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Konference på højt plan om forbedring af EU’s 
ansvarlighed: Den Europæiske Revisionsret indgår i dialog 
med interessenterne på EU-plan og i medlemsstaterne  
Den Europæiske Revisionsret (Revisionsretten) afholdt i dag en konference på højt plan, der 
samlede mange af de personer, som er med til at sikre, at Den Europæiske Union er ansvarlig 
for de offentlig midler, der sættes ind på at nå EU-målene. Politiske beslutningstagere, 
parlamentarikere, EU-revisorer og revisorer fra medlemsstaterne samt medlemmer af 
tænketanke og akademikere gennemgik de nuværende ordninger for ansvarlighed i EU og 
fremsatte nogle kritiske overvejelser om, hvordan disse ordninger kunne udvikle sig i de 
kommende år. Der er behov for et styrket samarbejde mellem ledende myndigheder, 
parlamenter og revisorer på EU-plan og på nationalt plan for at give offentligheden et bedre 
billede af, hvordan EU-politikker og –programmer fungerer. 

“Effektiv demokratisk kontrol og offentlig revision går hånd i hånd. De bidrager til legitimiteten ved at 
oplyse EU-borgerne om, hvilke fremskridt der er sket, f.eks. med hensyn til at forbedre økonomien, øge 
beskæftigelsesmulighederne, sikre Unionens grænser eller beskytte miljøet, og med hvilke omkostninger” 
udtalte Vitor Caldeira, formand for Revisionsretten - “Men for at det kan ske, er det nødvendigt at have de 
rette ordninger for ansvarlighed på EU-plan og på nationalt plan.” 

Kevin Cardiff, det medlem af Revisionsretten, der er ansvarligt for den horisontale analyse, og som 
ledede konferencen, udtalte, at ”mange af strukturerne for ansvarlighed i EU er fastsat i traktater og i 
lovgivningen. Disse vil ikke blive ændret fra den ene dag til den næste, men formålet med Revisionsrettens 
horisontale analyse og med denne konference er at kickstarte en diskussion om, hvilke ændringer der er 
behov for, og hvordan de ville kunne gennemføres”. 

Olli Rehn, næstformand for Europa-Parlamentet kommenterede: ”Jeg bifalder den omfattende 
undersøgelse, som Revisionsretten har gennemført i sin horisontale analyse, der med rette fremhæver 
behovene for klare regler og ansvarsområder på forskellige niveauer. På EU-plan bør de mellemstatslige 
ordninger, f.eks. den europæiske stabilitetsmekanisme, være omfattet af fællesskabsstrukturer og høre 
under EU-revisorernes kompetenceområde. 

Ingeborg Grässle, formand for Europa-Parlamentets Budgetkontroludvalg konkluderede: ”Jeg er 
taknemmelig for, at Revisionsretten har vist os, hvor komplekst EU-systemet er blevet. Jeg vil gerne forsikre 
Dem om, at vi i Europa-Parlamentets Budgetkontroludvalg ikke vil sidde dagens budskab overhørig, men at 
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det vil give næring til Budgetkontroludvalgets overvejelser. Jeg vil også opfordre alle EU-institutioner til at 
gøre en større indsats for at fremme ansvarlighed”.  

EU-revisorerne gennemgik for nylig EU’s ordninger for ansvarlighed og offentlig revision og identificerede 
mangler, overlapninger og udfordringer. Konferencen dannede grundlag for en debat mellem medlemmer 
af Europa-Parlamentet, Europa-Kommissionen, Revisionsretten, Den Europæiske Centralbank, Den 
Europæiske Investeringsbank, den europæiske stabilitetsmekanisme, nationale revisionsorganer og 
universiteter om, hvordan disse ordninger bør udvikle sig som reaktion på udviklingen med hensyn til 
økonomisk, budgetmæssig og monetær integration. Drøftelserne fokuserede på ansvarlighed i EU, navnlig i 
relation til centralbanker og tilsyn, krise- og efterkrisestrukturer, løftestangseffekten for EU gennem 
udefrakommende midler og styrkelse af fokus på EU’s resultater. 

 

Bemærkninger til redaktører 

Som den EU-institution, der er ansvarlig for at beskytte EU-borgernes finansielle interesser, 
bestræber Revisionsretten sig på at sikre og forbedre ansvarligheden for EU-udgifterne. 

Konferencen vedrørte de mangler, overlapninger og udfordringer, der kan eksistere på EU-plan 
og i medlemsstaterne, som identificeret i den horisontale analyse om EU’s ordninger for 
ansvarlighed og offentlig revision, Revisionsretten offentliggjorde for nylig. I sin første horisontale 
analyse foreslog Revisionsretten en ansvarlighedsmodel, der byggede på seks elementer:  

1) klart definerede roller og ansvarsområder 
2) sikkerhed til offentligheden for, at EU’s politikmål opfyldes 
3) demokratisk parlamentarisk tilsyn 
4) feedbackmekanismer, der sikrer forbedringer over tid 
5) et stærkt mandat til uafhængig ekstern revision vedrørende EU-organernes regnskaber og 
resultater 
6) passende bestemmelser om implementering og opfølgning af revisionsanbefalinger. 

Talere på konferencen: 

Christopher Bovis, University of Hull  
Vítor Caldeira, Formand for Den Europæiske Revisionsret  
Manfred Kraff, Europa-Kommissionen, Generaldirektoratet for Budget 
Kevin Cardiff, medlem af Den Europæiske Revisionsret 
Ingeborg Grässle, formand for Europa-Parlamentets Budgetkontroludvalg  
Mark Hallerberg, Hertie School of Governance 
Kalin Anev Janse, den europæiske stabilitetsmekanisme 
Brigid Laffan, Det Europæiske Universitetsinstitut 
Neven Mates, medlem af Den Europæiske Revisionsret 
Gay Mitchell, tidligere medlem af Europa-Parlamentet 
Gilles Noblet, Den Europæiske Centralbank 
Claes Norgren, Riksrevisionen, Sverige 
Henrik Otbo, medlem af Den Europæiske Revisionsret 
Olli Rehn, næstformand for Europa-Parlamentet 
Jacques Sciberras, revisor i Den Europæiske Revisionsret 
Julie Smith, Cambridge University 
Igor Šoltes, næstformand for Europa-Parlamentets Budgetkontroludvalg 
Jonathan Taylor, Den Europæiske Investeringsbank 
Gijs de Vries, St Antony's College Oxford, tidligere medlem af Den Europæiske Revisionsret 
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Revisionsretten offentliggør sin anden horisontale analyse i november 2014, i hvilken EU’s 
revisorer har til hensigt at identificere risiciene i relation til den økonomiske forvaltning af EU-
budgettet. Revisionsrettens horisontale analyser har sammen med dens årsberetninger, 
særberetninger og udtalelser bidraget til at få EU til at fungere bedre. 

Resultaterne af konferencen samt taler og andre bidrag kan ses på Revisionsrettens websted 
eca.europa.eu. En kort forklarende video kan ses på: 
https://www.youtube.com/watch?v=ozAOxSpdDec&feature=youtu.be  

 

 

 


