvalget om 
Beskæftigelse og Sociale Anliggender, Udvalget om Miljø, Folkesundhed og 
Fødevaresikkerhed, Transport- og Turismeudvalget, Regionaludviklingsudvalget, 
Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter, Fiskeriudvalget, Kultur- og 
Uddannelsesudvalget, Retsudvalget, Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og 
Indre Anliggender og Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling,

– der henviser til betænkning fra Budgetkontroludvalget (A9-0000/2021),

1. meddeler Kommissionen decharge for gennemførelsen af Den Europæiske Unions 
almindelige budget for regnskabsåret 2019 / udsætter sin afgørelse om decharge til 
Kommissionen for gennemførelsen af Den Europæiske Unions almindelige budget for 
regnskabsåret 2019;

2. fremsætter sine bemærkninger i beslutningen, der udgør en integrerende del af 
afgørelserne om decharge for gennemførelsen af Den Europæiske Unions almindelige 
budget for regnskabsåret 2019, Sektion III – Kommissionen og forvaltningsorganerne;

3. pålægger sin formand at sende denne afgørelse og beslutningen, der er en integrerende 
del heraf, til Rådet, Kommissionen og Revisionsretten samt til medlemsstaternes 
nationale og regionale revisionsinstitutioner og drage omsorg for, at de offentliggøres i 
Den Europæiske Unions Tidende (L-udgaven).

6 EUT L 193 af 30.7.2018, s. 1.
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2. FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS AFGØRELSE

om decharge for gennemførelsen af budgettet for Forvaltningsorganet for Undervisning, 
Audiovisuelle Medier og Kultur for regnskabsåret 2019
(2020/2140(DEC))

Europa-Parlamentet,

– der henviser til Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 20191,

– der henviser til Den Europæiske Unions konsoliderede årsregnskab for regnskabsåret 
2019 (COM(2020)0288 – C9-0220/2020)2,

– der henviser til det endelige årsregnskab for Forvaltningsorganet for Undervisning, 
Audiovisuelle Medier og Kultur for regnskabsåret 20193,

– der henviser til Kommissionens rapport om opfølgning på decharge for regnskabsåret 
2018 (COM(2020)0311) og til de supplerende detaljerede svar,

– der henviser til Kommissionens årsberetning til dechargemyndigheden om de interne 
revisioner foretaget i 2019 (COM(2020)0268), og det arbejdsdokument fra 
Kommissionens tjenestegrene, der er vedføjet denne beretning (SWD(2020)0117),

– der henviser til Revisionsrettens årsberetning om EU-agenturerne for regnskabsåret 2019, 
med agenturernes svar4,

– der henviser til Revisionsrettens erklæring5 for regnskabsåret 2019 om regnskabernes 
rigtighed og de underliggende transaktioners lovlighed og formelle rigtighed, jf. 
artikel 287 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

– der henviser til Rådets henstilling af ... om decharge til forvaltningsorganerne for 
gennemførelsen af budgettet for regnskabsåret 2019 (00000/2021 – C9-0000/2021),

– der henviser til artikel 317, 318 og 319 i traktaten om Den Europæiske Unions 
funktionsmåde,

– der henviser til artikel 106A i traktaten om oprettelse af Det Europæiske 
Atomenergifællesskab,

– der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) 2018/1046 af 
18. juli 2018 om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget, om 
ændring af forordning (EU) nr. 1296/2013, (EU) nr. 1301/2013, (EU) nr. 1303/2013, (EU) 
nr. 1304/2013, (EU) nr. 1309/2013, (EU) nr. 1316/2013, (EU) nr. 223/2014, (EU) nr. 

1 EUT L 67 af 7.3.2019.
2 EUT C 384 af 13.11.2020, s. 1.
3 EUT C 351 af 21.10.2020, s. 7.
4 EUT C 351 af 21.10.2020, s. 7.
5 EUT C 384 af 13.11.2020, s. 1.
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283/2014 og afgørelse nr. 541/2014/EU og om ophævelse af forordning (EU, Euratom) 
nr. 966/20126, særlig artikel 69, 260, 261 og 262,

– der henviser til Rådets forordning (EF) nr. 58/2003 af 19. december 2002 om vedtægterne 
for de forvaltningsorganer, der skal administrere opgaver i forbindelse med EF-
programmer7, særlig artikel 14, stk. 3,

– der henviser til Kommissionens forordning (EF) nr. 1653/2004 af 21. september 2004 om 
standardfinansforordningen for forvaltningsorganer i henhold til Rådets forordning (EF) 
nr. 58/2003 om vedtægterne for de forvaltningsorganer, der skal administrere opgaver i 
forbindelse med EF-programmer8, særlig artikel 66, stk. 1 og 2,

– der henviser til Kommissionens gennemførelsesafgørelse 2013/776/EU af 18. december 
2013 om oprettelse af Forvaltningsorganet for Undervisning, Audiovisuelle Medier og 
Kultur og om ophævelse af afgørelse 2009/336/EF9,

– der henviser til forretningsordenens artikel 99 og bilag V,

– der henviser til udtalelse fra Udenrigsudvalget, Udviklingsudvalget, Udvalget om 
Beskæftigelse og Sociale Anliggender, Udvalget om Miljø, Folkesundhed og 
Fødevaresikkerhed, Transport- og Turismeudvalget, Regionaludviklingsudvalget, 
Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter, Fiskeriudvalget, Kultur- og 
Uddannelsesudvalget, Retsudvalget, Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og 
Indre Anliggender og Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling,

– der henviser til betænkning fra Budgetkontroludvalget (A9-0000/2021),

1. meddeler direktøren for Forvaltningsorganet for Undervisning, Audiovisuelle Medier og 
Kultur decharge for gennemførelsen af forvaltningsorganets budget for regnskabsåret 
2019 / udsætter sin afgørelse om decharge til direktøren for Forvaltningsorganet for 
Undervisning, Audiovisuelle Medier og Kultur for gennemførelsen af 
forvaltningsorganets budget for regnskabsåret 2019;

2. fremsætter sine bemærkninger i beslutningen, der udgør en integrerende del af 
afgørelserne om decharge for gennemførelsen af Den Europæiske Unions almindelige 
budget for regnskabsåret 2019, Sektion III – Kommissionen og forvaltningsorganerne;

3. pålægger sin formand at sende denne afgørelse, afgørelsen om decharge for 
gennemførelsen af Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2019, 
Sektion III – Kommissionen, og beslutningen, der udgør en integrerende del af disse 
afgørelser, til direktøren for Forvaltningsorganet for Undervisning, Audiovisuelle Medier 
og Kultur, Rådet, Kommissionen og Revisionsretten og drage omsorg for, at de 
offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende (L-udgaven).

6 EUT L 193 af 30.7.2018, s. 1.
7 EFT L 11 af 16.1.2003, s. 1.
8 EUT L 297 af 22.9.2004, s. 6.
9 EUT L 343 af 19.12.2013, s. 46.
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3. FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS AFGØRELSE

om decharge for gennemførelsen af budgettet for Forvaltningsorganet for Små og 
Mellemstore Virksomheder for regnskabsåret 2019
(2020/2140(DEC))

Europa-Parlamentet,

– der henviser til Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 20191,

– der henviser til Den Europæiske Unions konsoliderede årsregnskab for regnskabsåret 
2019 (COM(2020)0288 – C9-0220/2020)2,

– der henviser til det endelige årsregnskab for Forvaltningsorganet for Små og Mellemstore 
Virksomheder for regnskabsåret 20193,

– der henviser til Kommissionens rapport om opfølgning på decharge for regnskabsåret 
2018 (COM(2020)0311) og til de supplerende detaljerede svar,

– der henviser til Kommissionens årsberetning til dechargemyndigheden om de interne 
revisioner foretaget i 2019 (COM(2020)0268), og det arbejdsdokument fra 
Kommissionens tjenestegrene, der er vedføjet denne beretning (SWD(2020)0117),

– der henviser til Revisionsrettens årsberetning om EU-agenturerne for regnskabsåret 2019, 
med agenturernes svar4,

– der henviser til Revisionsrettens erklæring5 for regnskabsåret 2019 om regnskabernes 
rigtighed og de underliggende transaktioners lovlighed og formelle rigtighed, jf. 
artikel 287 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

– der henviser til Rådets henstilling af ... om decharge til forvaltningsorganerne for 
gennemførelsen af budgettet for regnskabsåret 2019 (00000/2021 – C9-0000/2021),

– der henviser til artikel 317, 318 og 319 i traktaten om Den Europæiske Unions 
funktionsmåde,

– der henviser til artikel 106A i traktaten om oprettelse af Det Europæiske 
Atomenergifællesskab,

– der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) 2018/1046 af 
18. juli 2018 om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget, om 
ændring af forordning (EU) nr. 1296/2013, (EU) nr. 1301/2013, (EU) nr. 1303/2013, (EU) 
nr. 1304/2013, (EU) nr. 1309/2013, (EU) nr. 1316/2013, (EU) nr. 223/2014, (EU) nr. 

1 EUT L 67 af 7.3.2019.
2 EUT C 384 af 13.11.2020, s. 1.
3 EUT C 351 af 21.10.2020, s. 7.
4 EUT C 351 af 21.10.2020, s. 7.
5 EUT C 384 af 13.11.2020, s. 1.
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283/2014 og afgørelse nr. 541/2014/EU og om ophævelse af forordning (EU, Euratom) 
nr. 966/20126, særlig artikel 69, 260, 261 og 262,

– der henviser til Rådets forordning (EF) nr. 58/2003 af 19. december 2002 om vedtægterne 
for de forvaltningsorganer, der skal administrere opgaver i forbindelse med EF-
programmer7, særlig artikel 14, stk. 3,

– der henviser til Kommissionens forordning (EF) nr. 1653/2004 af 21. september 2004 om 
standardfinansforordningen for forvaltningsorganer i henhold til Rådets forordning (EF) 
nr. 58/2003 om vedtægterne for de forvaltningsorganer, der skal administrere opgaver i 
forbindelse med EF-programmer8, særlig artikel 66, stk. 1 og 2,

– der henviser til Kommissionens gennemførelsesafgørelse 2013/771/EU af 17. december 
2013 om oprettelse af Forvaltningsorganet for Små og Mellemstore Virksomheder og om 
ophævelse af afgørelse 2004/20/EF og 2007/372/EF9,

– der henviser til forretningsordenens artikel 99 og bilag V,

– der henviser til udtalelse fra Udenrigsudvalget, Udviklingsudvalget, Udvalget om 
Beskæftigelse og Sociale Anliggender, Udvalget om Miljø, Folkesundhed og 
Fødevaresikkerhed, Transport- og Turismeudvalget, Regionaludviklingsudvalget, 
Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter, Fiskeriudvalget, Kultur- og 
Uddannelsesudvalget, Retsudvalget, Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og 
Indre Anliggender og Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling,

– der henviser til betænkning fra Budgetkontroludvalget (A9-0000/2021),

1. meddeler den fungerende direktør for Forvaltningsorganet for Små og Mellemstore 
Virksomheder decharge for gennemførelsen af forvaltningsorganets budget for 
regnskabsåret 2019 / udsætter sin afgørelse om decharge til den fungerende direktør for 
Forvaltningsorganet for Små og Mellemstore Virksomheder for gennemførelsen af 
forvaltningsorganets budget for regnskabsåret 2019;

2. fremsætter sine bemærkninger i beslutningen, der udgør en integrerende del af 
afgørelserne om decharge for gennemførelsen af Den Europæiske Unions almindelige 
budget for regnskabsåret 2019, Sektion III – Kommissionen og forvaltningsorganerne;

3. pålægger sin formand at sende denne afgørelse, afgørelsen om decharge for 
gennemførelsen af Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2019, 
Sektion III – Kommissionen, og beslutningen, der udgør en integrerende del af disse 
afgørelser, til den fungerende direktør for Forvaltningsorganet for Små og Mellemstore 
Virksomheder, Rådet, Kommissionen og Revisionsretten og drage omsorg for, at de 
offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende (L-udgaven).

6 EUT L 193 af 30.7.2018, s. 1.
7 EFT L 11 af 16.1.2003, s. 1.
8 EUT L 297 af 22.9.2004, s. 6.
9 EUT L 341 af 18.12.2013, s. 73.
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4. FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS AFGØRELSE

om decharge for gennemførelsen af budgettet for Forvaltningsorganet for Forbrugere, 
Sundhed, Landbrug og Fødevarer for regnskabsåret 2019
(2020/2140(DEC))

Europa-Parlamentet,

– der henviser til Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 20191,

– der henviser til Den Europæiske Unions konsoliderede årsregnskab for regnskabsåret 
2019 (COM(2020)0288 – C9-0220/2020)2,

– der henviser til det endelige årsregnskab for Forvaltningsorganet for Forbrugere, 
Sundhed, Landbrug og Fødevarer for regnskabsåret 20193,

– der henviser til Kommissionens rapport om opfølgning på decharge for regnskabsåret 
2018 (COM(2020)0311) og til de supplerende detaljerede svar,

– der henviser til Kommissionens årsberetning til dechargemyndigheden om de interne 
revisioner foretaget i 2019 (COM(2020)0268), og det arbejdsdokument fra 
Kommissionens tjenestegrene, der er vedføjet denne beretning (SWD(2020)0117),

– der henviser til Revisionsrettens årsberetning om EU-agenturerne for regnskabsåret 2019, 
med agenturernes svar4,

– der henviser til Revisionsrettens erklæring5 for regnskabsåret 2019 om regnskabernes 
rigtighed og de underliggende transaktioners lovlighed og formelle rigtighed, jf. 
artikel 287 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

– der henviser til Rådets henstilling af ... om decharge til forvaltningsorganerne for 
gennemførelsen af budgettet for regnskabsåret 2019 (00000/2021 – C9-0000/2021),

– der henviser til artikel 317, 318 og 319 i traktaten om Den Europæiske Unions 
funktionsmåde,

– der henviser til artikel 106A i traktaten om oprettelse af Det Europæiske 
Atomenergifællesskab,

– der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) 2018/1046 af 
18. juli 2018 om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget, om 
ændring af forordning (EU) nr. 1296/2013, (EU) nr. 1301/2013, (EU) nr. 1303/2013, (EU) 
nr. 1304/2013, (EU) nr. 1309/2013, (EU) nr. 1316/2013, (EU) nr. 223/2014, (EU) nr. 

1 EUT L 67 af 7.3.2019.
2 EUT C 384 af 13.11.2020, s. 1.
3 EUT C 351 af 21.10.2020, s. 7.
4 EUT C 351 af 21.10.2020, s. 7.
5 EUT C 384 af 13.11.2020, s. 1.
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283/2014 og afgørelse nr. 541/2014/EU og om ophævelse af forordning (EU, Euratom) 
nr. 966/20126, særlig artikel 69, 260, 261 og 262,

– der henviser til Rådets forordning (EF) nr. 58/2003 af 19. december 2002 om vedtægterne 
for de forvaltningsorganer, der skal administrere opgaver i forbindelse med EF-
programmer7, særlig artikel 14, stk. 3,

– der henviser til Kommissionens forordning (EF) nr. 1653/2004 af 21. september 2004 om 
standardfinansforordningen for forvaltningsorganer i henhold til Rådets forordning (EF) 
nr. 58/2003 om vedtægterne for de forvaltningsorganer, der skal administrere opgaver i 
forbindelse med EF-programmer8, særlig artikel 66, stk. 1 og 2,

– der henviser til Kommissionens gennemførelsesafgørelse 2013/770/EU af 17. december 
2013 om oprettelse af Forvaltningsorganet for Forbrugere, Sundhed og Fødevarer og om 
ophævelse af afgørelse 2004/858/EF9,

– der henviser til Kommissionens gennemførelsesafgørelse 2014/927/EU af 17. december 
2014 om ændring af gennemførelsesafgørelse 2013/770/EU med henblik på ændring af 
"Forvaltningsorganet for Forbrugere, Sundhed og Fødevarer" til "Forvaltningsorganet for 
Forbrugere, Sundhed, Landbrug og Fødevarer"10,

– der henviser til forretningsordenens artikel 99 og bilag V,

– der henviser til udtalelse fra Udenrigsudvalget, Udviklingsudvalget, Udvalget om 
Beskæftigelse og Sociale Anliggender, Udvalget om Miljø, Folkesundhed og 
Fødevaresikkerhed, Transport- og Turismeudvalget, Regionaludviklingsudvalget, 
Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter, Fiskeriudvalget, Kultur- og 
Uddannelsesudvalget, Retsudvalget, Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og 
Indre Anliggender og Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling,

– der henviser til betænkning fra Budgetkontroludvalget (A9-0000/2021),

1. meddeler direktøren for Forvaltningsorganet for Forbrugere, Sundhed, Landbrug og 
Fødevarer decharge for gennemførelsen af forvaltningsorganets budget for regnskabsåret 
2019 / udsætter sin afgørelse om decharge til direktøren for Forvaltningsorganet for 
Forbrugere, Sundhed, Landbrug og Fødevarer for gennemførelsen af 
forvaltningsorganets budget for regnskabsåret 2019;

2. fremsætter sine bemærkninger i beslutningen, der udgør en integrerende del af 
afgørelserne om decharge for gennemførelsen af Den Europæiske Unions almindelige 
budget for regnskabsåret 2019, Sektion III – Kommissionen og forvaltningsorganerne;

3. pålægger sin formand at sende denne afgørelse, afgørelsen om decharge for 
gennemførelsen af Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2019, 
Sektion III – Kommissionen, og beslutningen, der udgør en integrerende del af disse 

6 EUT L 193 af 30.7.2018, s. 1.
7 EFT L 11 af 16.1.2003, s. 1.
8 EUT L 297 af 22.9.2004, s. 6.
9 EUT L 341 af 18.12.2013, s. 69.
10 EUT L 363 af 18.12.2014, s. 183.
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afgørelser, til direktøren for Forvaltningsorganet for Forbrugere, Sundhed, Landbrug og 
Fødevarer, Rådet, Kommissionen og Revisionsretten og drage omsorg for, at de 
offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende (L-udgaven).
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5. FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS AFGØRELSE

om decharge for gennemførelsen af budgettet for Forvaltningsorganet for Det 
Europæiske Forskningsråd for regnskabsåret 2019
(2020/2140(DEC))

Europa-Parlamentet,

– der henviser til Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 20191,

– der henviser til Den Europæiske Unions konsoliderede årsregnskab for regnskabsåret 
2019 (COM(2020)0288 – C9-0220/2020)2,

– der henviser til det endelige årsregnskab for Forvaltningsorganet for Det Europæiske 
Forskningsråd for regnskabsåret 20193,

– der henviser til Kommissionens rapport om opfølgning på decharge for regnskabsåret 
2018 (COM(2020)0311) og til de supplerende detaljerede svar,

– der henviser til Kommissionens årsberetning til dechargemyndigheden om de interne 
revisioner foretaget i 2019 (COM(2020)0268), og det arbejdsdokument fra 
Kommissionens tjenestegrene, der er vedføjet denne beretning (SWD(2020)0117),

– der henviser til Revisionsrettens årsberetning om EU-agenturerne for regnskabsåret 2019, 
med agenturernes svar4,

– der henviser til Revisionsrettens erklæring5 for regnskabsåret 2019 om regnskabernes 
rigtighed og de underliggende transaktioners lovlighed og formelle rigtighed, jf. 
artikel 287 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

– der henviser til Rådets henstilling af ... om decharge til forvaltningsorganerne for 
gennemførelsen af budgettet for regnskabsåret 2019 (00000/2021 – C9-0000/2021),

– der henviser til artikel 317, 318 og 319 i traktaten om Den Europæiske Unions 
funktionsmåde,

– der henviser til artikel 106A i traktaten om oprettelse af Det Europæiske 
Atomenergifællesskab,

– der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) 2018/1046 af 
18. juli 2018 om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget, om 
ændring af forordning (EU) nr. 1296/2013, (EU) nr. 1301/2013, (EU) nr. 1303/2013, (EU) 
nr. 1304/2013, (EU) nr. 1309/2013, (EU) nr. 1316/2013, (EU) nr. 223/2014, (EU) nr. 

