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Formand, ærede medlemmer 

Det er en ære for mig i dag at være inviteret til at præsentere Rettens arbejdsprogram for 2015. 

Jeg vil gerne benytte denne lejlighed til at fortælle om de revisionsberetninger, vi vil producere i 2015, 
og om de interne reformer, vi er i gang med. 

Ved udarbejdelsen af revisionsarbejdsprogrammet har vi taget hensyn til udviklingen i EU's politikker 
samt til resultaterne af de mange kontakter, vi i det forgangne år har haft med medlemmerne af dette 
Parlament, navnlig i forbindelse med vores revisionsberetninger og horisontale analyser. 

Som bekendt sigter vi mod, som led i vores strategi for perioden 2013-2017, at gøre vores institutions 
arbejde mere relevant end nogensinde med hensyn til EU's udfordringer. 

Vi bestræber os navnlig på at hjælpe dette Parlament til at sikre reel ansvarlighed i forbindelse med 
de offentlige midler, der sættes ind på at løfte disse udfordringer. Det er vores institutions vigtigste 
strategiske mål, og det danner fokus for vores revisioner vedrørende EU's gennemførelse og 
finansiering af sine politikker. 

EU-lovgivningen fastsætter, at Retten hvert år skal foretage finansiel revision og juridisk-kritisk 
revision af EU-budgettet, Den Europæiske Udviklingsfond og EU's forskellige agenturer og 
fællesforetagender. I 2015 vil vi i alt offentliggøre 55 årsberetninger og særlige årsberetninger på 
baggrund af dette arbejde.  

Desuden agter vi at offentliggøre ca. 30 særberetninger, der hovedsagelig vil omhandle 
performancerelaterede emner. Emnerne er beskrevet i det arbejdsprogram, vi har offentliggjort i dag. 
Som det fremgår, agter vi at dække en bred vifte af politikforanstaltninger og behandle forskellige 
aspekter af den finansielle forvaltning, der både afspejler væsentlige EU-prioriteter og spørgsmål, der 
optager borgerne. 

Mange af emnerne vedrører de langsigtede politikudfordringer for EU, som er beskrevet i 
Europa 2020-strategien, og som udgør temaer i Rettens egen strategi for perioden 2013-2017. 

Vi mener, at disse temaer fortsat er relevante. Lad mig derfor kort ridse dem op og give nogle få 
eksempler på de konkrete spørgsmål, vores beretninger vil fokusere på i 2015. 

Det første tema er merværdi. Vi har i mange beretninger og ved mange lejligheder i de seneste år 
bemærket, at EU's forvaltere producerer meget information om EU-udgifternes størrelse, men kun 
lidt om deres værdi. 

Denne mangel på information betyder, at det er vanskeligt at stille dem, der er ansvarlige for at 
gennemføre EU-politikkerne, til regnskab for deres resultater. Det medfører en risiko for, at der ikke 
bliver grebet ind over for dårlig performance, og at muligheder for forbedring ikke bliver udnyttet. 

Eftersom der stadig er problemer med borgernes tillid til EU, er det vigtigere end nogensinde at gøre 
EU's resultater og merværdi synlige for alle.  

Vi noterer os i den forbindelse, at den nye Kommission har det som en af sine prioriteter at fremme 
en "performancekultur" med henblik på at øge EU's merværdi. Og vi vil gerne forsikre dette Parlament 
om, at merværdi er et tema, der vil gå igen i en stor del af Rettens produkter i 2015.  

Det gælder bl.a. vores årsberetning om EU-budgettet, hvor vi i kapitlet om opnåelse af resultater ved 
hjælp af EU-budgettet vil sætte fokus på, om de nuværende resultatrammer gør det muligt for 
Kommissionen at overvåge og styre fremskridtene hen imod Europa 2020-målene. 

Den svage økonomi i EU lægger fortsat pres på de nationale budgetter, og derfor er det vigtigere end 
nogensinde at få gennemført Europa 2020-strategien og styrke væksten, beskæftigelsen og de 
offentlige finanser. 
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Vi vil derfor i 2015 arbejde med beretninger om specifikke aspekter ved disse tre temaer, f.eks. 
innovation, ungdomsbeskæftigelse og proceduren i forbindelse med uforholdsmæssigt store 
underskud. 

2014 blev målt som det hidtil varmeste år, og indgreb med relation til klimaændringer og miljøet står 
derfor endnu en gang højt på den politiske dagsorden. 

I 2015 agter vi derfor at rapportere om EU's emissionshandelssystem og om en række forskellige 
miljøbeskyttelsesforanstaltninger, herunder foranstaltninger vedrørende landbrugernes 
naturbevarelse, vandkvaliteten i Donaubækkenet, forureningen i Østersøen og bekæmpelsen af 
ulovlig skovhugst i udviklingslande. 

Indtil nu har jeg givet eksempler på revisioner vedrørende velkendte udfordringer. I vores 
arbejdsprogram har vi desuden revisioner, der behandler nye spørgsmål og de seneste udviklinger i 
EU. 

Nærmere bestemt agter vi i 2015 at rapportere om EU's finansielle bistand til Ukraine og om EU's 
politikforanstaltninger og infrastrukturinvesteringer med relation til energisikkerhed samt om den 
nyligt oprettede fælles tilsynsmekanisme for bankerne i euroområdet. 