1 EUT L 67 af 7.3.2019.
2 EUT C 384 af 13.11.2020, s. 1.
3 EUT C 351 af 21.10.2020, s. 7.
4 EUT C 351 af 21.10.2020, s. 7.
5 EUT C 384 af 13.11.2020, s. 1.
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283/2014 og afgørelse nr. 541/2014/EU og om ophævelse af forordning (EU, Euratom) 
nr. 966/20126, særlig artikel 69, 260, 261 og 262,

– der henviser til Rådets forordning (EF) nr. 58/2003 af 19. december 2002 om vedtægterne 
for de forvaltningsorganer, der skal administrere opgaver i forbindelse med EF-
programmer7, særlig artikel 14, stk. 3,

– der henviser til Kommissionens forordning (EF) nr. 1653/2004 af 21. september 2004 om 
standardfinansforordningen for forvaltningsorganer i henhold til Rådets forordning (EF) 
nr. 58/2003 om vedtægterne for de forvaltningsorganer, der skal administrere opgaver i 
forbindelse med EF-programmer8, særlig artikel 66, stk. 1 og 2,

– der henviser til Kommissionens gennemførelsesafgørelse 2013/779/EU af 17. december 
2013 om oprettelse af Forvaltningsorganet for Det Europæiske Forskningsråd og om 
ophævelse af afgørelse 2008/37/EF9,

– der henviser til forretningsordenens artikel 99 og bilag V,

– der henviser til udtalelse fra Udenrigsudvalget, Udviklingsudvalget, Udvalget om 
Beskæftigelse og Sociale Anliggender, Udvalget om Miljø, Folkesundhed og 
Fødevaresikkerhed, Transport- og Turismeudvalget, Regionaludviklingsudvalget, 
Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter, Fiskeriudvalget, Kultur- og 
Uddannelsesudvalget, Retsudvalget, Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og 
Indre Anliggender og Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling,

– der henviser til betænkning fra Budgetkontroludvalget (A9-0000/2021),

1. meddeler direktøren for Forvaltningsorganet for Det Europæiske Forskningsråd decharge 
for gennemførelsen af forvaltningsorganets budget for regnskabsåret 2019 / udsætter sin 
afgørelse om decharge til direktøren for Forvaltningsorganet for Det Europæiske 
Forskningsråd for gennemførelsen af forvaltningsorganets budget for regnskabsåret 
2019;

2. fremsætter sine bemærkninger i beslutningen, der udgør en integrerende del af 
afgørelserne om decharge for gennemførelsen af Den Europæiske Unions almindelige 
budget for regnskabsåret 2019, Sektion III – Kommissionen og forvaltningsorganerne;

3. pålægger sin formand at sende denne afgørelse, afgørelsen om decharge for 
gennemførelsen af Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2019, 
Sektion III – Kommissionen, og beslutningen, der udgør en integrerende del af disse 
afgørelser, til direktøren for Forvaltningsorganet for Det Europæiske Forskningsråd, 
Rådet, Kommissionen og Revisionsretten og drage omsorg for, at de offentliggøres i Den 
Europæiske Unions Tidende (L-udgaven).

6 EUT L 193 af 30.7.2018, s. 1.
7 EFT L 11 af 16.1.2003, s. 1.
8 EUT L 297 af 22.9.2004, s. 6.
9 EUT L 346 af 20.12.2013, s. 58.
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6. FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS AFGØRELSE

om decharge for gennemførelsen af budgettet for Forvaltningsorganet for Forskning for 
regnskabsåret 2019
(2020/2140(DEC))

Europa-Parlamentet,

– der henviser til Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 20191,

– der henviser til Den Europæiske Unions konsoliderede årsregnskab for regnskabsåret 
2019 (COM(2020)0288 – C9-0220/2020)2,

– der henviser til det endelige årsregnskab for Forvaltningsorganet for Forskning for 
regnskabsåret 20193,

– der henviser til Kommissionens rapport om opfølgning på decharge for regnskabsåret 
2018 (COM(2020)0311) og til de supplerende detaljerede svar,

– der henviser til Kommissionens årsberetning til dechargemyndigheden om de interne 
revisioner foretaget i 2019 (COM(2020)0268), og det arbejdsdokument fra 
Kommissionens tjenestegrene, der er vedføjet denne beretning (SWD(2020)0117),

– der henviser til Revisionsrettens årsberetning om EU-agenturerne for regnskabsåret 2019, 
med agenturernes svar4,

– der henviser til Revisionsrettens erklæring5 for regnskabsåret 2019 om regnskabernes 
rigtighed og de underliggende transaktioners lovlighed og formelle rigtighed, jf. 
artikel 287 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

– der henviser til Rådets henstilling af ... om decharge til forvaltningsorganerne for 
gennemførelsen af budgettet for regnskabsåret 2019 (00000/2021 – C9-0000/2021),

– der henviser til artikel 317, 318 og 319 i traktaten om Den Europæiske Unions 
funktionsmåde,

– der henviser til artikel 106A i traktaten om oprettelse af Det Europæiske 
Atomenergifællesskab,

– der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) 2018/1046 af 
18. juli 2018 om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget, om 
ændring af forordning (EU) nr. 1296/2013, (EU) nr. 1301/2013, (EU) nr. 1303/2013, (EU) 
nr. 1304/2013, (EU) nr. 1309/2013, (EU) nr. 1316/2013, (EU) nr. 223/2014, (EU) nr. 

1 EUT L 67 af 7.3.2019.
2 EUT C 384 af 13.11.2020, s. 1.
3 EUT C 351 af 21.10.2020, s. 7.
4 EUT C 351 af 21.10.2020, s. 7.
5 EUT C 384 af 13.11.2020, s. 1.
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283/2014 og afgørelse nr. 541/2014/EU og om ophævelse af forordning (EU, Euratom) 
nr. 966/20126, særlig artikel 69, 260, 261 og 262,

– der henviser til Rådets forordning (EF) nr. 58/2003 af 19. december 2002 om vedtægterne 
for de forvaltningsorganer, der skal administrere opgaver i forbindelse med EF-
programmer7, særlig artikel 14, stk. 3,

– der henviser til Kommissionens forordning (EF) nr. 1653/2004 af 21. september 2004 om 
standardfinansforordningen for forvaltningsorganer i henhold til Rådets forordning (EF) 
nr. 58/2003 om vedtægterne for de forvaltningsorganer, der skal administrere opgaver i 
forbindelse med EF-programmer8, særlig artikel 66, stk. 1 og 2,

– der henviser til Kommissionens gennemførelsesafgørelse 2013/778/EU af 13. december 
2013 om oprettelse af Forvaltningsorganet for Forskning og om ophævelse af afgørelse 
2008/46/EF9,

– der henviser til forretningsordenens artikel 99 og bilag V,

– der henviser til udtalelse fra Udenrigsudvalget, Udviklingsudvalget, Udvalget om 
Beskæftigelse og Sociale Anliggender, Udvalget om Miljø, Folkesundhed og 
Fødevaresikkerhed, Transport- og Turismeudvalget, Regionaludviklingsudvalget, 
Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter, Fiskeriudvalget, Kultur- og 
Uddannelsesudvalget, Retsudvalget, Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og 
Indre Anliggender og Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling,

– der henviser til betænkning fra Budgetkontroludvalget (A9-0000/2021),

1. meddeler direktøren for Forvaltningsorganet for Forskning decharge for gennemførelsen 
af forvaltningsorganets budget for regnskabsåret 2019 / udsætter sin afgørelse om 
decharge til direktøren for Forvaltningsorganet for Forskning for gennemførelsen af 
forvaltningsorganets budget for regnskabsåret 2019;

2. fremsætter sine bemærkninger i beslutningen, der udgør en integrerende del af 
afgørelserne om decharge for gennemførelsen af Den Europæiske Unions almindelige 
budget for regnskabsåret 2019, Sektion III – Kommissionen og forvaltningsorganerne;

3. pålægger sin formand at sende denne afgørelse, afgørelsen om decharge for 
gennemførelsen af Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2019, 
Sektion III – Kommissionen, og beslutningen, der udgør en integrerende del af disse 
afgørelser, til direktøren for Forvaltningsorganet for Det Europæiske Forskningsråd, 
Rådet, Kommissionen og Revisionsretten og drage omsorg for, at de offentliggøres i Den 
Europæiske Unions Tidende (L-udgaven).

6 EUT L 193 af 30.7.2018, s. 1.
7 EFT L 11 af 16.1.2003, s. 1.
8 EUT L 297 af 22.9.2004, s. 6.
9 EUT L 346 af 20.12.2013, s. 54.
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7. FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS AFGØRELSE

om decharge for gennemførelsen af budgettet for Forvaltningsorganet for Innovation og 
Netværk for regnskabsåret 2019
(2020/2140(DEC))

Europa-Parlamentet,

– der henviser til Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 20191,

– der henviser til Den Europæiske Unions konsoliderede årsregnskab for regnskabsåret 
2019 (COM(2020)0288 – C9-0220/2020)2,

– der henviser til det endelige årsregnskab for Forvaltningsorganet for Innovation og 
Netværk for regnskabsåret 20193,

– der henviser til Kommissionens rapport om opfølgning på decharge for regnskabsåret 
2018 (COM(2020)0311) og til de supplerende detaljerede svar,

– der henviser til Kommissionens årsberetning til dechargemyndigheden om de interne 
revisioner foretaget i 2019 (COM(2020)0268), og det arbejdsdokument fra 
Kommissionens tjenestegrene, der er vedføjet denne beretning (SWD(2020)0117),

– der henviser til Revisionsrettens årsberetning om EU-agenturerne for regnskabsåret 2019, 
med agenturernes svar4,

– der henviser til Revisionsrettens erklæring5 for regnskabsåret 2019 om regnskabernes 
rigtighed og de underliggende transaktioners lovlighed og formelle rigtighed, jf. 
artikel 287 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

– der henviser til Rådets henstilling af ... om decharge til forvaltningsorganerne for 
gennemførelsen af budgettet for regnskabsåret 2019 (00000/2021 – C9-0000/2021),

– der henviser til artikel 317, 318 og 319 i traktaten om Den Europæiske Unions 
funktionsmåde,

– der henviser til artikel 106A i traktaten om oprettelse af Det Europæiske 
Atomenergifællesskab,

– der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) 2018/1046 af 
18. juli 2018 om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget, om 
ændring af forordning (EU) nr. 1296/2013, (EU) nr. 1301/2013, (EU) nr. 1303/2013, (EU) 
nr. 1304/2013, (EU) nr. 1309/2013, (EU) nr. 1316/2013, (EU) nr. 223/2014, (EU) nr. 

1 EUT L 67 af 7.3.2019.
2 EUT C 384 af 13.11.2020, s. 1.
3 EUT C 351 af 21.10.2020, s. 7.
4 EUT C 351 af 21.10.2020, s. 7.
5 EUT C 384 af 13.11.2020, s. 1.
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283/2014 og afgørelse nr. 541/2014/EU og om ophævelse af forordning (EU, Euratom) 
nr. 966/20126, særlig artikel 69, 260, 261 og 262,

– der henviser til Rådets forordning (EF) nr. 58/2003 af 19. december 2002 om vedtægterne 
for de forvaltningsorganer, der skal administrere opgaver i forbindelse med EF-
programmer7, særlig artikel 14, stk. 3,

– der henviser til Kommissionens forordning (EF) nr. 1653/2004 af 21. september 2004 om 
standardfinansforordningen for forvaltningsorganer i henhold til Rådets forordning (EF) 
nr. 58/2003 om vedtægterne for de forvaltningsorganer, der skal administrere opgaver i 
forbindelse med EF-programmer8, særlig artikel 66, stk. 1 og 2,

– der henviser til Kommissionens gennemførelsesafgørelse 2013/801/EU af 23. december 
2013 om oprettelse af Forvaltningsorganet for Innovation og Netværk og om ophævelse 
af afgørelse 2007/60/EF som ændret ved afgørelse 2008/593/EF9,

– der henviser til forretningsordenens artikel 99 og bilag V,

– der henviser til udtalelse fra Udenrigsudvalget, Udviklingsudvalget, Udvalget om 
Beskæftigelse og Sociale Anliggender, Udvalget om Miljø, Folkesundhed og 
Fødevaresikkerhed, Transport- og Turismeudvalget, Regionaludviklingsudvalget, 
Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter, Fiskeriudvalget, Kultur- og 
Uddannelsesudvalget, Retsudvalget, Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og 
Indre Anliggender og Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling,

– der henviser til betænkning fra Budgetkontroludvalget (A9-0000/2021),

1. meddeler direktøren for Forvaltningsorganet for Innovation og Netværk decharge for 
gennemførelsen af forvaltningsorganets budget for regnskabsåret 2019 / udsætter sin 
afgørelse om decharge til direktøren for Forvaltningsorganet for Innovation og Netværk 
for gennemførelsen af forvaltningsorganets budget for regnskabsåret 2019;

2. fremsætter sine bemærkninger i beslutningen, der udgør en integrerende del af 
afgørelserne om decharge for gennemførelsen af Den Europæiske Unions almindelige 
budget for regnskabsåret 2019, Sektion III – Kommissionen og forvaltningsorganerne;

3. pålægger sin formand at sende denne afgørelse, afgørelsen om decharge for 
gennemførelsen af Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2019, 
Sektion III – Kommissionen, og beslutningen, der udgør en integrerende del af disse 
afgørelser, til direktøren for Forvaltningsorganet for Innovation og Netværk, Rådet, 
Kommissionen og Revisionsretten og drage omsorg for, at de offentliggøres i Den 
Europæiske Unions Tidende (L-udgaven).

6 EUT L 193 af 30.7.2018, s. 1.
7 EFT L 11 af 16.1.2003, s. 1.
8 EUT L 297 af 22.9.2004, s. 6.
9 EUT L 352 af 24.12.2013, s. 65.
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8. FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS AFGØRELSE

om afslutning af regnskaberne for Den Europæiske Unions almindelige budget for 
regnskabsåret 2019, Sektion III – Kommissionen
(2020/2140(DEC))

Europa-Parlamentet,

– der henviser til Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 20191,

– der henviser til Den Europæiske Unions konsoliderede årsregnskab for regnskabsåret 
2019 (COM(2020)0288 – C9-0220/2020)2,

– der henviser til Kommissionens rapport om opfølgning på decharge for regnskabsåret 
2018 (COM(2020)0311) og til de supplerende detaljerede svar,

– der henviser til Kommissionens årlige forvaltnings- og effektivitetsrapport vedrørende 
EU-budgettet for 2019 (COM(2020)0265),

– der henviser til Kommissionens årsberetning til dechargemyndigheden om de interne 
revisioner foretaget i 2019 (COM(2020)0268) og det arbejdsdokument fra 
Kommissionens tjenestegrene, der er vedføjet denne beretning (SWD(2020)0117),

– der henviser til Revisionsrettens årsberetning om budgetgennemførelsen i regnskabsåret 
2019, med institutionernes svar3, til Revisionsrettens beretning om EU-budgettets 
resultater – status ved udgangen af 2019, med institutionernes svar4, og til 
Revisionsrettens særberetninger,

– der henviser til Revisionsrettens erklæring5 for regnskabsåret 2019 om regnskabernes 
rigtighed og de underliggende transaktioners lovlighed og formelle rigtighed, jf. 
artikel 287 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

– der henviser til Rådets henstilling af ... om decharge til Kommissionen for 
gennemførelsen af budgettet for regnskabsåret 2019 (00000/2021 – C9-0000/2021),

– der henviser til artikel 317, 318 og 319 i traktaten om Den Europæiske Unions 
funktionsmåde,

– der henviser til artikel 106A i traktaten om oprettelse af Det Europæiske 
Atomenergifællesskab,

– der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) 2018/1046 af 
18. juli 2018 om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget, om 

1 EUT L 67/1 af 7.3.2019.
2 EUT C 384 af 13.11.2020, s. 1.
3 EUT C 351 af 21.10.2020, s. 7.
4 EUT C 351 af 21.10.2020, s. 7.
5 EUT C 384 af 13.11.2020, s. 1.
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ændring af forordning (EU) nr. 1296/2013, (EU) nr. 1301/2013, (EU) nr. 1303/2013, (EU) 
nr. 1304/2013, (EU) nr. 1309/2013, (EU) nr. 1316/2013, (EU) nr. 223/2014, (EU) nr. 
283/2014 og afgørelse nr. 541/2014/EU og om ophævelse af forordning (EU, Euratom) 
nr. 966/20126, særlig artikel 69, 260, 261 og 262,

– der henviser til Rådets forordning (EF) nr. 58/2003 af 19. december 2002 om vedtægterne 
for de forvaltningsorganer, der skal administrere opgaver i forbindelse med EF-
programmer7, særlig artikel 14, stk. 2 og 3,

– der henviser til forretningsordenens artikel 99 og bilag V,

– der henviser til udtalelse fra Udenrigsudvalget, Udviklingsudvalget, Udvalget om 
Beskæftigelse og Sociale Anliggender, Udvalget om Miljø, Folkesundhed og 
Fødevaresikkerhed, Transport- og Turismeudvalget, Regionaludviklingsudvalget, 
Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter, Fiskeriudvalget, Kultur- og 
Uddannelsesudvalget, Retsudvalget, Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og 
Indre Anliggender og Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling,

– der henviser til betænkning fra Budgetkontroludvalget (A9-0000/2021),

1. godkender afslutningen af regnskaberne for Den Europæiske Unions almindelige budget 
for regnskabsåret 2019 / udsætter afslutningen af regnskaberne for Den Europæiske 
Unions almindelige budget for regnskabsåret 2019;

2. fremsætter sine bemærkninger i beslutningen, der udgør en integrerende del af 
afgørelserne om decharge for gennemførelsen af Den Europæiske Unions almindelige 
budget for regnskabsåret 2019, Sektion III – Kommissionen og forvaltningsorganerne;

3. pålægger sin formand at sende denne afgørelse til Rådet, Kommissionen, Den 
Europæiske Unions Domstol, Revisionsretten og Den Europæiske Investeringsbank samt 
til medlemsstaternes nationale parlamenter og nationale og regionale revisionsretter og 
drage omsorg for, at de offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende (L-udgaven).

6 EUT L 193 af 30.7.2018, s. 1.
7 EFT L 11 af 16.1.2003, s. 1.
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9. FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS BESLUTNING

med bemærkningerne, der er en integrerende del af afgørelserne om decharge for 
gennemførelsen af Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2019, 
Sektion III – Kommissionen og forvaltningsorganerne
(2020/2140(DEC))

Europa-Parlamentet,

– der henviser til sin afgørelse om decharge for gennemførelsen af Den Europæiske Unions 
almindelige budget for regnskabsåret 2019, Sektion III – Kommissionen,

– der henviser til sine afgørelser om decharge for gennemførelsen af forvaltningsorganernes 
budgetter for regnskabsåret 2019,

– der henviser til forretningsordenens artikel 99 og bilag V,

– der henviser til udtalelse fra Udenrigsudvalget, Udviklingsudvalget, Udvalget om 
Beskæftigelse og Sociale Anliggender, Udvalget om Miljø, Folkesundhed og 
Fødevaresikkerhed, Transport- og Turismeudvalget, Regionaludviklingsudvalget, 
Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter, Fiskeriudvalget, Kultur- og 
Uddannelsesudvalget, Retsudvalget, Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og 
Indre Anliggender og Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling,

– der henviser til betænkning fra Budgetkontroludvalget (A9-0000/2021),

der henviser til, at:

A. Unionens budget er et vigtigt instrument til at nå fælles politiske mål og udgør i 
gennemsnit 2,1 % af medlemsstaternes samlede offentlige udgifter og de samlede 
offentlige udgifter i Unionen;

B. når Parlamentet meddeler Kommissionen decharge, kontrollerer og vurderer det, om 
midlerne er blevet anvendt korrekt, og om de politiske mål er blevet opfyldt;

C. dechargeproceduren for 2019 dækker et år præget af en politisk og institutionel overgang 
med valg til Europa-Parlamentet og en ny valgperiode, som begyndte den 2. juli 2019, og 
udnævnelsen af en ny Kommission, som tiltrådte den 1. december 2019, og som fastsatte 
nye politiske prioriteter såsom den europæiske grønne pagt og et øget fokus på 
digitalisering af Unionen;

D. udbruddet af det nye coronavirus (covid-19) krævede ingen justeringer af de indberettede 
tal i Unionens årsregnskab for 2019; i 2020 og i de kommende år vil covid-19-udbruddet 
imidlertid have en betydelig global indvirkning og have store konsekvenser for Unionens 
budget, og Unionens umiddelbare reaktionsinitiativer fra og med 2020 vil i den 
forbindelse påvirke gennemførelsen af anerkendelse, måling eller omklassificering af 
flere aktiver og passiver i Unionens regnskaber; 

Politiske prioriteter
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1. fremhæver med hensyn til gennemførelsen af Unionens budget vigtigheden af at 
overholde princippet om forsvarlig økonomisk forvaltning som fastsat i artikel 317 i 
traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (TEUF);

2. påpeger, at artikel 61 i finansforordningen siden august 2018 har indholdt en udvidet 
definition af interessekonflikter; understreger Kommissionens ansvar for at sikre, at disse 
bestemmelser gennemføres med behørig omhu i hele Unionen, og at alle former for 
interessekonflikter håndteres effektivt og virkningsfuldt under hele gennemførelsen af 
Unionens budget;

3. gentager sin opfordring til Kommissionen om at sikre en korrekt evaluering af de 
forebyggende foranstaltninger, som medlemsstaterne har truffet for at undgå 
interessekonflikter; glæder sig i denne forbindelse over retningslinjerne fra 
Kommissionen "Guidance on avoidance of conflicts of interest under the Financial 
Regulation" (Vejledning om undgåelse af interessekonflikter inden for rammerne af 
finansforordningen), som blev distribueret i medlemsstaterne i august 2020, og som har 
til formål at fremme en ensartet fortolkning og anvendelse af reglerne om 
interessekonflikter og at øge bevidstheden om anvendelsen af disse regler, herunder i 
forbindelse med delt forvaltning;

4. glæder sig over den nye overordnede strategi for bekæmpelse af svig, som Kommissionen 
vedtog i april 2019, på OLAF's initiativ, med det formål at øge Kommissionens viden om 
svig og dens analytiske kapacitet til at styre bekæmpelsen af svig, sikre samarbejde 
mellem afdelinger og forvaltningsorganer om bekæmpelse af svig og styrke det 
overordnede tilsyn med bekæmpelsen af svig;

5. tilslutter sig anbefalingerne fra Revisionsretten og opfordrer Kommissionen og andre 
relevante parter til at gennemføre dem så hurtigt som muligt og samtidig fremhæve nogle 
af de vigtigste og mest presserende anbefalinger nedenfor;

Revisionsrettens revisionserklæring

6. glæder sig over, at Revisionsretten har konstateret, at Unionens regnskab for 2019 var 
rigtigt, og at Revisionsretten konkluderede, at indtægterne var uden væsentlig 
fejlforekomst i 2019;

7. beklager imidlertid dybt, at Revisionsretten for første gang i fire år har måttet afgive en 
afkræftende erklæring om lovligheden og den formelle rigtighed af de udgifter, der ligger 
til grund for regnskabet;

8. noterer sig, at årsagerne til den afkræftende erklæring er:

a. en stigning i den mest sandsynlige fejlforekomst for betalinger, som 
Revisionsretten har udstedt i forhold til de foregående år, da betalingerne i 2019 
var behæftet med en mest sandsynlig fejlforekomst på 2,7 % (sammenlignet med 
2,6 % i 2018 og 2,4 % i 2017)

b. at mere end halvdelen (53,1 %) af udgifterne var væsentligt fejlbehæftede, som 
hovedsagelig vedrørte godtgørelsesbaserede udgifter, hvor fejlforekomsten var 
helt oppe på 4,9 % (sammenlignet med 4,5 % i 2018 og 3,7 % i 2017); 
bemærker, at denne stigning hovedsagelig skyldes en stigning i udgifterne under 
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"Samhørighed", eftersom udgifterne på dette område steg til 66,9 mia. EUR i 
2019;  

9. påpeger, at støtteberettigelsesfejl (dvs. ikke-støtteberettigede omkostninger i 
omkostningsanmeldelser og ikke-støtteberettigede projekter, aktiviteter eller 
støttemodtagere) ligesom i tidligere år i godtgørelsesbaserede betalinger, hvor udgifterne 
ofte er underlagt komplekse regler, var de vigtigste bidragydere til den anslåede 
fejlforekomst i 2019 for højrisikoudgifter på 74 % (i forhold til 68 % i 2018);

10. beklager dybt, at Kommissionens anslåede fejlforekomst påvirkes af dens særlige rolle, 
som afspejles i dens metode, og af svagheder i den efterfølgende kontrol, som er en kritisk 
del af kontrolsystemet; 

11. noterer sig, at Revisionsretten i 2019 fremlagde specifikke fejlforekomster for fire FFR-
udgiftsområder: "Konkurrenceevne", "Samhørighed", "Naturressourcer" og 
"Administration"; påpeger, at Revisionsretten i 2019 konstaterede den højeste anslåede 
fejlforekomst i udgifterne under "Økonomisk, social og territorial samhørighed" (4,4 %);

12. noterer sig, at Revisionsretten ikke vurderede fejlforekomsten for udgiftsområder under 
FFR-udgiftsområde 3 "Sikkerhed og medborgerskab" og 4 "Et globalt Europa"; påpeger, 
at tilvejebringelse af fejlprocenter ville gøre det muligt at sammenligne forskellige 
regnskabsår;

13. bemærker, at Revisionsretten reviderede transaktioner til en samlet værdi af 126,1 mia. 
EUR (ud af 159,1 mia. EUR af Unionens samlede udgifter), og at "Naturressourcer" 
udgjorde den største andel (47,2 %) af Revisionsrettens samlede revisionspopulation, 
efterfulgt af "Samhørighed" (22,5 %) og "Konkurrenceevne" (13,2 %);

Budgetmæssig og økonomisk forvaltning

14. bemærker, at de disponible forpligtelsesbevillinger i det endelige budget i 2019 næsten 
blev udnyttet fuldt ud (med en sats på 99,4 %), mens udnyttelsesgraden for 
betalingsbevillingerne var en smule lavere (98,5 %);

15. beklager vedtagelsen af tre ændringsbudgetter i 2019, som tilføjede 0,4 mia. EUR i 
forpligtelsesbevillinger og 0,3 mia. EUR i betalingsbevillinger;

16. beklager, at de uindfriede forpligtelser er fortsat med at vokse og nåede op på 298,0 mia. 
EUR ved udgangen af 2019 (i forhold til 281,2 mia. EUR i 2018); bemærker, at niveauet 
for betalingsbevillinger i de årlige budgetter har været mærkbart lavere end FFR-loftet i 
de seneste år, hvilket kan føre til højere betalingsbehov i fremtiden;

17. påpeger, at den samlede absorptionsgrad for ESI-fondene (de europæiske struktur- og 
investeringsfonde) ifølge Revisionsretten var lavere end i det tilsvarende år i den 
foregående FFR, idet kun 40 % af de samlede ESIF-tildelinger til den nuværende FFR 
(465 mia. EUR) var blevet udbetalt til medlemsstaterne ved udgangen af 2019 (i forhold 
til 46 % ved udgangen af 2012); bemærker, at kun ni medlemsstater havde højere 
absorptionsgrader under den nuværende FFR end under den foregående, og at 
absorptionstempoet i 2019 generelt var næsten det samme som i 2018; 

18. bemærker endvidere, at det ved begyndelsen af 2019, efter at den nuværende FFR havde 
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været gældende i fem år, således kun var ca. 17 % af den samlede bevilling fra ESI-
fondene til de finansielle instrumenter under delt forvaltning, der havde nået de endelige 
modtagere;

19. bemærker, at store uudnyttede årlige forfinansieringsbeløb vedrørende ESI-fondene blev 
tilbageført til Unionens budget (7,7 mia. EUR i 2019), hovedsagelig på grund af 
forsinkelser i gennemførelsen; 

20. bemærker, at de største finansielle risici, som Unionens budget var udsat for i 2019, var 
forbundet med finansielle transaktioner i form af lån, der var dækket direkte af Unionens 
budget (53,7 %), og finansielle transaktioner, der var dækket af en EU-garantifond 
(46,3 %); bemærker, at når de eventuelle fremtidige betalinger i forbindelse med EFSI-
garantifonden (Den Europæiske Fond for Strategiske Investeringer) lægges til, nåede den 
samlede risiko dækket af Unionens budget op på 90,5 mia. EUR ved udgangen af 2019; 

21. opfordrer Kommissionen til at give et komplet billede af den risiko, som Unionens budget 
er eksponeret for, i sin årlige beretning om garantier, der er dækket af det almindelige 
budget, herunder den risiko, der skabes af EFSI-garantien og af alle relaterede fremtidige 
finansielle transaktioner;

22. påpeger, at Unionen i stigende grad har gjort brug af finansielle instrumenter og 
budgetgarantier stillet til EIB-Gruppen; minder om, at de af EIB-Gruppens operationer, 
som ikke finansieres over Unionens budget, men som tjener samme EU-mål, på 
nuværende tidspunkt ikke hører under Revisionsrettens revisionsmandat;

23. bemærker, at den nuværende aftale mellem Kommissionen, EIB og Revisionsretten om 
revision af transaktioner, der finansieres eller støttes via Unionens budget, udløber i 2020; 
mener, at dette er en mulighed for at sikre, at Revisionsretten får mulighed for at revidere 
den formelle rigtighed og resultaterne af EIB's aktiviteter, som ikke falder ind under et 
specifikt EU-mandat; 

24. bemærker, at pengepolitikken medførte et fald i den lange rente, der anvendes til at 
værdiansætte forpligtelser vedrørende personaleydelser (diskonteringssats), som blev 
negativ for første gang, hvilket førte til en betydelig stigning på 17,2 mia. EUR i 
forpligtelserne i Unionens budget ved årets udgang; forventer, at denne tendens 
fortsætter, efterhånden som ECB forfølger sin lempelige pengepolitik, og anmoder om, 
at der træffes passende forsigtighedsforanstaltninger;    

Anbefalinger

25. opfordrer Kommissionen til: 

 nøje at overvåge betalingsbehovene og inden for sine institutionelle beføjelser gøre 
en indsats for at tilvejebringe betalingsbevillinger under hensyntagen til risikoen for 
utilstrækkelige betalingsbevillinger og ekstraordinære behov som følge af covid-19-
pandemien

 under den næste FFR fortsat at udarbejde en årlig rapport om de finansielle 
instrumenter under delt forvaltning, også om de enkelte instrumenter
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 at give et komplet billede af den risiko, som Unionens budget er eksponeret for, i 
sin årlige beretning om garantier, der er dækket af det almindelige budget, herunder 
den risiko, der skabes af EFSI-garantien og af alle relaterede fremtidige finansielle 
transaktioner

 i lyset af covid-19-krisen at revurdere, om de eksisterende mekanismer til at 
mindske EU-budgettets eksponering for risiko er tilstrækkelige og passende, og 
gennemgå måltilførselssatserne for de garantifonde, der dækker garantierne fra 
Unionens budget

 at fremlægge årlige rapporter om, hvordan vedvarende lave, ultralave og negative 
rentesatser kan påvirke Unionens budget;

26. anmoder Rådet om sammen med Europa-Parlamentet at:

 opfordre EIB til at sætte Revisionsretten i stand til at revidere de aspekter 
vedrørende formel rigtighed og performance i forbindelse med dens 
finansieringsaktivitet, som ikke er omfattet af et specifikt EU-mandat;

EU-budgettets resultater

27. glæder sig over Revisionsrettens første særskilte og fuldstændige beretning om EU-
budgettets resultater – status ved udgangen af 2019 og opfordrer Revisionsretten til fortsat 
at udarbejde og videreudvikle denne beretning i de kommende år;

28. bemærker, at Revisionsretten mener, at Kommissionen har tilfredsstillende procedurer 
for udarbejdelse af sin årlige forvaltnings- og effektivitetsrapport og 
programgennemførelsesoversigt; er enig med Revisionsretten i, at Kommissionen fortsat 
bør rapportere om programmernes performance efter udløbet af en FFR-periode;

29. opfordrer Kommissionen til fortsat at forbedre performanceoplysningernes pålidelighed 
som et vigtigt redskab til at vurdere programmernes succes; dette bør omfatte formidling 
af indhøstede erfaringer fra Udvalget for Forskriftskontrol, navnlig erfaringer vedrørende 
udformning og metodologi;

30. støtter kraftigt anbefalingen om, at Kommissionen bør forbedre forklaringerne 
vedrørende fastlæggelsen af mål og understøttende data. Målene bør være ambitiøse, men 
realistiske og samtidig målbare på grundlag af pålidelige data; understreger samtidig, at 
resultat- og virkningsindikatorer er bedre egnede til resultatmåling end input- og 
outputindikatorer;

31. opfordrer Kommissionen til i sine performancerapporter at medtage en mere omfattende 
analyse af programmernes effektivitet og sparsommelighed, når der foreligger 
oplysninger, og en mere systematisk analyse af de væsentlige eksterne faktorer, der 
påvirker programmernes performance; klare vurderinger for alle de 
performanceindikatorer, der rapporteres om, for at angive, om de er på rette vej til at nå 
deres mål; klare og afbalancerede performancevurderinger, der dækker alle 
programmålene tilstrækkeligt detaljeret;  

32. understreger, at forsvarlig økonomisk forvaltning i henhold til finansforordningen 
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indebærer effektivitet, produktivitet og sparsommelighed, og at Kommissionen bør sikre, 
at der fokuseres på alle tre elementer;

Årlig forvaltnings- og effektivitetsrapport

33. bemærker, at de samlede forpligtelsesbevillinger, der blev gennemført i 2019, ifølge 
Kommissionen beløb sig til 161 mia. EUR: med 81 mia. EUR afsat til udgiftsområde 1, 
fordelt på udgiftsområde 1a "Konkurrenceevne for vækst og beskæftigelse" (14 % af det 
samlede budget) og udgiftsområde 1b "Økonomisk, social og territorial samhørighed" 
(35 % af det samlede budget), 59 mia. EUR til udgiftsområde 2 "Bæredygtig vækst: 
naturressourcer" (37 % af det samlede budget), 4 mia. EUR til udgiftsområde 3 
"Sikkerhed og medborgerskab", 12 mia. EUR til udgiftsområde 4 "Et globalt Europa" og 
6 mia. EUR til "Kommissionens administrative udgifter" under udgiftsområde 5;    

34. bemærker, at udgifterne fra Unionens budget i 2019 beløb sig til 147 mia. EUR, fordelt 
over 240 000 betalinger; påpeger, at 71 % af budgettet blev gennemført ved delt 
forvaltning, og at resten enten blev brugt direkte af Kommissionen (22 %) eller indirekte 
i samarbejde med bemyndigede enheder (7 %);

35. bemærker, at Kommissionen anslår, at klimarelaterede udgifter i 2019 beløb sig til 35 
mia. EUR, dvs. 21 % af Unionens budget, og at Unionens budget kumulativt i perioden 
2014-2020 vil have bidraget med 211 mia. EUR, dvs. 19,8 % af de samlede udgifter, til 
klimamålene, hvilket ligger en anelse under det oprindelige mål på 20 % på grund af 
lavere bidrag i periodens første år;  

36. bemærker, at 11 af Kommissionens 50 generaldirektører afgav en erklæring med 
forbehold i deres årlige aktivitetsrapporter for 2019 med i alt 18 forbehold (i forhold til 
40 forbehold fra 20 afdelinger i 2018); påpeger, at Kommissionen for så vidt angår 17 
forbehold anvendte en ny de minimis-regel, og at Kommissionen ikke længere anså disse 
forbehold for at være meningsfulde;

37. bemærker, at de bekræftede korrigerende foranstaltninger ifølge Kommissionen beløb sig 
til 1,5 mia. EUR i 2019 (25 % højere end i 2018);

38. bemærker, at Kommissionens skøn over den samlede risiko ved afslutningen for 2019 var 
på 0,7 % (i forhold til 0,8 % i 2018) af de relevante udgifter; bemærker, at Kommissionen 
på grund af den større risiko ved betaling forbundet med samhørighedsudgifter vurderede, 
at den samlede risiko ved betaling var højere end i de foregående år, nemlig 2,1 % for 
2019 (i forhold til 1,7 % i 2018), men da de anslåede fremtidige korrektioner også var 
højere (1,4 % i forhold til 0,9 % i 2018), nåede Kommissionen frem til en stabil risiko 
ved afslutningen, og med et skøn over risikoen ved afslutningen på under 2 % vurderede 
Kommissionen, at dens flerårige kontrolsystemer sikrede en effektiv beskyttelse af 
Unionens budget; påpeger endvidere, at udgifterne med risiko ved betaling over 
væsentlighedstærsklen ifølge Kommissionens eget skøn var meget høje, nemlig 67 mia. 
EUR; 

39. bemærker, at Revisionsretten med hensyn til Kommissionens eget skøn over risikoen ved 
betaling har fremhævet visse spørgsmål vedrørende specifikke udgiftsområder i FFR:

 "Konkurrenceevne": De efterfølgende revisioner omfattede ikke primært betalinger 
eller afregninger foretaget i det år, der er omfattet af revisionserklæringen, og det 
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blev konstateret, at de ikke altid var pålidelige

 "Naturressourcer": Den kontrol, som er afspejlet i medlemsstaternes statistikker, 
registrerede ikke alle fejl, og Kommissionen var derfor nødt til at foretage 
justeringer, selv om Kommissionens justeringer generelt var baseret på faste satser, 
og der var begrænsninger med hensyn til pålideligheden af godkendelsesorganernes 
arbejde

 "Samhørighed": Revisionsmyndighedernes kontrol var ikke altid pålidelig

 "Et globalt Europa": Der var et utilstrækkeligt antal kontroller på stedet i de lande, 
hvor projekterne gennemføres, utilstrækkelig dækning af relevante aspekter af 
udbudsprocedurerne, en bred mulighed for at vurdere virkningen af individuelle fejl 
og mangel på substanstest af transaktioner, der allerede er kontrolleret af andre;

Indtægter

40. noterer sig, at de samlede indtægter for 2019 beløb sig til 163,9 mia. EUR;

41. minder om, at de fleste indtægter (88 %) kommer fra de tre kategorier af egne 
indtægter:

 Egne indtægter, der er baseret på bruttonationalindkomsten (BNI), tegner sig for 
64 % af Unionens indtægter, hvilket udligner Unionens budget, efter at indtægterne 
fra alle andre kilder er blevet beregnet (hver medlemsstat bidrager forholdsmæssigt 
i henhold til sin BNI)

 Traditionelle egne indtægter tegner sig for 13 % af Unionens indtægter, herunder 
importtold opkrævet af medlemsstaterne (Unionens budget modtager 80 % af det 
samlede beløb, medlemsstaterne tilbageholder de resterende 20 % til dækning af 
opkrævningsomkostninger)

 De momsbaserede egne indtægter tegner sig for 11 % af Unionens indtægter 
(bidragene under denne egen indtægt beregnes ved hjælp af en ensartet sats, der 
anvendes på medlemsstaternes harmoniserede momsberegningsgrundlag);

42. bemærker, at indtægterne også omfatter beløb modtaget fra andre kilder (den væsentligste 
er bidrag og tilbagebetalinger forbundet med EU-aftaler og -programmer (8 % af 
Unionens indtægter) såsom indtægter fra regnskabsafslutning for EGFL og ELFUL og 
tredjelandes deltagelse i forskningsprogrammer);

43. er bekymret over de svagheder, som Revisionsretten har konstateret i forvaltningen af de 
fastlagte toldafgifter, som de nationale myndigheder endnu ikke har inkasseret; noterer 
sig, at der i de besøgte medlemsstater navnlig blev konstateret forsinkelser med hensyn 
til anmeldelse af toldskyld (i Polen), sen håndhævelse af inddrivelsen af en sådan (i 
Belgien, Tyskland og Polen) og utilstrækkelig dokumentation til bekræftelse af, at de 
toldafgifter, der blev indført i regnskaberne, var korrekte (i Tyskland);

44. noterer sig manglerne i medlemsstaternes forvaltning af endnu ikke opkrævede 
toldafgifter, således som det blev rapporteret i 15 af de 27 inspektionsrapporter om 
traditionelle egne indtægter, som Kommissionen udsendte i 2019 (resultaterne i ti af disse 
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15 rapporter blev klassificeret som systematiske i sin art);

45. understreger, at to væsentlige systemiske svagheder vedrører manglen på EU-dækkende 
standarder for udførelsen af toldkontrol til mindskelse af risikoen for for lavt ansatte 
indførsler i hele toldunionen samt det forhold, at medlemsstaterne ikke er i stand til at 
identificere de mest risikofyldte økonomiske operatører på EU-plan til efterfølgende 
revisioner;

46. bemærker, at ifølge Kommissionens vurdering havde 24 af de 28 medlemsstater delvis 
tilfredsstillende eller utilfredsstillende kontrolstrategier, der tager sigte på risiciene for 
undervurdering;

47. tager højde for, at der i hele toldunionen kun er begrænsede foranstaltninger til at 
identificere og udvælge de mest risikofyldte importører til efterfølgende revisioner, fordi 
der ikke findes en tilgængelig EU-dækkende database, der omfatter alle de indførsler, 
som de økonomiske aktører foretager;

48. bemærker, at ud af de samlede momsforbehold, der havde haft en udestående beregning 
af momsgrundlaget i en periode på ti år eller mere, og de samlede antal punkter 
vedrørende traditionelle egne indtægter, der havde været udestående i mere end fem år 
fra tidspunktet for Kommissionens inspektion, var kun 15 % af momsforbeholdene og 34 
% de udestående punkter vedrørende traditionelle egne indtægter længerevarende;

49. påpeger, at ud af otte længerevarende udestående momsforbehold, som Kommissionen 
havde fastsat, og som Revisionsretten havde undersøgt, vedrørte fem af dem 
traktatbrudsprocedurer mod medlemsstater på grund af en mulig manglende overholdelse 
af momsdirektivet;

50. bemærker, at det i forbindelse med Revisionsrettens kontrol af 54 af 122 længerevarende 
udestående punkter vedrørende traditionelle egne indtægter kom frem, at Kommissionens 
opfølgning og afslutning af disse punkter tog for lang tid; beklager, at Kommissionen 
ikke havde etableret et opfølgningssystem, hvormed udestående punkter vedrørende 
traditionelle egne indtægter blev prioriteret alt efter vigtighed (enten med hensyn til 
finansiel indvirkning eller, i tilfælde af ikkefinansielle mangler, systemisk betydning); 

51. minder om, at Kommissionen som led i den flerårige BNI-kontrolcyklus undersøger, 
hvorvidt de procedurer, medlemsstaterne anvender til at udarbejde deres 
nationalregnskaber, er i overensstemmelse med ENS 2010, og hvorvidt BNI-dataene er 
sammenlignelige, pålidelige og fuldstændige; noterer sig, at afslutningen af 
kontrolcyklussen gav anledning til nye, mere specifikke forbehold, såsom et forbehold, 
der gør det muligt at revidere medlemsstaternes BNI-data, så der kan indarbejdes et mere 
præcist skøn over de multinationale selskabers forsknings- og udviklingsaktiver, et skøn, 
der vanskeliggøres af globaliseringen og af, at sådanne aktiver nemt kan flyttes over 
grænserne (Kommissionen vil sammen med medlemsstaterne fortsætte med frem til 
september 2022 at vurdere, om de multinationale selskabers forsknings- og 
udviklingsaktiver er korrekt værdiansat i medlemsstaternes nationalregnskaber);

52. beklager, at Generaldirektoratet for Budget (GD BUDG) for fjerde år i træk har taget 
forbehold med hensyn til værdien af de traditionelle egne indtægter, som Det Forenede 
Kongerige har opkrævet, idet landet ikke har stillet de unddragne toldafgifter vedrørende 
tekstil- og fodtøjsimporter til rådighed for Unionens budget, mens omfanget af svig som 
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følge af undervurdering er blevet udvidet til også at omfatte EU-medlemsstater, hvilket 
medfører yderligere potentielle tab af traditionelle egne indtægter;

53. bemærker, at ifølge Kommissionen steg BNI-baserede indtægter med 3,0 mia. EUR i 
2019 som følge af justeringer for tidligere beløb (hovedsageligt for 2012-2017), da BNI-
grundlagene blev ajourført med reelle data;

Anbefalinger

54. opfordrer Kommissionen til:

 at yde medlemsstaterne regelmæssig støtte med hensyn til at udvælge de mest 
risikofyldte importører til efterfølgende revisioner ved:

a. at indsamle og analysere relevante importdata på EU-plan og udveksle 
resultaterne af sin analyse med medlemsstaterne

b. efter idriftsættelsen af "Surveillance III" at yde vejledning i, hvordan der 
foretages dataanalyse inden for dette nye system;

 at revidere sine procedurer ved:

a. på grundlag af kvantitative og kvalitative kriterier at etablere et system for 
overvågning af udestående punkter vedrørende traditionelle egne indtægter, 
hvori de konstaterede mangler i medlemsstaterne opstilles i prioriteret 
rækkefølge

b. at fastsætte frister for medlemsstaternes afhjælpning af disse mangler og for 
opfølgende foranstaltninger, herunder beregning af morarenter og 
inddrivelse af beløb, der skal stilles til rådighed for Unionens budget;

Konkurrenceevne for vækst og beskæftigelse

55. bemærker, at betalingerne til underudgiftsområde 1a "Konkurrenceevne for vækst og 
beskæftigelse" beløb sig til 21,7 mia. EUR og blev udbetalt gennem følgende programmer 
og politikker:

 "Forskning": op til 55,2 % af budgettet for underudgiftsområdet eller 11,9 mia. 
EUR

 "Uddannelse, ungdom og idræt": op til 13,2 % af budgettet for underudgiftsområdet 
eller 2,8 mia. EUR

 "Transport og energi": op til 11,3 % af budgettet for underudgiftsområdet eller 2,5 
mia. EUR

 "Rummet": op til 7,6 % af budgettet for underudgiftsområdet eller 1,7 mia. EUR

 "Andre aktioner og programmer": op til 12,7 % af budgettet for 
underudgiftsområdet eller 2,8 mia. EUR;

56. bemærker, at Kommissionens vigtigste programmer er Horisont 2020 og det syvende 
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rammeprogram for forskning og teknologisk udvikling (RP7)1 for forskning og 
innovation, Erasmus+ for uddannelse, ungdom og idræt, Galileo, EGNOS, ITER og CEF 
som store infrastrukturprojekter, EFSI som garantifond; 

57. tager højde for, at de fleste af udgifterne til disse programmer forvaltes direkte af 
Kommissionen, herunder via forvaltningsorganer, og udbetales i form af tilskud til 
offentlige eller private støttemodtagere, der deltager i projekter; noterer sig, at Erasmus+-
udgifterne primært forvaltes af nationale agenturer på vegne af Kommissionen (som 
beløber sig til 80 % af tilskuddene);

Revisionsrettens konklusioner

58. finder det bekymrende, at ud af de 130 transaktioner, der blev undersøgt, var 51 (39 %) 
behæftet med fejl;

59. er dybt bekymret over, at den anslåede fejlforekomst på grundlag af de 28 fejl, som 
Revisionsretten har kvantificeret, er 4,0 %; minder om, at dette tal ligger tæt på de 
fejlforekomster, Revisionsretten konstaterede i 2015, 2016 og 2017;

60. understreger, at udgifterne til RP7 og Horisont 2020 fortsat udgør en højere risiko og er 
den vigtigste kilde til fejl, mens Revisionsretten konstaterede kvantificerbare fejl 
vedrørende ikke-støtteberettigede omkostninger i 24 af de 80 forsknings- og 
innovationstransaktioner i stikprøven (3 ud af 10 under RP7 og 21 ud af 70 under Horisont 
2020, hvilket udgør 78 % af Revisionsrettens anslåede fejlforekomst for dette 
underudgiftsområde i 2019); 

61. beklager, at 60 % af fejlene bestod af "ikke-støtteberettigede direkte 
personaleomkostninger"; understreger, at selv om der er gjort en indsats for at forenkle 
reglerne for anmeldelse af personaleomkostninger under Horisont 2020, er beregningen 
heraf stadig en væsentlig kilde til fejl i omkostningsanmeldelserne; støtter 
Revisionsrettens udtalelse om, at metoden til beregning af personaleomkostninger i nogle 
henseender er blevet mere kompleks under Horisont 2020, og at dette har øget risikoen 
for fejl (ud af de 24 transaktioner, der er behæftet med kvantificerbare fejl, omfattede 23 
ukorrekt anvendelse af metoden til beregning af personaleomkostninger);  

62. finder det meget beklageligt, at "ulovlige/diskriminerende udvælgelses-
/tildelingskriterier" udgjorde 16 % af fejlene;

63. finder det ligeledes meget beklageligt, at "andre ikke-støtteberettigede direkte 
omkostninger (moms, rejser, udstyr)" udgjorde 15 % af fejlene;

64. tager højde for, at Revisionsretten i forbindelse med andre programmer og aktiviteter 
konstaterede kvantificerbare fejl i 4 af de 50 transaktioner i stikprøven (fejlene vedrørte 
projekter under Erasmus+ og CEF-programmerne);

65. understreger, at SMV'er er mere fejlbehæftede end andre støttemodtagere, eftersom mere 
end halvdelen af de konstaterede kvantificerbare fejl (17 ud af 28) vedrørte finansiering 
til private støttemodtagere, selv om de pågældende transaktioner kun udgjorde 42 (32 %) 

1 For årene 2007-2013.
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af de 130 transaktioner i stikprøven (SMV'er udgjorde 12 % af stikprøven, men udgjorde 
21 % af de kvantificerbare fejl); 

66. bemærker, at 22 af de forskningsprojekter, som Revisionsretten reviderede, var blevet 
gennemført i andre valutaer end euro, mens den valutakurs, der blev anvendt i ti af disse 
projekter, ikke var den, der var fastsat i reglerne (den finansielle virkning af sådanne fejl 
er ikke i sig selv væsentlig, men deres hyppighed vidner om et manglende kendskab til 
reglerne);

67. understreger, at hvis Kommissionen havde anvendt alle de oplysninger, den havde til 
rådighed, korrekt, ville den anslåede fejlforekomst for dette underudgiftsområde have 
været 1,1 procentpoint lavere;

Anbefalinger 

68. opfordrer Kommissionen til:

 at foretage flere målrettede kontroller af SMV'ers omkostningsanmeldelser og 
styrke sin oplysningskampagne om finansieringsreglerne under Horisont 2020 med 
særligt fokus på disse vigtige støttemodtagere

 at minde alle støttemodtagere under Horisont 2020 om reglerne for beregning og 
anmeldelse af personaleomkostninger med særlig vægt på de primære fejltyper

 yderligere at forenkle reglerne for personaleomkostninger under det næste 
forskningsrammeprogram (Horisont Europa)

 for Horisont 2020 at behandle de bemærkninger, der blev fremsat efter 
Revisionsrettens gennemgang af de efterfølgende revisioner med hensyn til 
dokumentationen, stikprøvetagningens ensartethed og kvaliteten af 
revisionshandlingerne, samt i forbindelse med tredje runde outsourcing af 
revisioner at træffe hensigtsmæssige foranstaltninger til at sikre, at revisorerne er 
fuldt ud bekendt med Horisont 2020-reglerne, og kontrollere kvaliteten af deres 
arbejde;

Performance: Horisont 2020

69. påpeger, at programerklæringen i forbindelse med det specifikke mål 5 "Europas 
industrielle lederskab gennem forskning, teknologisk udvikling, demonstration og 
innovation inden for en række støtteteknologier og industrielle teknologier" viser, at 
programmet ikke er på rette vej til at nå sit mål med hensyn til patentansøgninger, mens 
programerklæringen også indeholder oplysninger om tildelte patenter, hvilket er en bedre 
målestok for performance, men at der ikke er fastsat nogen mål eller delmål; 

70. understreger, at programerklæringen i forbindelse med indikatoren for det specifikke mål 
5 "andelen af deltagende virksomheder, der indfører innovationer, som er nye for 
virksomheden eller markedet" hverken nævner delmål eller et mål for denne indikator; 
den kan derfor ikke bruges til at vurdere, om programmet er på rette spor, hvilket 
mindsker denne indikators nytteværdi;

71. påpeger, at i forbindelse med det specifikke mål 8 "forbedring af livslang sundhed og 
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trivsel for alle" er værdien for målet nævnt under overskriften for 2020, men det bør 
faktisk forstås som opnået "[...] når de sidste aktioner, der finansieres under Horisont 
2020, er afsluttet", mens det i programerklæringen nævnes, at målene er fastsat for hele 
søjlen om samfundsmæssige udfordringer (Specifikke målsætninger: 8-14) og ikke for 
hver enkelt specifik målsætning, hvilket gør sammenligningen mellem den faktiske værdi 
og målværdien meningsløs; 

72. opfordrer Kommissionen til:

 at kommunikere bedre med ansøgere og støttemodtagere (indføre bedre procedurer 
og kontroller med hensyn til helpdeskfunktioners præstationer, navnlig 
spørgetjenesten, og øge kendskabet til de redskaber, som støttemodtagerne kan 
bruge til at indberette inkonsekvent behandling under ansøgningsprocessen eller 
under gennemførelsen af deres projekter; at løse de resterende tekniske spørgsmål 
omkring deltagerportalen, forbedre dens design og lette navigationen og 
søgefunktionen)

 at intensivere afprøvningen af faste beløb (analysere og rapportere om resultatet af 
indkaldelser, som allerede er iværksat under Horisont 2020, så snart de første 
resultater foreligger; at iværksætte nye pilotinitiativer i en større målestok for at 
identificere de mest egnede projekttyper, vurdere eventuelle ulemper og udforme 
passende afhjælpende foranstaltninger)

 at undersøge muligheden for større brug af forslagsevalueringer i to faser (for at 
indkredse et større antal emner, hvor anvendelsen af forslagsevalueringer i to faser 
kunne mindske den administrative byrde for ansøgere, som får afslag, og samtidig 
opretholde det kortest mulige tidsrum frem til bevilling af støtten, hvis hurtighed 
med at nå markedet er afgørende)

 på ny at gennemgå vederlagsbetingelserne for evalueringseksperter (for at opdatere 
den daglige vederlagstakst og genvurdere den tid, som eksperter skal bruge til at 
udføre pålidelige evalueringer af projektforslag)

 at sikre stabilitet i regler og vejledning for deltagere (for at opretholde kontinuiteten 
i reglerne om deltagelse mellem rammeprogrammerne, hvor det er muligt; 
minimere justeringer af vejledningen under gennemførelsen af rammeprogrammet; 
forenkle timesedler for at undgå unødvendig indberetning af indsats pr. 
arbejdsmodul; undersøge muligheden for i større omfang at acceptere den 
sædvanlige omkostningsregnskabspraksis, navnlig for så vidt 
personaleomkostninger)

 at forbedre kvaliteten af outsourcede efterfølgende revisioner (forbedre sine 
mekanismer for at kontrollere kvaliteten af outsourcede efterfølgende revisioner og 
fremskynde sådanne revisioner)

 at forenkle redskaber og vejledning for SMV'er yderligere (på en sådan måde, at de 
udgør en minimal byrde for SMV'er, navnlig for opstartsvirksomheder, som ikke 
har det fornødne personale til at håndtere deres kompleksitet);

Performance: Den Europæiske Fond for Strategiske Investeringer (EFSI)
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73. minder om, at det generelle mål med EFSI er at "støtte vækststimulerende investeringer i 
overensstemmelse med Unionens prioriteter", mens det specifikke mål er "at øge 
omfanget af EIB-Gruppens finansierings- og investeringsforanstaltninger på prioriterede 
område";

74. er bekymret over, at de foreliggende performanceoplysninger indeholder oplysninger om 
mobiliserede investeringer til godkendte foranstaltninger, antallet af godkendte projekter, 
multiplikatoreffekter og medlemsstaternes dækning, men ingen af de fem indikatorer 
følger op på risikoniveauet eller udbredelsen af de centrale områder, der er skitseret i det 
generelle mål;

75. påpeger, at indikatorerne ikke måler, hvor langt man er nået med det specifikke mål som 
sådan, nemlig at øge EIB's finansiering, især hvad angår mere risikable foranstaltninger;

76. minder om, at EFSI havde været effektiv med hensyn til at rejse finansiering til støtte for 
betydelige yderligere investeringer, men at det i nogle tilfælde var blevet overvurderet, i 
hvilken grad EFSI-støtten faktisk havde genereret yderligere investering i realøkonomien 
(i evalueringen af EFSI og Revisionsrettens særberetning2 er det også fremhævet, at ikke 
hele finansieringsmængden kan tilskrives EFSI);

77. bemærker, at de rapporterede skøn vedrørende de mobiliserede investeringer ikke tager 
hensyn til, at visse EFSI-foranstaltninger erstattede andre EIB-foranstaltninger og 
Unionens finansielle instrumenter eller til, at en del af EFSI-støtten gik til projekter, som 
kunne være blevet finansieret via andre kilder, om end på andre vilkår;

78. understreger, at hovedparten af EFSI-transaktionerne ifølge EIB's EFSI-rapport for 2019 
er såkaldte "særlige aktiviteter", som pr. definition indebærer en større risiko end normale 
EIB-transaktioner (omfanget af nye sådanne aktiviteter, der blev undertegnet i 2019, 
udgjorde 15 mia. EUR, ca. 25 % af EIB's samlede långivning samme år, mens niveauet 
før EFSI var under 10 %);

79. understreger, at det i Kommissionens uafhængige evaluering bemærkedes, at der var 
blevet indført en række nye, mere risikable produkter siden EFSI's lancering, f.eks. 
egenkapitalinstrumenter og instrumenter til risikodeling med finansielle formidlere inden 
for infrastruktur- og innovationsvinduet;

80. er bekymret over den geografiske fordeling (ved udgangen af 2019 tegnede EU-15 sig for 
80 % af de undertegnede transaktioner, som overstiger deres økonomiske vægt i Unionen 
målt i BNP og faste bruttoinvesteringer, mens EU-13 kun modtog 10 %, mens resten gik 
til kategorien "andet", navnlig til flerlandeprojekter);

81. opfordrer Kommissionen og EIB til:

 at revidere anvendelsen af mere risikofyldte EIB-produkter under EFSI (for så vidt 
angår EFSI-foranstaltninger med nationale erhvervsfremmende banker og 
institutter bør EIB undersøge, om det er muligt at øge brugen af et bredere udvalg 
af efterstillet gældsfinansiering, hvor dette er behørigt begrundet; dette vil bidrage 

2 Revisionsrettens særberetning nr. 3/2019 "Den Europæiske Fond for Strategiske Investeringer: En indsats er 
nødvendig for at gøre EFSI til en fuldstændig succes", punkt 81.
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til at sikre, at EFSI-finansieringen supplerer den finansiering, der ydes af de 
nationale erhvervsfremmende banker og institutter; EIB bør også fremme brugen af 
passende risikodelingsprodukter til alle nationale erhvervsfremmende banker og 
institutter, især dem, der på nuværende tidspunkt er underrepræsenteret i EFSI-
foranstaltningerne); der bør også foretages en undersøgelse af risiciene i forbindelse 
med den mellemlange og langsigtede risikoprofil for mere risikofyldte EIB-
produkter under EFSI  

 at styrke komplementariteten mellem Unionens finansielle instrumenter og 
Unionens budgetgarantier (i forbindelse med de nye FFR-programmer bør 
Kommissionen foreslå, at Unionens finansielle instrumenter er sammenhængende 
og komplementære med hensyn til de respektive politiske mål, der skal nås, for at 
undgå konkurrence mellem instrumenterne)

 at forbedre vurderingen af, om potentielle EFSI-projekter kunne være blevet 
finansieret via andre kilder (EIB bør i projektets vurderingsfase vurdere, om EFSI-
finansieringen erstatter andre finansieringskilder. EIB bør anvende disse 
oplysninger til at vurdere, om EFSI-foranstaltninger er støtteberettigede.)

 at anslå bedre skøn over den mobiliserede investering (for så vidt angår de metoder 
til beregning af EFSI-multiplikatorerne, som udvikles af Kommissionen og EIB i 
fællesskab, bør der træffes forholdsmæssige foranstaltninger, således at tilfælde, 
hvor EIB støtter investeringer både direkte og indirekte gennem forskellige EFSI-
foranstaltninger, klarlægges og korrigeres rettidigt, så dobbelttælling undgås)

 at forbedre den geografiske spredning af de EFSI-støttede investeringer 
(Kommissionen og EIB bør gennem EFSI's styringsråd vurdere de grundlæggende 
årsager til den observerede geografiske spredning og fremsætte henstillinger til, 
hvilke foranstaltninger der bør træffes i den resterende EFSI-
gennemførelsesperiode. EFSI's styringsråd bør vurdere effekten af de trufne 
foranstaltninger);

Økonomisk, social og territorial samhørighed

82. bemærker, at betalingerne til underudgiftsområde 1b "Økonomisk, social og territorial 
samhørighed" beløb sig til 53,8 mia. EUR og blev udbetalt gennem følgende programmer 
og politikker:

 "Den Europæiske Fond for Regionaludvikling og andre regionale foranstaltninger": 
op til 54,9 % af budgettet for underudgiftsområdet eller 29,6 mia. EUR

 "Samhørighedsfonden": op til 16,4 % af budgettet for underudgiftsområdet eller 8,8 
mia. EUR

 "Den Europæiske Socialfond": op til 25,9 % af budgettet for underudgiftsområdet 
eller 13,9 mia. EUR

 "Andre programmer": op til 2,8 % af budgettet for underudgiftsområdet eller 1,5 
mia. EUR;

83. minder om, at under underudgiftsområdet "Økonomisk, social og territorial samhørighed" 
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forelægger medlemsstaterne generelt flerårige operationelle programmer (OP'er) for hele 
FFR'ens varighed i begyndelsen af hver programmeringsperiode; efter at Kommissionen 
har godkendt et OP, deles ansvaret for at gennemføre det mellem Kommissionen 
(Generaldirektoratet for Regionalpolitik og Bypolitik (GD REGIO) og Generaldirektoratet 
for Beskæftigelse, Sociale Anliggender, Arbejdsmarkedsforhold og Inklusion (GD EMPL)) 
og medlemsstaterne;

Revisionsrettens konklusioner

84. finder det bekymrende, at på grundlag af de 236 undersøgte transaktioner var 29 fejl ikke 
blevet opdaget af revisionsmyndighederne, og revisionsmyndighederne havde allerede 
fundet 64 fejl, og programmyndighederne havde foretaget korrektioner (som beløb sig til 
en samlet værdi af 334 mio. EUR for begge programmeringsperioder tilsammen), anslår 
Revisionsretten fejlforekomsten til at være 4,4 %;.

85. bemærker, at revisionsmyndighederne havde rapporteret 64 kvantificerbare fejl i kontrol-
/afslutningspakkerne for de 236 transaktioner, som Revisionsretten udtog til stikprøven, 
og disse fejl vedrørte ikke-støtteberettigede omkostninger (39), offentlige udbud (24) og 
manglende væsentlig dokumentation (én fejl);

86. beklager, at 55 % af fejlene vedrørte "ikke-støtteberettigede projekter"; bemærker, at der 
var fem EFRU-projekter fra programmeringsperioden 2014-2020, hvor der var ydet støtte 
til støttemodtagere eller operationer, som ikke opfyldte støtteberettigelseskriterierne i den 
gældende forordning og OP'erne;

87. beklager, at 24 % af fejlene vedrørte "overtrædelser af reglerne for det indre marked" 
(9 % – overtrædelser af statsstøttereglerne; 15 % – alvorlig overtrædelse af reglerne for 
offentlige udbud);

88. beklager, at 12 % af fejlene vedrørte "ikke-støtteberettigede projekter";

89. er meget bekymret over de svagheder, der er konstateret i arbejdet i flere af de 
revisionsmyndigheder, der indgår i Revisionsrettens stikprøve, hvilket på nuværende 
tidspunkt begrænser den tillid, der kan fæstes til dette arbejde (den genberegnede sats lå 
over væsentlighedstærsklen på 2 % i ni ud af 20 kontrolpakker for perioden 2014-2020, 
og Kommissionen justerede restfejlfrekvensen for otte kontrolpakker til over 2 %); 

90. bemærker, at for 120 af stikprøvens transaktioner (55 %) var Revisionsretten i stand til at 
drage konklusioner på grundlag af sin gennemgang af revisionsmyndighedernes arbejde; 
er dybt bekymret over, at Revisionsretten i 100 transaktioner (45 %) identificerede 
mangler med hensyn til omfanget, kvaliteten og/eller dokumentationen af dette arbejde, 
som betød, at Revisionsretten måtte udføre de relevante revisionshandlinger endnu en 
gang;

91. understreger, at Kommissionen i 2019 gennemførte 26 juridisk-kritiske revisioner (14 af 
GD REGIO og 12 af GD EMPL) i 11 medlemsstater og konkluderede i sine foreløbige 
rapporter om alle disse juridisk-kritiske revisioner, at de restfejlfrekvenser, der var 
rapporteret i revisionsmyndighedernes årlige kontrolrapporter for regnskabsåret 
2017/2018, var sat for lavt (Kommissionen forhøjede derfor disse frekvenser);  

92. bemærker, at 13 af de juridisk-kritiske revisioner (fem udført af GD REGIO og otte udført 
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af GD EMPL) var afsluttet i maj 2020, men at restfejlfrekvenserne for halvdelen af disse 
revisioner således endnu ikke var endelige;

93. påpeger, at de fleste af forbeholdene i de årlige aktivitetsrapporter for 2019 i praksis 
hovedsagelig var baseret på fejlfrekvenserne for regnskabet for 2018/2019, som endnu 
ikke var blevet godkendt, og at begge GD'er derfor rapporterede, at fejlfrekvenserne for 
2018/2019 tidligst ville blive bekræftet i forbindelse med de årlige aktivitetsrapporter for 
2020;

Anbefalinger

94. opfordrer Kommissionen til:

 at præcisere støtteberettigelsesbetingelserne (herunder ved at definere, hvad der 
forstås ved "fysisk afsluttede" og/eller "fuldt ud gennemførte" operationer for at 
hjælpe medlemsstaterne med at kontrollere, at operationerne er i overensstemmelse 
med artikel 65, stk. 6, i forordningen om fælles bestemmelser, og forhindre, at ikke-
støtteberettigede operationer ikke opdages)

 at træffe foranstaltninger til at øge pålideligheden af de restfejlfrekvenser, som 
revisionsmyndighederne rapporterer (analysere de primære kilder til uopdagede fejl 
og sammen med revisionsmyndighederne udvikle de nødvendige foranstaltninger 
til at gøre de rapporterede restfejlfrekvenser mere pålidelige);

Performance: Den Europæiske Fond for Regionaludvikling (EFRU) og Samhørighedsfonden

95. minder om, at EFRU dækker samtlige medlemsstater og fokuserer på adskillige 
prioriterede områder såsom innovation og forskning, støtte til små og mellemstore 
virksomheder (SMV'er) samt lavemissionsøkonomien; bemærker, at Kommissionen i 
2019 tildelte 31,1 mia. EUR til EFRU's budget; minder om, at Samhørighedsfonden yder 
støtte til medlemsstater med en bruttonationalindkomst (BNI) pr. indbygger på under 
90 % af EU-gennemsnittet, og at fonden hovedsagelig finansierer projekter vedrørende 
transeuropæiske transportnet og miljø, og at dets budgettildeling for 2019 var 11,5 mia. 
EUR;

96. bemærker, at begge fonde er underlagt delt forvaltning mellem Kommissionen og 
medlemsstaterne og gennemføres gennem operationelle programmer (OP'er), der 
udarbejdes af medlemsstaterne og godkendes af Kommissionen;

97. påpeger, at oplysningerne fra output- og resultatindikatorer suppleres med oplysningerne 
fra en række evalueringer og undersøgelser af resultaterne fra perioden 2007-2013 og de 
tidlige stadier af programmeringen og gennemførelsen af programmerne under 
samhørighedspolitikken i perioden 2014-2020; beklager, at den forsinkede timing af disse 
evalueringer betyder, at de indhøstede erfaringer kommer for sent til at have en 
indvirkning på både den nuværende og den efterfølgende programmeringsperiode 
(resultaterne af de efterfølgende evalueringer for 2014-2020 forventes f.eks. at foreligge 
ved udgangen af 2025 som krævet i forordningen om fælles bestemmelser, men 
programmeringsperioden 2021-2027 vil på det tidspunkt være i sit femte år, og 
Kommissionen vil sandsynligvis være godt i gang med at udarbejde sine lovforslag for 
perioden efter 2027); 
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98. er dybt bekymret over, at der var udformet en efterfølgende evaluering af 
EFRU/Samhørighedsfonden for perioden 2007-2013 med henblik på at drage 
konklusioner om programmernes samlede effekt og drage overordnede kvalitative 
konklusioner, men den drog ingen konklusioner om opfyldelsen af målsætninger og mål; 
den indeholdt desuden heller ikke en systematisk analyse af synergierne mellem 
finansieringen fra EFRU og Samhørighedsfonden og gennemførelsen af Unionens 
sektorpolitikker, hvilket ellers ville have kastet lys over samhørighedspolitikkens bidrag 
til at opfylde Europa 2020-strategiens mål;

99. understreger, at eftersom samhørighedspolitikken er karakteriseret ved store 
infrastrukturprojekter, kan der være betydelige tidsintervaller mellem programstart, dens 
gennemførelse og leveringen af output og resultater; finder det bekymrende, at 
fremskridtene sansynligvis også kan påvirkes af, at gennemførelsesniveauer for så vidt 
angår samhørighedspolitikken er forholdsvis lave sammenlignet med resten af Unionens 
budget; bemærker, at disse faktorer og det forhold, at de seneste tilgængelige data (i en 
gennemførelsesperiode, der varer indtil udgangen af 2023) omhandler udgangen af 2018, 
gør det vanskeligt at drage konklusioner om opfyldelsen af målene på nuværende 
tidspunkt;  

100. understreger, at samhørighedspolitikkens mål, f.eks. vedrørende beskæftigelsesgrader, 
den økonomiske udvikling samt klima og energi, er under stærk påvirkning af en lang 
række nationale og eksterne faktorer i Europa og resten af verden; understreger, at i 
mange medlemsstater udgør samhørighedspolitikkens midler typisk en lille del af de 
samlede midler, der er afsat til disse formål, og kan således kun have meget begrænset 
virkning på medlemsstaternes fremskridt hen imod opfyldelsen af disse mål; 

101. bemærker, at Unionen har en række politiske redskaber til rådighed til at opfylde sine 
samhørighedspolitiske mål på højt niveau, hvoraf EFRU og Samhørighedsfonden udgør 
en del, at andre fonde og lovgivningsinitiativer også er udformet med henblik på at 
opfylde målsætningerne, og at det derfor ofte ikke er muligt at skelne mellem forskellige 
politiske værktøjers indvirkning på de fremskridt, der gøres hen imod opfyldelsen af 
målene;

102. beklager, at kun lidt over en tredjedel af indikatorerne ud af i alt 72 indikatorer er på rette 
vej til at nå deres mål, og at omkring halvdelen af indikatorerne ikke er på rette vej; 
beklager, at ud af de ni indikatorer vedrørende de generelle mål er kun to på rette vej, 
mens omkring en tredjedel af indikatorerne har et delmål på mellemlang sigt, der er fastsat 
for 2018;

103. bemærker, at i alt 40 % af outputindikatorerne er på rette vej, og at denne procentdel for 
resultat- og virkningsindikatorer er 10 %;

104. minder om, at Europa 2020 er Unionens overordnede strategi for perioden fra 2010 til 
2020; bemærker, at for perioden 2014-2020 har Kommissionen fastlagt ni indikatorer til 
måling af fremskridtene hen imod opfyldelsen af strategiens mål inden for beskæftigelse, 
FoU, klimaændringer og energi, uddannelse samt bekæmpelse af fattigdom og social 
udstødelse; bemærker, at på grundlag af data fra 2018 vurderer Kommissionen, at målene 
for beskæftigelse og uddannelse sandsynligvis vil blive nået, mens fremskridtene hen 
imod målene for FoU samt bekæmpelse af fattigdom og social udstødelse halter bagefter, 
og at disse mål derfor sandsynligvis ikke vil blive nået;  
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105. understreger, at ud af alle ti indikatorer fra de programerklæringer, der vedrører målet om 
at støtte overgangen til en lavemissionsøkonomi i alle sektorer, er kun én – "Antal 
husstande med forbedret energiforbrugsklassificering" – på rette vej;

106. fremhæver, at Unionen som reaktion på covid-udbruddet har indført foranstaltninger, der 
øger medlemsstaternes fleksibilitet med hensyn til at anvende midler fra de europæiske 
struktur- og investeringsfonde (eksempelvis blev kravet om at afsætte en fast andel af 
ESI-midlerne til centrale temaer fraveget, men den fleksibilitet, der gives i forslaget, kan 
påvirke Unionens evne til at nå de mål, der oprindeligt blev fastsat i de operationelle 
programmer); 

107. er enig i Revisionsrettens erklæring om, at der er stærke tegn på, at Unionen ikke vil nå 
klima- og energimålene for 2030; bemærker, at ifølge Kommissionen er der kun gjort 
begrænsede fremskridt med hensyn til at reducere de negative påvirkninger af miljøet, 
der stammer fra anvendelsen af naturressourcerne; fremhæver, at det er enig med 
Revisionsretten i, at der var risiko for, at halvdelen af Unionens medlemsstater ikke 
producerer nok elektricitet fra vedvarende energikilder til at nå deres 2020-mål; 
bemærker, at i Revisionsretten i sin horisontale analyse af Unionens energi- og 
klimaindsats rapporterede, at medlemsstaternes forventede reduktion af 
drivhusgasemissionerne ikke er tilstrækkelig til at nå målet på 40 % i 2030; 

108. påpeger, at EEA i en rapport fra 20193 understregede, at de aktuelle fremskridt ikke er 
tilstrækkelige til at opfylde klima- og energimålene for 2030 og 2050;

109. beklager, at kun halvdelen af de 16 indikatorer, der er knyttet til målet om at fremme 
bæredygtig transport og fjerne flaskehalse i vigtige netinfrastrukturer er på rette vej til at 
nå deres mål; fremhæver, at medlemsstaterne har reduceret de fleste mål for 2023 i den 
seneste rapport, som Kommissionen har godkendt, i nogle tilfælde med betydelige beløb 
(for eksempel blev EFRU's og Samhørighedsfondens kombinerede målværdi for 
indikatoren "Samlet længde af nye banestrækninger" reduceret fra 947 km til 579 km (39 
%), og EFRU's og Samhørighedsfondens kombinerede målværdi for indikatoren "Samlet 
længde af nye eller forbedrede sporvogns- og metrolinjer" blev reduceret fra 680 km til 
441 km (35 %)); 

110. fremhæver, at indikatorerne på dette politikområde alle er outputindikatorer: De 
tilvejebringer hovedsagelig data om det enkelte programs gennemførelse i form af anlagt 
infrastruktur, men der er ingen fælles indikatorer til at måle resultaterne (Revisionsrettens 
beretning om EU-medfinansierede veje4 viser, at Kommissionen ikke rapporterer 
oplysninger om f.eks. tidsbesparelser eller højere gennemsnitshastigheder, selv om disse 
oplysninger undertiden foreligger);

111. understreger, at Revisionsretten i sin nylige revision af TFI5 anførte, at det er 
usandsynligt, at Unionens transporthovednet vil nå sin fulde kapacitet inden 2030; 

3 EEA: "European environment — state and outlook 2020, Knowledge for transition to a sustainable Europe", 
2019.
4 Revisionsretten, særberetning nr. 9/2020 "EU's hovedvejnet: kortere rejsetid, men nettet er endnu ikke fuldt 
funktionsdygtigt".
5 Revisionsrettens særberetning nr. 10/2020: "Transportinfrastrukturer i EU: Megaprojekter bør gennemføres 
hurtigere, så deres effekt på transportnettet kan leveres rettidigt".
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understreger desuden, at Revisionsretten i den horisontale analyse anførte, at det er 
nødvendigt at fokusere på prioriteter med den største EU-merværdi, eftersom omfanget 
af Unionens finansiering er begrænset i forhold til de samlede behov; 

112. er af den opfattelse, at trafikprognoserne, som anført i Revisionsrettens revision 
vedrørende FTI'er, som regel var overoptimistiske, at de ikke var godt koordineret, at de 
ikke var baseret på forsvarlige økonomiske vurderinger, og at de nogle gange var meget 
forsimplede, og navnlig at cost-benefit-analyserne ikke var blevet anvendt korrekt som et 
redskab til politikudformning;

113. finder det meget beklageligt, at Kommissionen i sit lovgivningsforslag vedrørende ESI-
fondene for 2021-2027 fjerner alle de bedømmelseskrav, der gælder specifikt for store 
projekter, herunder kravet om cost-benefit-analyse; selv om det erkendes, at dette 
medfører en reduktion af den generelle administrative byrde, opvejes dette af den øgede 
risiko for, at de medfinansierede investeringer ikke vil give mest valuta for pengene; 

114. mener, at den omstændighed, at kun tre ud af ni indikatorer (33 %) fra 
programerklæringerne, der er knyttet til EFRU's specifikke mål – "Styrkelse af 
SMV'ernes konkurrenceevne", er på rette vej til at opfylde deres mål, udgør en 
utilfredsstillende performance; fremhæver, at disse tre indikatorer er outputrelaterede og 
måler antallet af virksomheder, der støttes af EFRU, mens andre indikatorer, såsom dem, 
der måler, om de private investeringer matcher den offentlige støtte til virksomheder, 
ligesom den øgede beskæftigelse i virksomheder, som modtager støtte, ikke er på rette 
vej; 

115. bemærker, at EFRU-midlerne blev brugt samtidig med nationale kilder til SMV-støtte, så 
den enten supplerede eksisterende nationale foranstaltninger eller udfyldte huller i 
støtteordningerne, men det6 blev dog konstateret, at synergierne mellem EFRU-støtte og 
ESF-støtte generelt var beskedne, trods betydningen af at bevare arbejdspladser;

116. tager i betragtning, at der i forbindelse med Revisionsrettens revision af 
revisionserklæringen for 2019 kun var gennemført 11 ud af 121 projekter, der var 
medfinansieret af EFRU og Samhørighedsfonden under ledelse af 12 medlemsstater; 
bemærker, at syv projekter havde opfyldt deres mål fuldt ud, og to projekter havde opfyldt 
deres mål delvist, mens de to andre projekter ikke opfyldte dem;

Naturressourcer

117. bemærker, at betalingerne til "Naturressourcer" beløb sig til 59,5 mia. EUR og blev 
udbetalt gennem følgende programmer og politikker:

 Direkte betalinger under Den Europæiske Garantifond for Landbruget (EGFL): op 
til 69,5 % eller 41,4 mia. EUR

 Markedsrelaterede udgifter under Den Europæiske Garantifond for Landbruget 
(EGFL): op til 4,0 % eller 2,4 mia. EUR

6 Europa-Kommissionen: "Ex-post evaluation of 2007-2014, Support to SMEs – Increasing Research and 
Innovation in SMEs and SME Development", februar 2016.
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 Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne (ELFUL): op til 
23,9 % eller 14,2 mia. EUR 

 Den Europæiske Hav- og Fiskerifond (EHFF): op til 1,4 % eller 0,8 mia. EUR

 "Andre programmer": op til 1,2 % eller 0,7 mia. EUR;

118. tager hensyn til, at der findes to væsentlige sæt indikatorer, som har til formål at overvåge 
den fælles landbrugspolitiks performance, og som begge hovedsagelig er baseret på 
medlemsstaternes rapportering og data indsamlet af Eurostat:

 Den "fælles overvågnings- og evalueringsramme" indeholder 210 indikatorer: 
45 kontekstindikatorer, 84 outputindikatorer, 41 resultatindikatorer, 
24 målindikatorer og 16 virkningsindikatorer

 Programerklæringerne om den fælles landbrugspolitik indeholder 63 indikatorer, 
hvoraf de fleste er hentet fra den fælles overvågnings- og evalueringsramme: Seks 
har til formål at måle virkninger i forbindelse med de tre generelle mål, mens resten 
er output-/input-, resultat- og virkningsindikatorer vedrørende de specifikke mål;

Revisionsrettens konklusioner

119. finder det bekymrende, at 44 (18 %) ud af de 251 transaktioner, der blev undersøgt7, 
var behæftet med fejl, mens 207 (82 %) var uden fejl; er bekymret over, at Revisionsretten 
har konstateret, baseret på de 36 fejl, som den har kvantificeret, og andet bevis fra 
kontrolsystemet, at fejlforekomsten for "Naturressourcer" ligger tæt på 
væsentlighedstærsklen;

120. beklager, at 70 % af fejlene vedrørte "Ikke-støtteberettiget 
modtager/aktivitet/projekt/udgift";

121. bemærker, at 114 af de 136 transaktioner vedrørende udvikling af landdistrikter ikke var 
behæftet med fejl, fem tilfælde havde fejl med en effekt på over 20 %, og 15 transaktioner 
indeholdt fejl under 20 % af det undersøgte beløb, og to betalinger havde 
overholdelsesproblemer uden nogen finansiel indvirkning;

122. bemærker, at ud af 68 betalinger til investeringsprojekter, såsom modernisering af 
bedrifter, støtte til basale tjenester og landsbyfornyelse i landdistrikter, investeringer i 
skovforvaltning og støtte til lokaludvikling styret af lokalsamfundet, var ni behæftet med 
fejl, herunder to tilfælde, hvor støttemodtageren og/eller projektet ikke havde opfyldt 
støtteberettigelsesbetingelserne;

123. bemærker, at ud af 68 betalinger, som var baseret på landbrugernes angivelser af areal 
eller antal dyr og på krav vedrørende overholdelse af miljømæssige og klimarelaterede 
kriterier, var otte transaktioner behæftet med små fejl på under 5 % af det undersøgte 
beløb, ét tilfælde af fejl på mellem 5 % og 20 %, og i to andre tilfælde opfyldte 
støttemodtagerne ikke de miljø- og klimarelaterede støtteberettigelsesbetingelser, hvilket 

7 Stikprøven bestod af 136 betalinger under programmer for udvikling af landdistrikter, 95 direkte betalinger, 14 
markedsforanstaltninger og 6 betalinger til fiskeri, miljø og klimaindsats.
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førte til fejl, der oversteg 20 % af det undersøgte beløb i begge tilfælde; 

124. bemærker, at ud af 14 transaktioner vedrørende markedsforanstaltninger havde 
betalingsorganerne i fem tilfælde godtgjort ikke-støtteberettigede omkostninger, 
herunder tre tilfælde af manglende overholdelse af støtteberettigelsesbestemmelserne, 
hvilket førte til fejl, der oversteg 20 % af det undersøgte beløb;

125. bemærker, at der ud af seks transaktioner vedrørende fiskeri, miljø og klimaindsats blev 
fundet ikke-støtteberettigede elementer i de omkostninger, der var godtgjort for to 
projekter; 

Den formelle rigtighed af udgifterne til den fælles landbrugspolitik

126. er bekymret over begrænsningerne i pålideligheden af resultaterne af 
godkendelsesorganernes arbejde på grund af svagheder, som Revisionsretten 
identificerede i nogle af godkendelsesorganernes kontrol- og stikprøvemetoder;

127. påpeger, at GD AGRI anslog risikoen ved betaling til ca. 1,9 % for udgifterne til den 
fælles landbrugspolitik som helhed i 2019, idet risikoen ved betaling er ca. 1,6 % for 
direkte betalinger, 2,7 % for udvikling af landdistrikterne og 2,8 % for 
markedsforanstaltninger;

Den fælles landbrugspolitiks performance

128. finder det bekymrende, at Revisionsretten har konstateret svagheder i sættet af 
resultatindikatorer for den fælles landbrugspolitik:

 Den årlige forvaltnings- og effektivitetsrapport for 2019 indeholder kun få 
kvantificerede oplysninger om den fælles landbrugspolitiks resultater og virkning 
og giver et for positivt billede af politikkens præstationer, fordi fokus ligger på 
output snarere end resultater:

a. Kommissionen angiver, at "over 85 % af målene for klimaforanstaltninger 
inden for landbrugssektoren allerede er nået i forvaltningen af biodiversitet, jord 
og vand". Disse mål er baseret på de arealer, der er omfattet af specifikke 
ELFUL-foranstaltninger, dvs. output. De viser ikke, om betalingerne har en 
indvirkning på de støttede arealers tilstand. Kommissionen hævder, at ELFUL 
yder "et vigtigt bidrag til udviklingen. Eksempelvis er adgangen til bredbånd i 
landdistrikterne forbedret betydeligt (59 % af husstandene i landdistrikterne fik 
adgang til næste generation af internet i 2019)". Der findes ingen oplysninger 
om ELFUL's bidrag til dette tal i den årlige forvaltnings- og effektivitetsrapport;

 Indikatorerne i programerklæringerne indeholder primært oplysninger om output, 
som er lettere at måle og mindre påvirket af eksterne faktorer end resultater og 
virkninger:

a. Kommissionens interventionslogik forbinder målsætninger, foranstaltninger og 
outputindikatorer i den fælles landbrugspolitik, men beskriver ikke behovene 
eller de tilsigtede resultater og mål. Kommissionens interventionslogik for 
direkte betalinger fastsætter ikke, hvilket indkomstniveau den fælles 
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landbrugspolitik sigter mod at opnå for landbrugerne;

b. Målene for den fælles landbrugspolitiks generelle målsætninger og de fleste 
specifikke EGFL-målsætninger udtrykkes som ønskelige tendenser (f.eks. "at 
øge" faktorindkomsten i landbruget eller "at mindske" drivhusgasemissionerne 
fra landbruget). Flere eksterne faktorer påvirker det endelige udfald, og 
Kommissionen har ikke altid identificeret en årsagssammenhæng mellem den 
fælles landbrugspolitik og variablen. Mål, der udelukkende udtrykkes som 
tendenser og ikke som kvantificerede værdier, gør det umuligt at fastlægge 
delmål;

c. De fleste indikatorer i den fælles overvågnings- og evalueringsramme, som ikke 
findes i programerklæringerne, er outputindikatorer; de giver ikke væsentlige 
supplerende oplysninger om politikkens performance med hensyn til at opfylde 
målsætningerne. I evalueringsstøtteundersøgelserne bemærker man ofte, at 
mangel på overvågningsdata (om foranstaltninger) udgør en begrænsning, når 
man skal analysere virkninger. Revisionsretten påpegede8 begrænsningerne ved 
de performanceoplysninger, der indsamles med indikatorerne i den fælles 
overvågnings- og evalueringsramme;

 Med hensyn til den generelle målsætning om bæredygtig fødevareproduktion 
bemærker vi, at de direkte betalinger har mindsket udsvingene i landbrugernes 
indkomst. Samtidig har det forringet den direkte støttes produktivitet, at der ikke er 
fastsat benchmarks for rimelige levestandarder, og at udgifterne ikke er mere 
målrettede:

a. Alle de tre indikatorer, der er knyttet til den generelle målsætning om 
bæredygtig fødevareproduktion (forøgelse af faktorindkomsten i landbruget, 
forøgelse af landbrugets produktivitet og begrænsning af prisudsving), afspejler 
makroøkonomiske udviklingstendenser. Disse indikatorer viser en positiv 
tendens, men den fælles landbrugspolitik har ingen eller kun begrænset 
påviselig indvirkning på dem;

b. EGFL's specifikke målsætning om "at fastholde stabilitet i landbrugernes 
indkomster ved at yde direkte indkomststøtte" har en enkelt indikator: "andel af 
direkte støtte i landbrugsbedrifternes indkomst". I 2017 varierede værdien af 
denne indikator fra 8 % i Nederlandene til 50 % i Slovakiet. Målet er, at denne 
andel skal være stabil. Dette er imidlertid ikke i overensstemmelse med det 
politiske mål om at øge den individuelle indtjening for personer, der arbejder i 
landbruget, og samtidig begrænse behovet for direkte støtte;

c. I sin årlige forvaltnings- og effektivitetsrapport for 2019 anfører 
Kommissionen, at landbrugernes indkomst haltede bagefter i forhold til 
lønningerne i økonomien som helhed. Kommissionen har oplyst, at 
gennemsnitsindkomsten i landbrugssektoren i 2017 beløb sig til ca. 46,5 % af 

8 Jf. særberetning nr. 1/2016 (resultatmåling i relation til landbrugeres indkomst), punkt 92; nr. 10/2017 (unge 
landbrugere), punkt 70-71; nr. 13/2020 (biodiversitet på landbrugsarealer), punkt 49, 59, 71 og 81; 
Revisionsrettens udtalelse nr. 7/2018, punkt 68-71.
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gennemsnitslønnen i EU-28-økonomien. Kommissionen benytter 
virksomhedsindkomsten pr. familiearbejdsenhed som en indikator for 
landbrugsindkomsten. Men dette tal tager ikke højde for de to populationers 
forskellige demografi (mange landbrugere er i pensionsalderen) eller 
landbrugshusholdningernes indkomst fra andet end landbrug. Den disponible 
indkomst, også medregnet den indkomst, der ikke stammer fra landbruget, er et 
centralt element for vurderingen af landbrugernes levestandard;

d. I 2016 var omkring to tredjedele9 af bedrifterne i Unionen mindre end 5 ha. 
Eftersom de direkte betalinger er knyttet til bedriftens areal, går ca. 80 % af 
støtten til ca. 20 % af støttemodtagerne. Faktisk går mere end 30 % af 
betalingerne til 2 % af støttemodtagerne, som hver modtager mere end 50 000 
EUR i direkte betalinger. Forskellige omfordelingsmekanismer har kun haft 
marginal virkning;

e. Performanceindikatorerne for den fælles landbrugspolitik måler ikke de direkte 
betalingers produktivitet. Undersøgelsen konkluderede, at andelen10 af 
bedrifter, der modtager direkte betalinger og genererer en indkomst pr. 
arbejdskraftenhed, der er højere end den gennemsnitlige nationale 
arbejdsproduktivitet, var faldet fra 29 % i 2013 til 26 % i 2015. Undersøgelsen 
viste, at 9 % af de mindre bedrifter og mere end 30 % af de store bedrifter havde 
en indkomst pr. arbejdskraftenhed, der lå over dette benchmark;

f. Indikatoren "procentdel af landbrugsbedrifter, der deltager i 
risikostyringsordninger" måler andelen af landbrugere, der modtager støtte fra 
den fælles landbrugspolitik til forsikringspræmier, deltager i gensidige fonde 
eller er omfattet af andre indkomststabiliseringsredskaber. Baseret på 
programerklæringerne gjorde indikatoren ikke tilstrækkelige fremskridt til at nå 
delmålet for 2018. Ved udgangen af 2018 var 28,3 % af målværdien for 2023 
nået. Revisionsretten har konstateret11, at de fleste af de landbrugere, der tegner 
forsikringer, gør det uden EU-støtte, og at direkte betalinger i sig selv mindsker 
indkomstudsving betydeligt.

 Hvad angår den generelle målsætning om bæredygtig forvaltning af 
naturressourcerne og klimapolitik fokuserer indikatorerne på størrelsen af det 
område, der er omfattet af foranstaltningerne, men ikke på, hvad der er opnået med 
støtten. Specifikt vedrørende klimaændringer kan det konstateres, at 
foranstaltningerne under den fælles landbrugspolitik på grund af deres udformning 
kun har ringe virkning, når det gælder afhjælpning af klimabehov:

a. De fleste af programerklæringernes indikatorer for de specifikke målsætninger 
angående naturressourcer og klimapolitik vedrører det areal eller antal dyr, der 
er omfattet af de forskellige foranstaltninger eller forpligtelser, og måler ikke 
de opnåede miljøgevinster;

9 Ifølge Eurostat.
10 "Evaluation study of the impact of the CAP measures towards the general objective "viable food production"", 
2020, s. 108-122.
11 Særberetning nr. 23/2019 "Stabilisering af landbrugernes indkomst", punkt 16-22 og 41.
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b. I sin seneste årlige forvaltnings- og effektivitetsrapport anser Kommissionen 
det for et godt opnået resultat, at 79 % af Unionens samlede landbrugsareal var 
underlagt mindst én forgrønnelsesforpligtelse i 2018. Revisionsretten 
konstaterede12 imidlertid, at forgrønnelsesordningen kun havde haft en 
begrænset målbar virkning på landbrugsmetoderne og miljøet. Den havde ført 
til ændringer af landbrugsmetoderne på ca. 5 % af al Unionens landbrugsjord 
og indvirkede som regel minimalt på de etablerede landbrugsmetoder. 
Forgrønnelsesordningen var dybest set fortsat en indkomststøtteordning;

c. Når foranstaltninger vedrørende miljø- og klimavenligt landbrug målrettes 
korrekt, kan de bidrage betydeligt til biodiversiteten. Dette er mest sandsynligt, 
når ordningerne dækker en betydelig andel af landbrugslandskabet eller 
fokuserer på specifikke risici. En af begrænsningerne er landbrugernes ringe 
udnyttelse af ordningerne. Med hensyn til nogle ELFUL-foranstaltninger 
fandt13 Revisionsretten tilfælde, hvor kompensationen ikke dækkede 
omkostningerne ved at deltage i ordningen (f.eks. Natura 2000-betalinger i 
nogle medlemsstater);

d. I forbindelse med den specifikke ELFUL-målsætning vedrørende økosystemer 
viste de skovbrugsrelaterede outputindikatorer på EU-niveau, at anvendelsen af 
skovbrugsforanstaltninger havde været beskeden;

e. Indikatoren "procentdel af kunstvandede arealer, der omstilles til mere effektive 
vandingssystemer" vedrører ELFUL's specifikke målsætning 5. Målet for 2023 
er 13,0 %; i 2018 var resultatet 5,26 %, dvs. 40 % af vejen mod målet. De 
samlede fremskridt er uklare. På grundlag af en stikprøve af medlemsstater 
konstateredes det i evalueringsstøtteundersøgelsen14, at der ikke foretages 
nogen klar verifikation af de vandbesparelser, der er opnået efter 
gennemførelsen af ELFUL-investeringen;

f. Emissioner fra landbruget tegnede sig for ca. 12,6 % af Unionens samlede 
drivhusgasemissioner i 2017. Drivhusgasemissionerne fra landbruget er faldet 
med mere end 20 % siden 1990, men er stagneret siden 2010;

g. Det fremgår af evalueringsstøtteundersøgelsen om klimaændringer, at de 
obligatoriske foranstaltninger (f.eks. forgrønnelse og krydsoverensstemmelse) 
ikke i tilstrækkelig grad reducerer drivhusgasemissionerne fra husdyropdræt og 
forvaltning af dyrkede arealer. Der findes ingen foranstaltninger inden for den 
fælles landbrugspolitik, hvorved medlemsstaterne kan tvinge landbrugerne til 
at træffe foranstaltninger til at nedbringe drivhusgasemissionerne fra 
husdyropdræt og forvaltning af dyrkede arealer; 

 De oplysninger vedrørende den generelle målsætning om afbalanceret territorial 
udvikling, som Kommissionen har fremlagt i den årlige forvaltnings- og 

12 Særberetning nr. 21/2017 "Forgrønnelse".
13 Særberetning nr. 1/2017 "Det vil kræve en yderligere indsats at gennemføre Natura 2000-nettet på en sådan 
måde, at dets fulde potentiale realiseres", punkt 59-60.
14 "Evaluation of the impact of the CAP on water", 2019, s. 157-158.
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effektivitetsrapport og programerklæringerne, er ikke tilstrækkelige til, at de 
relaterede EU-udgifters performance kan vurderes:

a. Den eneste indikator i programerklæringerne, der vedrører den generelle 
målsætning om "afbalanceret territorial udvikling", er "beskæftigelsesgrad i 
landdistrikterne". Denne steg fra 63,4 % i 2012 til 68,1 % i 2018. Den fælles 
landbrugspolitiks indflydelse er uvis, men begrænset. I samme periode steg den 
generelle beskæftigelsesgrad fra 68,4 % til 72,2 %. Den eksterne økonomiske 
situation og talrige nationale politikker påvirker både direkte og indirekte 
beskæftigelsen i landdistrikterne. I den årlige forvaltnings- og 
effektivitetsrapport anerkendes disse eksterne faktorer;

b. Antallet af job, der var registreret som direkte skabt af LEADER-programmet 
ved udgangen af 2018, var 13 337 (30 % af 2023-målet), dvs. under 0,05 % af 
den samlede beskæftigelse i landdistrikterne. I forbindelse med andre 
landdistriktsudviklingsforanstaltninger blev der skabt 10 784 job (14 % af 
målet). Kommissionen bemærker i sine programerklæringer, at den ikke råder 
over pålidelige data om antallet af skabte job under LEADER;

c. I en række evalueringsstøtteundersøgelser antydes15 det, at den regionale og 
sektormæssige kontekst har stor indvirkning på beskæftigelsen i 
landdistrikterne, og at den fælles landbrugspolitiks foranstaltninger kun har 
ringe virkning på jobsituationen i landdistrikterne;

d. Unge landbrugere kan modtage supplerende direkte betalinger under EGFL og 
engangsstøtte fra ELFUL til at etablere deres første landbrugsbedrift. 
Revisionsrettens revisionsresultater er sammenfaldende med 
evalueringsstøtteundersøgelsernes resultater16: EGFL's støtte til unge 
landbrugere har ingen eller næsten ingen virkning, mens ELFUL-støtten er mere 
effektiv, hovedsagelig fordi den er bedre målrettet. Den fælles landbrugspolitiks 
foranstaltninger vedrørende generationsskifte har vist sig effektive i tilfælde, 
hvor disse foranstaltninger også understøttes og styrkes af nationale, regionale 
og lokale forvaltningsinstitutioner og skattepolitikker;

e. Kommissionen fastslår i den årlige forvaltnings- og effektivitetsrapport, at 
bredbåndsadgangen i landdistrikterne er blevet væsentlig bedre, men giver 
ingen yderligere oplysninger om ELFUL's bidrag til udviklingen af 
landdistrikterne. En evalueringsstøtteundersøgelse med en vurdering af den 
generelle målsætning om afbalanceret territorial udvikling i perioden 2014-
2020 er under udarbejdelse;

Sikkerhed og medborgerskab

129. bemærker, at betalingerne til "Sikkerhed og medborgerskab" beløb sig til 3,3 mia. EUR 

15 "Evaluation of Article 68 measures", 2016; "Evaluation of the impact of the CAP on generational renewal, 
local development and jobs in rural areas", 2019.
16 "Evaluation of the impact of the CAP on generational renewal, local development and jobs in rural areas", 
2019; Revisionsrettens særberetning nr. 10/2017: "EU's støtte til unge landbrugere bør målrettes bedre med 
henblik på at fremme et effektivt generationsskifte"; SURE-Farm: "Impact of the Young Farmers payment on 
structural change", 2020.
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og blev udbetalt gennem følgende programmer, politikker og agenturer:

 "Migration og sikkerhed": op til 45,3 % af budgettet for udgiftsområdet eller 1,6 
mia. EUR;

 14. Decentrale agenturer (sundhed: ECDC, EFSA, EMA, ECHA; indre 
anliggender: Frontex, EASO, Europol, Cepol, eu-LISA, EMCDDA; retfærdighed: 
Eurojust, FRA, EIGE, EPPO: op til 29,1 % af budgettet for udgiftsområdet eller 1 
mia. EUR;

 "Fødevarer og foder": op til 7,6 % af budgettet for udgiftsområdet eller 0,2 mia. 
EUR;

 "Et Kreativt Europa": op til 7,3 % af budgettet for udgiftsområdet eller 0,2 mia. 
EUR;

 "Andre" (forbrugere, retfærdighed, rettigheder, lighed og medborgerskab): op til 
10,7 % eller 0,3 mia. EUR;

Revisionsrettens konklusioner: Medlemsstaternes årsregnskaber for AMIF/ISF

130. bemærker, at det vigtigste udgiftsområde inden for denne overskrift er migration og 
sikkerhed, og at de fleste udgifter kommer fra to fonde – Asyl-, Migrations- og 
Integrationsfonden (AMIF) og Fonden for Intern Sikkerhed (ISF);

131. bemærker, at syv (37 %) af de 19 transaktioner, som Revisionsretten undersøgte, var 
behæftet med fejl for så vidt angår transaktionernes formelle rigtighed (dvs. 
overvurdering af lønomkostninger);

132. beklager, at tre kvantificerbare fejl havde en finansiel virkning på de beløb, der blev 
afholdt over Unionens budget;

133. tager hensyn til fire tilfælde af manglende overholdelse af retlige bestemmelser 
vedrørende udvælgelse af projekter og udbudsregler, som ikke havde en finansiel 
indvirkning på Unionens budget;

134. bemærker, at revisionsmyndighederne i medlemsstaterne17, som Revisionsretten havde 
udvalgt til kontrol, havde udviklet og gennemført detaljerede procedurer af tilstrækkelig 
kvalitet til at kunne aflægge rapport som krævet i henhold til reglerne;

135. tager hensyn til visse mangler i de årlige rapporter fra medlemsstaterne, hvis indvirkning 
på regnskaberne ikke var af en sådan væsentlighed, at de satte spørgsmålstegn ved 
revisionsmyndighedernes konklusioner, men skabte en potentiel risiko for manglende 
pålidelighed af de indberettede data og for begrænset sikkerhed, f.eks.:

 Problemer ved stikprøvetagningen (anvendelse af en risikobaseret metode frem for 
en metode til tilfældig stikprøvetagning; upræcise værdier anvendt til at fastlægge 

17 Tyskland, Grækenland, Italien, Cypern, Litauen, Polen og Det Forenede Kongerige i forbindelse med AMIF; 
Slovenien i forbindelse med ISF.
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stikprøvestørrelse) i Slovenien

 Et mangelfuldt sæt regnskaber (forelæggelse af udkastet til regnskab for 
revisionsmyndigheden, inden den ansvarlige myndighed havde afsluttet sin egen 
kontrol på stedet) i Italien og Slovenien

 Unøjagtigheder i beregninger og i præsentationen af samlede fejlprocenter og/eller 
restfejlprocenterne i Tyskland og Italien

 Udelukkelse af teknisk bistand fra revisionspopulationen og manglende 
rapportering herom i den årlige kontrolrapport i Slovenien

 Delvis udelukkelse af forudbetalinger fra revisionspopulationen og manglende 
rapportering herom i den årlige kontrolrapport i Tyskland

 Tildeling af projekter i to undergrupper (forskud og afholdte udgifter) af 
stikprøvemæssige årsager i Cypern; 

136. bemærker, at revisionsmyndighederne i de medlemsstater18, som Revisionsretten havde 
udvalgt til kontrol, havde detaljerede revisionsprogrammer og tjeklister til at støtte deres 
konklusioner;

137. tager hensyn til visse mangler i revisionsmyndighedernes arbejde, som skaber potentielle 
risici i tilfælde af manglende påvisning af ikke-støtteberettigede udgifter, upålidelige 
revisionskonklusioner og begrænset sikkerhed såsom:

 Ureglementeret kontrol af projektudvælgelses- og/eller tildelingskriterier foretaget 
af revisorer i Italien og Cypern

 Utilstrækkeligt revisionsspor eller dårlig dokumentation af revisionsarbejdet i 
Grækenland, Cypern, Litauen og Det Forenede Kongerige

 Ureglementeret kontrol af al relevant tilgængelig dokumentation til at bekræfte 
målgruppernes støtteberettigelse og de anmeldte udgifter og omkostningernes 
rimelighed i Italien og Cypern;

138. bemærker de mangler, der fremgår af Kommissionens vurderinger af årlige 
kontrolrapporter19, såsom:

 En anden definition af "mellemliggende betaling", som skaber risiko for, at de 
indberettede datas værdi og fuldstændighed kompromitteres

 Manglende retningslinjer fra Kommissionen om, hvordan den minimale 
revisionsdækning på 10 % beregnes, når der anvendes delstikprøvetagning, hvilket 
skaber risiko vedrørende pålideligheden og usikkerheden i forbindelse med 

18 Tyskland, Grækenland, Italien, Cypern, Litauen, Polen, Det Forenede Kongerige og Slovenien.
19 Fra Bulgarien, Tjekkiet, Frankrig, Nederlandene, Østrig, Portugal, Slovakiet, Estland, Spanien, Island, Malta 
og Finland.
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revisionskonklusionerne;

Performance: AMIF

139. bemærker, at der er fire generelle virkningsindikatorer (faktiske tilbagesendelser i forhold 
til antal afgørelser om tilbagesendelse, procentsats for frivillig tilbagevenden, forskel i 
beskæftigelsesgrad mellem EU-borgere og tredjelandsstatsborgere og konvergens 
mellem medlemsstaternes anerkendelsesprocenter for asylansøgere); bemærker, at disse 
ikke er direkte relateret til AMIF's performance, selv om udgifterne fra fonden kan 
bidrage til at opfylde de tilsvarende mål;

140. bemærker, at fem af de 24 indikatordelmål for 2020 allerede er nået i de foregående år, 
men målene er ikke blevet justeret opad i overensstemmelse med praksis for god 
økonomisk forvaltning, og de afspejler derfor ikke potentialet for yderligere 
effektivitetsgevinster;

141. er dybt bekymret over, at AMIF-indikatorerne ikke er på rette vej til at opfylde deres mål 
med hensyn til integration og lovlig migration samt tilbagesendelsespolitikker og 
irregulær migration;

142. er dybt bekymret over, at der kun foreligger begrænsede, aggregerede 
performanceoplysninger om de samlede EMAS20-relaterede udgifter (den oprindelige 
bevilling på 100 mio. EUR blev forhøjet til 2,2 mia. EUR for perioden frem til 2020, 
hvilket svarer til 30 % af fonden, men Kommissionen har ikke udviklet en 
performanceovervågningsramme for EMAS-finansierede projekter); 

143. er dybt bekymret over, at den årlige forvaltnings- og effektivitetsrapport og 
programerklæringerne kun indeholder få oplysninger om sparsommelighed og 
produktivitet i forbindelse med gennemførelsen af fonden og om 
omkostningseffektiviteten i AMIF's aktioner;

144. er dybt bekymret over, at den årlige forvaltnings- og effektivitetsrapport og 
programerklæringerne ikke rapporterer om foranstaltninger, der sigter mod at tiltrække 
højt kvalificerede arbejdstagere til Unionen gennem ordninger for lovlig migration, og 
indikatorerne egner sig ikke til at rapportere om sådanne foranstaltninger;

145. er dybt bekymret over, at AMIF-indikatorerne ikke er på rette vej til at opfylde deres mål 
med hensyn til antallet af hjemsendte irregulære immigranter i forhold til udstedte 
beslutninger om hjemsendelse, frivillig tilbagevenden og personer, som tvangsforflyttes;

146. er dybt bekymret over, at tilbagesendelsesraten for personer, der ikke længere har ret til 
at opholde sig på Unionens område, er utilfredsstillende (31,5 %);

147. er dybt bekymret over den svækkede gennemførelse af tilbagesendelsesoperationer af 
følgende årsager: 

 asylprocessens varighed 

20 Nødhjælp under AMIF.
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 manglende forbindelser mellem asyl og tilbagesendelse

 procedurer, der hindrer koordinering og udveksling af oplysninger

 mangel på et robust og integreret system til forvaltning af tilbagesendelser

 ingen gensidig anerkendelse og ingen systematisk registrering af afgørelser om 
tilbagesendelse i Unionen

 forsvinden og vanskeligheder med at lokalisere migranter, der kan tilbagesendes, 
herunder sporing af frivillige udrejser

 utilstrækkelig kapacitet i udrejsecentrer

 vanskeligt samarbejde med migranternes oprindelsestredjelande

 begrænset anvendelse af udviklingsbistand til at lette samarbejdet med 
migranternes oprindelseslande

 ringe resultater med hensyn til støttet frivillig tilbagevenden og reintegration;

148. er bekymret over, at der findes to parallelle EU-finansierede ordninger, der støtter den 
samme type tilbagesendelsesaktiviteter (nationale AMIF-programmer og Frontex' 
tilbagesendelsesstøtte), og den utilstrækkelige koordinering mellem de to ordninger for 
tvangsmæssige tilbagesendelser;

Anbefalinger

149. opfordrer Kommissionen til:

 at udsende retningslinjer til medlemsstaternes revisionsmyndigheder for AMIF og 
ISF om, hvordan revisionens dækning beregnes i tilfælde af delstikprøvetagning, 
for at sikre, at stikprøvetagningen er tilstrækkelig og hensigtsmæssig med hensyn 
til at udgøre et rimeligt grundlag for, at revisoren kan drage konklusioner om den 
samlede revisionspopulation

 at minde medlemsstaternes revisionsmyndigheder for AMIF og ISF om, at de bør 
følge Kommissionens instrukser om stikprøvetagning og beregning af 
fejlforekomsten på betingelse af, at stikprøvetagning sker tilfældigt, at hver 
stikprøveenhed i populationen bør have en chance for at blive udtaget og, hvor det 
er relevant, bør alle fejl ekstrapoleres til den relevante population

 at udsende retningslinjer til medlemsstaternes revisionsmyndigheder for AMIF og 
ISF om, hvordan de på en tilstrækkelig og hensigtsmæssig måde kan dokumentere 
arten, den tidsmæssige placering og omfanget af deres revisionshandlinger, deres 
resultater og det indsamlede revisionsbevis

 at anvende de indhøstede erfaringer fra nødomfordelingsordningerne (herunder fra 
situationen i den modtagende medlemsstat efter omfordelingen) til udformning af 
en mulig frivillig omfordelingsmekanisme i fremtiden;
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150. anmoder Kommissionen om:

 at opstille kriterier for fordeling af nødhjælpsmidlerne under delt forvaltning med 
medlemsstaterne i den næste finansielle ramme;

 at styrke performanceovervågningsrammen ved a) at sikre, at AMIF's 
nødhjælpsprojekter omfatter output- og resultatindikatorer med klare mål og 
basislinjer, hvis det er relevant, og give en begrundelse herfor, når det ikke er 
tilfældet, b) at overvåge og rapportere om resultaterne af nødhjælpsfinansierede 
projekter, c) at udarbejde indikatorerne for AMIF's fælles overvågnings- og 
evalueringsramme, herunder basislinjer og mål, for den nye FFR for 2021-2027, 
inden projekterne for 2021-2027 går i gang 

 at gennemføre foranstaltninger til at sikre komplementaritet og bedre koordinering 
mellem AMIF og EASO/Frontex (f.eks. på området for tvangsmæssig 
tilbagesendelse eller støtte til asylmyndigheder)

 at anvende udviklingsbistand som et redskab til at fremme et bedre samarbejde med 
migranternes oprindelseslande21;

GD HOME's årlige aktivitetsrapport for 2019

151. glæder sig over anbefalingerne fra GD HOME's interne revisionstjeneste for 2019 såsom:

 at etablere og planlægge GD HOME's revisionsaktivitet (GD HOME bør definere 
og formidle revisionsfunktionens hensigtserklæring og mandat, tilpasse roller og 
ansvarsområder, rapporteringsveje og delmål for regnskabsafslutningen; ajourføre 
revisionsstrategierne; analysere ressourcebehovet for revisionsaktiviteten)

 at gennemføre revisionsplanen (GD HOME skal planlægge og iværksætte 
revisioner så hurtigt som muligt i året efter vedtagelsen af det årlige arbejdsprogram 
og gennemgangen af de årlige kontrolrapporter og revisionserklæringer; 
harmonisere delmål for revisionsprocessens trin; sikre, at de endelige 
revisionsrapporter sendes til støttemodtagerne uden forsinkelse, og at den øverste 
ledelse fører tilsyn med dette)

 regnskabsafslutning (GD HOME bør sikre, at afgørelserne om regnskabsafslutning 
træffes rettidigt; det bør præcisere den procedure for regnskaber, der forelægges 
inden årets udgang); det bør tilpasse regnskabsafslutningsproceduren til en ny 
organisationsstruktur og forbedre kommunikationen mellem finansielle enheder og 
revisionssektoren (oprettelse og planlægning af revisionsaktiviteterne; gennemføre 
revisionsplanen; regnskabsafslutning);

GD JUST's årlige aktivitetsrapport for 2019

152. glæder sig over GD JUST's igangværende gennemførelse af anbefalingerne fra GD 
JUST's interne revisionstjeneste vedrørende konsekvensanalyseprocessen og 

21 Europa-Parlamentets beslutning af 25. november 2020 om øget udviklings- og bistandseffektivitet 
(2019/2184(INI)).
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gennemførelsen af retningslinjerne for bedre regulering og den tilhørende værktøjskasse;

Et globalt Europa

153. bemærker, at betalingerne til "Et globalt Europa" i 2019 beløb sig til 10,1 mia. EUR og 
blev udbetalt gennem følgende særlige instrumenter:

 "Instrumentet til finansiering af udviklingssamarbejde": op til 26 % af budgettet for 
"Et globalt Europa" eller 2,6 mia. EUR

 "Det europæiske naboskabsinstrument (ENI)": op til 20,6 % af budgettet for "Et 
globalt Europa" eller 2,1 mia. EUR

 "Instrumentet til førtiltrædelsesbistand (IPA)": op til 15,7 % af budgettet for "Et 
globalt Europa" eller 1,6 mia. EUR

 "Humanitær bistand": op til 20,4% af budgettet for "Et globalt Europa" eller 2,1 
mia. EUR

 "Andre aktioner og programmer": op til 17,3% af budgettet for "Et globalt Europa" 
eller 1,7 mia. EUR;

154. tager hensyn til, at budgettet for EU's foranstaltninger udadtil gennemføres af 
Generaldirektoratet for Internationalt Samarbejde og Udvikling (GD DEVCO), 
Generaldirektoratet for Naboskabspolitik og Udvidelsesforhandlinger (GD NEAR), 
Generaldirektoratet for Civilbeskyttelse og Humanitære Bistandsforanstaltninger (GD 
ECHO), Generaldirektoratet for Regionalpolitik og Bypolitik (GD REGIO) og Tjenesten 
for Udenrigspolitiske Instrumenter (FPI);

155. bemærker, at udgifterne under dette område blev udbetalt i mere end 150 lande verden 
over ved hjælp af en række forskellige instrumenter og støtteordninger såsom kontrakter 
vedrørende bygge- og anlægsarbejder/vareindkøb/tjenesteydelser, tilskud, speciallån, 
lånegarantier og finansiel bistand, budgetstøtte og andre specifikke former for 
budgettilskud;

156. bemærker, at Revisionsretten undersøgte en stikprøve på 68 transaktioner: 22 fra GD 
NEAR, 25 fra GD DEVCO, 10 fra GD ECHO og 11 andre transaktioner samt syv 
transaktioner fra GD NEAR's og GD DEVCO's undersøgelser i 2019 af 
restfejlfrekvensen, der var justeret for at kompensere for deres metodologiske 
begrænsninger;  

Revisionsrettens konklusioner: GD NEAR

157. beklager, at Unionen stadig yder budgetstøtte til tredjelande, som er reguleret af 
lovbestemmelser med et bredt anvendelsesområde, hvilket skaber en risiko for, at 
Kommissionen foretager en bred fortolkning af, om de generelle betingelser er opfyldt; 
beklager, at Revisionsretten ikke kan omfatte forhold, der indtræffer senere end det 
tidspunkt, hvor Kommissionen udbetaler støtten til modtagerlandet, eftersom disse midler 
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da vil falde sammen med landets egne budgetmidler22; 

158. noterer sig med bekymring, at Revisionsretten for så vidt angår GD NEAR's undersøgelse 
af restfejlfrekvensen mener, at:

 GD NEAR's metode til og håndbog i undersøgelse af restfejlfrekvensen indeholder 
begrænsninger, der kan bidrage til en undervurdering af restfejlfrekvensen, såsom 
utilstrækkelig dækning af visse aspekter af udbudsprocedurer (årsager til afvisning 
af ansøgere, det valgte buds overholdelse af alle udvælgelses- og tildelingskriterier, 
fuldstændig kontrol af forslagsindkaldelser, begrundelse for direkte tildeling)23

 Fejlprocenten for tilskud for direkte forvaltning af tilskud beregnes på grundlag af 
et sikkerhedsniveau på 80 %, mens fejlprocenter normalt beregnes på grundlag af 
et sikkerhedsniveau på 95 %

 GD NEAR's metode til beregning af restfejlfrekvensen giver kontrahenten brede 
fortolkningsmuligheder i forbindelse med vurderingen af individuelle fejl (navnlig 
i tilfælde, hvor der ikke foreligger dokumentation for en transaktion)

 I 2018 og 2019 er halvdelen af transaktionerne i stikprøven blevet tilskrevet på 
grundlag af tidligere kontroller, mens Revisionsretten minder om, at en sådan 
tilgang ikke til fulde måler restfejlfrekvensen24;

Revisionsrettens særberetning nr. 09/2019: EU's støtte til Marokko har indtil videre givet 
begrænsede resultater

159. bemærker, at Unionens budgetstøtte i Marokko udgjorde ca. 0,37 % i perioden 2014-2018 
af landets samlede budgetudgifter, hvor kontrakterne beløb sig til 562 mio. EUR og 
betalingerne til 206 mio. EUR; minder om, at Marokko modtager mere EU-
udviklingsstøtte end noget andet nordafrikansk land, bortset fra Tunesien, og er en af de 
største modtagere af international udviklingsbistand;   

160. minder om, at det europæiske naboskabsinstrument (ENI) er det vigtigste finansielle 
instrument, som Kommissionen anvender i sit samarbejde med Marokko, og beløber sig 
til 1 399 mio. EUR i forpligtelser for perioden 2014-2020; 

161. påpeger, at Marokko efter Den Europæiske Unions Rets dom i december 2015 om 
Vestsahara suspenderede den politiske dialog om alle Unionens eksterne politikker såsom 
udviklingspolitik, handelspolitik, udenrigs- og sikkerhedspolitik fra december 2015 til 
januar 2019;

162. understreger, at Revisionsretten konstaterede en række problemer, der hæmmer 
budgetstøttens effektivitet:

 støttens suboptimale fokus og udformning (dvs. finansieringen dækkede for mange 
områder, Kommissionen havde ikke udviklet en klar strategi for de fremtidige 

22 s. 211.
23 s. 213.
24 Side 214.
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forbindelser med Marokko i den periode, hvor den politiske dialog var suspenderet, 
uensartet donorkoordination og budgetstøtteprogrammer, der ikke var udformet til 
at maksimere virkningen)

 vanskeligheder med at gennemføre støtten (dvs. forsinkelser, mangelfuld 
resultatvurdering fra Kommissionens side)

 ingen væsentlig indvirkning på budgetstøtteprogrammer (dvs. mindre end 
halvdelen af målene for budgetstøtten var opfyldt inden for sundhed, social 
beskyttelse, retfærdighed osv.);

163. opfordrer Kommissionen til:

 at sætte øget fokus på Unionens budgetstøtte i Marokko, nemlig ved at anvende en 
mere gennemsigtig og bedre dokumenteret metode til at tildele beløb til 
sektorspecifikke budgetstøtteprogrammer 

 at forbedre udformningen af mål- og resultatindikatorer, navnlig ved at gøre mere 
brug af resultatorienterede indikatorer 

 at forbedre strategien for politisk dialog, navnlig med henblik på at vurdere 
resultaterne af strategien for politisk dialog og anvende en klar og hensigtsmæssig 
definition af målene og de forventede resultater af dialogen 

 at forbedre kontrolprocedurerne i forbindelse med udbetalinger, nærmere bestemt 
at anvende hensigtsmæssige beregningsmetoder og kun at udbetale midler, når der 
er pålidelig dokumentation for, at målet rent faktisk er nået 

 at forbedre overvågningsprocedurerne såsom at styrke vurderingerne af de 
sektorspecifikke strategier og overvåge deres gennemførelse ved hjælp af deres 
indikatorer

 endelig at indgå tilbagetagelsesaftalen, for hvilken Rådet gav Kommissionen et 
forhandlingsmandat i 2000, navnlig da Marokko er en af de største modtagere af 
Unionens udviklingsbistand25;

Revisionsrettens konklusioner: GD DEVCO

164. noterer sig med dyb bekymring for så vidt angår GD DEVCO's undersøgelse af 
restfejlfrekvensen, at:

 de udgifter, der blev registreret i 2019 under 8., 9., 10. og 11. EDF er væsentligt 
fejlbehæftede; ifølge Revisionsretten er den anslåede fejlforekomst på 3,5 %

 43,6% af den anslåede fejlforekomst stammer fra udgifter, der ikke er afholdt (dvs. 
forpligtelser angivet som udgifter eller anmeldte udgifter, som er beregnet forkert)

 22,1% af den anslåede fejlforekomst skyldtes alvorligt brud på reglerne for 

25 Forespørgsel til skriftlig besvarelse E-000331/2020 om: Tilbagetagelsesaftale mellem EU og Marokko
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offentlige udbud (dvs. en uberettiget beslutning truffet af evalueringsudvalget) 

 12,7 % af den anslåede fejlforekomst stammede fra ikke-støtteberettigede udgifter 
(dvs. en betydelig stigning i lokalansattes lønninger efter kontraktens indgåelse)

 Kommissionen og dens gennemførelsespartnere begik flere fejl i transaktioner med 
relation til programoverslag, tilskud, bidragsaftaler med internationale 
organisationer og delegationsaftaler med EU-medlemsstaternes 
samarbejdsagenturer end i forbindelse med andre former for støtte (såsom dem, der 
vedrører kontrakter om bygge- og anlægsarbejder, vareindkøb og tjenesteydelser); 
25 (38 %) af de 65 reviderede transaktioner af denne type var behæftet med 
kvantificerbare fejl, som tegnede sig for 71,7 % af den anslåede fejlforekomst

 GD DEVCO's undersøgelse af restfejlfrekvensen udgør ikke en erklæringsopgave 
eller en revision; den er baseret på GD DEVCO's metode for og håndbog i 
undersøgelse af restfejlfrekvensen

 GD DEVCO's kontrolsystem, der er baseret på forudgående kontroller, har 
svagheder såsom begrænsninger i kontrollen af udbudsprocedurer, et meget lavt 
antal kontroller på stedet i det land, hvor projektet gennemføres, selve GD 
DEVCO's metode til beregning af restfejlfrekvensen og delvis eller fuld tillid til 
tidligere kontrolarbejde

 Generaldirektørens erklæring i den årlige aktivitetsrapport for 2019 indeholder 
ingen forbehold, da de to forbehold fra 2018 er blevet ophævet, og der ikke er 
fremsat nye forbehold; inden GD DEVCO ophævede disse forbehold i 2019, havde 
det mindsket sit anvendelsesområde betydeligt (dvs. den andel af udgifterne, der 
var dækket af dem) i 2017 og 2018, hvilket derfor ikke giver et retvisende billede 
af risiciene i GD DEVCO's overordnede ansvarsområde;

Resultaterne af det europæiske naboskabsinstrument (ENI) og instrumentet til finansiering af 
udviklingssamarbejde (DCI)

165. minder om, at ENI's budget for FFR 2014-2020 er på omkring 17 mia. EUR; ved 
udgangen af 2019 havde Kommissionen i alt indgået forpligtelser for 85 % af denne 
tildeling og brugt 42 %;

166. minder om, at DCI's budget for FFR 2014-2020 er på omkring 20 mia. EUR; ved 
udgangen af 2019 havde Kommissionen i alt indgået forpligtelser for 84 % af denne 
tildeling og brugt 40 %; 

167. bemærker, at Revisionsretten ifølge resultatgennemgangen af fem DCI-projekter og tre 
ENI-projekter konstaterede, at tre af DCI-projekterne havde haft performanceproblemer: 
I to af dem var gennemførelsen forsinket, hvorfor de ikke kan levere alle de planlagte 
output og resultater inden den relevante frist, mens der for ét ikke var fastsat et 
performancemål, men ingen af ENI-projekterne havde haft performanceproblemer;

168. noterer sig, at indikatorerne i Kommissionens overordnede performancerapporter 
afdækkede en generelt positiv tendens hvad angår fattigdomsbekæmpelse, ligestilling 
mellem kønnene på uddannelsesområdet, antallet af aftaler med nabolande samt 
menneskelig udvikling; beklager, at indikatorerne viste en tendens til forværring med 
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hensyn til konsolidering af demokrati, retsstatsprincippet og politisk stabilitet;

169. påpeger, at disse indikatorer dog ikke gav nogen oplysninger om selve programmernes 
performance, men snarere om den kontekst, hvori de opererede; understreger, at den 
anvendte blanding af indikatorer ikke illustrerede klart, i hvilket omfang programmerne 
leverede de forventede output og resultater, og hvordan disse bidrog til at opnå 
programmernes forventede virkninger; 

Anbefalinger

170. opfordrer Kommissionen til:

 at oplyse om begrænsningerne ved undersøgelsen af restfejlfrekvensen i GD 
NEAR's årlige aktivitetsrapport for 2020 og dets fremtidige årlige 
aktivitetsrapporter;

 at øge det sikkerhedsniveau, som GD NEAR anvender i sin metode til beregning af 
fejlfrekvensen for tilskud, til det samme niveau, som anvendes på resten af den 
population, der er omfattet af undersøgelsen af restfejlfrekvensen, så det mere 
nøjagtigt afspejler den højere risiko, der er forbundet med tilskud under direkte 
forvaltning ved udgangen af 2021

 at styrke GD NEAR's, GD DEVCO's, GD ECHO's, GD CLIMA's og FPI's 
kontroller ved at pege på og forebygge tilbagevendende fejl (f.eks. manglende 
tidsregistreringssystemer og opkrævning af ikke-støtteberettiget moms fra EU-
finansierede projekter) ved udgangen af 2021

 yderligere at forbedre ved udgangen af 2021 den metode og håndbog, der anvendes 
til GD DEVCO's undersøgelse af restfejlfrekvensen, for at adressere de forhold, 
Revisionsretten har identificeret i sin beretning, med henblik på at gøre den 
fejlfrekvens, der rapporteres i undersøgelsen, mere pålidelig

 at fremsætte forbehold for alle områder, der vurderes at have et højt risikoniveau, 
uanset deres andel af de samlede udgifter og deres finansielle effekt;

Administration

171. bemærker, at betalingerne til "Administration" i 2019 beløb sig til 10,4 mia. EUR og blev 
udbetalt gennem Unionens institutioner som følger:

 "Kommissionen": op til 57,9% af budgettet for udgiftsområdet eller 6,1 mia. EUR

 "Europa-Parlamentet": op til 19,6% af budgettet for udgiftsområdet eller 2,0 mia. 
EUR

 "EU-Udenrigstjenesten": op til 9,2% af budgettet for udgiftsområdet eller 1,0 mia. 
EUR

 "Rådet": op til 5,4% af budgettet for udgiftsområdet eller 0,6 mia. EUR

 "EU-Domstolen": op til 4,0 % af budgettet for udgiftsområdet eller 0,4 mia. EUR
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 "Revisionsretten": op til 1,4% af budgettet for udgiftsområdet eller 0,1 mia. EUR

 "EØSU": op til 1,3% af budgettet for udgiftsområdet eller 0,1 mia. EUR

 "Andre": op til 1,2% af budgettet for udgiftsområdet eller 0,1 mia. EUR;

172. bemærker, at administrationsudgifter omfatter udgifter til menneskelige ressourcer, som 
tegner sig for ca. 60 % af det samlede beløb, samt udgifter til bygninger, udstyr, energi, 
kommunikation og informationsteknologi, der anses for at være en udgift med lav risiko;

PWC's og Revisionsrettens konklusioner

173. noterer sig resultaterne af testen af transaktioner: af de 45 undersøgte transaktioner, der 
repræsenterede hver institution og hvert organ, indeholdt tre (6,7 %) kvantificerbare fejl, 
hvilket førte til en anslået fejlforekomst under væsentlighedstærsklen;

174. bemærker, at der ikke blev konstateret nogen specifikke forhold med hensyn til Rådet, 
Domstolen, Revisionsretten, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg, Det 
Europæiske Regionsudvalg, Den Europæiske Ombudsmand, EDPS og Tjenesten for EU's 
Optræden Udadtil (EU-Udenrigstjenesten);

175. bemærker, at Revisionsretten i Europa-Parlamentet konstaterede fejl i én betaling til et 
europæisk politisk parti (manglende overholdelse af reglerne for udgifters 
støtteberettigelse: manglende udbud, manglende skriftlige kontraktdokumenter og 
manglende dokumentation for faktisk afholdte udgifter);

176. bemærker, at der med hensyn til Kommissionen blev konstateret adskillige fejl 
vedrørende personaleomkostninger og PMO's forvaltning af familietillæg; 

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg

177. påpeger, at Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg (EØSU) endnu ikke har 
udarbejdet en politik for følsomme funktioner i overensstemmelse med sine interne 
kontrolstandarder, og at det navnlig ikke har fastlagt nogen definition af følsomme 
stillinger eller funktioner og heller ikke har foretaget en risikoanalyse med henblik på at 
vedtage afbødende kontroller og i sidste ende en politik for intern mobilitet;

178. finder det foruroligende, at EØSU ikke har foretaget en omfattende risikovurdering siden 
2014, og at kun ét direktorat har identificeret risiciene vedrørende opfyldelsen af sine mål, 
men endnu ikke har foreslået risikobegrænsende kontroller, der kan reducere disse risici 
til et acceptabelt niveau;

Europaskolerne

179. bemærker med tilfredshed, at Revisionsretten nævner, at kvaliteten af regnskaberne er 
blevet forbedret i forhold til tidligere år, men er dybt bekymret over, at Revisionsretten 
også for regnskabsåret 2019 konkluderer, at den ikke er i stand til at bekræfte, at skolernes 
økonomiske forvaltning i 2019 var i overensstemmelse med Europaskolernes 
finansforordning og personalevedtægten;

180. opfordrer indtrængende Europaskolerne til hurtigt at følge op på Revisionsrettens 
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anbefalinger vedrørende regnskabsføring, indkøb og ansættelse;

181. konstaterer, at der er dybtgående uligheder mellem to typer Europaskoler som f.eks.: 
Europaskolerne "type I", som først og fremmest er forbeholdt børn af tjenestemænd ved 
EU-institutionerne, og de "akkrediterede Europaskoler", som er åbne for alle elever 
uanset forældrenes erhverv;

182. konstaterer, at det er et centralt problem, at Europaskolernes centralkontor og 
europaskolesystemet er finansielt afhængige af GD Budget og GD for Menneskelige 
Ressourcer (selv om dette er berettiget med hensyn til tjenestemænd i de europæiske 
institutioner, som har prioriteret adgang til type I-skoler, er denne afhængighed af GD 
Budget og GD for Menneskelige Ressourcer ikke berettiget for alle andre elever, hvis 
familier ikke har nogen tilknytning til institutionerne); 

Anbefalinger

183. opfordrer Kommissionen til:

 at harmonisere sin støtte til kategori I-elever, dvs. børn af tjenestemænd, som 
vælger at indskrive sig på en akkrediteret Europaskole (i øjeblikket modtager visse 
tjenestemandsfamilier, afhængigt af hvilken by eller hvilket land de bor i, ikke 
støtte til at indskrive deres børn i akkrediterede skoler, som dog giver adgang til 
den samme studentereksamen)

 at løse problemet med ulige finansiering mellem kategori I-elever, der er indskrevet 
i de akkrediterede skoler, hvilket skyldes den situation, hvor de nogle gange 
erstattes af type I-Europaskolerne og undertiden placerer sidstnævnte i ulige og 
uberettiget konkurrence afhængigt af det skolemarked, de opererer på

 at gribe ind for at løse de vigtige problemer, der i øjeblikket opstår i forbindelse 
med den såkaldte "Cost Neutrality"-politik (jf. dokument 2018-10-D-63-en-5), 
hvori det fastsættes, at akkrediterede skoler ikke bør belaste det traditionelle 
europaskolesystem økonomisk, men tværtimod bør bidrage til de omkostninger, 
som det eksisterende system medfører26;

Generelle bemærkninger

184. tager hensyn til, at vedtagelsen af den ændrede personalevedtægt i 2014 blev ledsaget af 
en forpligtelse for institutionerne og organerne til før 2018 gradvis at reducere antallet af 
stillinger (tjenestemænd og midlertidigt ansatte) i deres stillingsfortegnelser med 5 % 

26 Denne bestemmelse medfører problemer på flere niveauer. For det første er centralkontoret og hele det budget, 
som Kommissionen har afsat til Europaskolerne, en offentlig tjeneste, som medlemsstaterne og skatteyderne 
allerede har betalt gennem dem. For det andet synes påstanden om, at de akkrediterede skoler udgør en ekstra 
omkostning, som de bør stå til ansvar for, at være ulogisk, da de generelt er selvfinansierende og ikke er genstand 
for indgriben fra Kommissionens side. Gennem disse skoler åbnes systemet for den europæiske studentereksamen, 
og man muliggør skolegang for børn af europæiske tjenestemænd til en langt lavere pris end Type I-
Europaskolerne, og derfor bør deres udvikling i stedet integreres i Kommissionens budget og under ingen 
omstændigheder beskattes, hvilket vil hæmme deres udvikling og de betydelige besparelser, de medfører til gavn 
for Unionen.
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sammenlignet med situationen i 2012;

185. påpeger, at institutionerne og organerne havde reduceret deres stillingsfortegnelser med 
1 409 stillinger (3 %) og samtidig gradvis øget anvendelsen af kontraktansatte. I løbet af 
perioden steg andelen af kontraktansatte i prognoserne vedrørende den samlede 
arbejdsstyrke fra 17 % til 22 %;

186. understreger, at stigningen i antallet af kontraktansatte ved årets udgang varierer 
betydeligt fra en institution, et organ eller et forvaltningsorgan til et andet, hvilket 
afspejler forskellene i enhedernes størrelse, men også indvirkningen på antallet af ansatte 
til nye opgaver som følge af prioriteter, der er i hastig udvikling, såsom:

 det supplerende arbejde, som Det Fælles Forskningscenter (JRC) udfører på vegne 
af andre tjenestegrene i Kommissionen og tredjeparter, og det forhold, at 
stipendiater, der tidligere blev ansat under national lovgivning, er blevet erstattet af 
et stort antal FG IV-ansatte, der yder videnskabelig og teknisk bistand

 Kommissionens uddelegering af gennemførelsen af nye programmer til 
forvaltningsorganerne, som var neutral med hensyn til budget og overførsel af 
kommissionsansatte

 internaliseringen af støttetjenester i Europa-Parlamentet (sikkerhedspersonale og 
chauffører ansat i FG I)

 nye ansvarsområder for EU-Udenrigstjenesten, navnlig inden for den fælles 
sikkerheds- og forsvarspolitik og handlingsplanen for bekæmpelse af 
desinformation (EU-Udenrigstjenesten styrkede også den fysiske sikkerhed og IT-
sikkerheden i EU-delegationerne);

187. er meget kritisk over for stigningen i antallet af kontraktansatte som en reaktion på særlige 
eller presserende situationer, f.eks. migrationskrisen;

188. bemærker med nysgerrighed det høje antal lukkedage i EU-institutionerne, hvor 
medarbejderne ikke behøver at bruge deres årlige ferie;

189. bemærker, at antallet af FG I-ansatte steg i nogle institutioner som følge af, at stillinger 
til sekretærer og kontorpersonale blev omdannet fra tjenestemandsstillinger og 
midlertidige stillinger til stillinger for kontraktansatte;

190. finder det yderst problematisk, at institutionerne, organerne og forvaltningsorganerne ved 
udgangen af 2018 havde 11 962 kontraktansatte (hvilket svarer til 37 % flere end i 2012); 
påpeger, at de fleste var ansat af Kommissionen, primært i FG IV, den bedst lønnede 
ansættelsesgruppe, og at størstedelen af de kontraktansatte i forvaltningsorganerne 
ligeledes var ansat i FG III og FG IV (henholdsvis 763 og 715);

191. noterer sig, at lønudgifterne til tjenestemænd og midlertidigt ansatte i institutionerne, 
organerne og forvaltningsorganerne i den undersøgte periode steg med 12 %, mens de 
samlede betalinger til kontraktansatte steg med 59 %,  og mens de samlede lønudgifter til 
tjenestemænd, midlertidigt ansatte og kontraktansatte steg med 15 %, fra 4 116 mio. EUR 
i 2012 til 4 724 mio. EUR i 2018; 
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Anbefalinger

192. opfordrer Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg til:

 at gennemføre en politik for håndtering af følsomme funktioner, som bygger på en 
omfattende risikovurdering, der fører til identificering af risikobegrænsende 
kontroller, som er tilpasset udvalgets størrelse og karakteren af dets arbejde.