En stor del af vores revisioner vil således have fokus på gennemførelsen af politikker, men andre vil 
fokusere mere specifikt på de typer af finansiel støtte, som EU tilbyder. 

I 2015 vil vi f.eks. se nærmere på tilskudsforvaltning i agenturer og fællesforetagender, 
mikrofinansiering med henblik på at fremme social inklusion og finansieringstekniske instrumenter på 
området udvikling af landdistrikter. 

Formand, ærede medlemmer 

I 2015 agter vi at producere flere beretninger end nogensinde før om performance i forbindelse med 
specifikke EU-politikker og -programmer. Men vi anerkender også, at timingen af 
revisionsberetningerne har betydning. 

Det er vores plan allerede i 2015 at reducere den tid, det i gennemsnit tager at udarbejde en 
beretning, samtidig med at vi fortsat overholder de internationale standarder for overordnede 
revisionsorganer. Som bekendt mener vi, at denne tid til udarbejdelse kunne reduceres yderligere, 
hvis finansforordningens bestemmelser vedrørende behandlingen af Rettens særberetninger blev 
ændret, sådan som vi har foreslået det for Dem, formand, i Deres egenskab af ordfører for 
Budgetudvalget. 

Vi anerkender også vigtigheden af, at beretningerne leveres på det rette tidspunkt, og vi vil derfor 
snart sende Dem en vejledende tidsplan for 2015. Jeg ved, at vores nye medlem med ansvar for 
institutionelle forbindelser, Ville Itälä, ønsker en koordinering med dette udvalg - og via dette udvalg 
med Parlamentets øvrige udvalg - for at kunne organisere hensigtsmæssige arrangementer, hvor vi 
kan præsentere alle vores revisionsberetninger såvel som Rettens øvrige produkter. 

Blandt disse øvrige produkter kan nævnes udtalelser om lovgivningsforslag, oversigter over 
revisionsresultater og positionspapirer, som Retten udarbejder på anmodning fra andre institutioner 
eller på eget initiativ.  

De bygger på vores revisionserfaring snarere end på specifikke revisioner og giver os mulighed for på 
en fleksibel måde at bidrage med indsigt og input til beslutningstagningen i dette Parlament, i Rådet 
og i Kommissionen.  

Det er ikke angivet specifikt i arbejdsprogrammet for 2015, men vi forventer at udarbejde en række af 
disse produkter i årets løb. F.eks. vedtog vi i sidste uge en udtalelse om Kommissionens forslag til 
ændring af visse bestemmelser i de gældende finansielle regler vedrørende EU-budgettet. 

Vi er også ved at udarbejde en udtalelse om udkastet til finansforordning for Den Fælles 
Afviklingsinstans.  
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Og selv om vi endnu ikke har modtaget en formel anmodning om en udtalelse, følger vi nøje med i 
lovgivningsproceduren vedrørende oprettelsen af Den Europæiske Fond for Strategiske Investeringer 
for at kunne bidrage med relevant viden på basis af vores erfaring med revision af lignende 
instrumenter.  

Formand, ærede medlemmer 

Som jeg sagde til at begynde med, vil vi i 2015 fortsætte med at gennemføre interne reformer.  

Vi har opstillet et ambitiøst revisionsarbejdsprogram for 2015, og vi mener, at vi kan gennemføre det 
ved at gøre de enkelte revisioner mere fokuserede, strømline procedurerne og opnå yderligere 
effektivitetsgevinster.  

Vi forventer, at andelen af ressourcer til forvaltningsrevision samlet set vil stige i 2015, sådan som 
dette Parlament anbefalede det i sin 2014-rapport om Revisionsrettens fremtidige rolle. 

De reformer, vi gennemfører, vil ikke blot øge vores kapacitet til at revidere performancerelaterede 
spørgsmål, men også styrke vores evne til at omlægge arbejdet i løbet af året, hvis det bliver 
nødvendigt på grund af væsentlige udviklinger og nye prioriteter. 

Reformerne omfatter foranstaltninger til gennemførelse af de relevante anbefalinger, som dette 
Parlament og vores peer review-gruppe har fremsat om yderligere styrkelse af vores praksis i 
forbindelse med forvaltningsrevision. 

F.eks. agter vi at udvikle vores politikekspertise og vores kapacitet til at foretage forvaltningsrevision, 
især på områder såsom bankunionen, hvor vi er blevet pålagt nye ansvarsopgaver. 

Lad mig til sidst fremhæve to konkrete projekter i 2015 vedrørende vores samarbejde med de 
overordnede revisionsorganer i medlemsstaterne.  

Det første projekt sigter mod at kortlægge de nye ansvarligheds- og revisionsordninger i forbindelse 
med det finansielle tilsyn med bankerne, og det bygger på en undersøgelse, vi har forberedt. 

I det andet projekt vil vi sammen med de overordnede revisionsorganer i EU gennemgå en række 
nationale partnerskabsaftaler under Europa 2020-strategien, og vi sigter mod at bringe resultaterne af 
denne gennemgang i vores årsberetning.  

Formand, ærede medlemmer 

Jeg håber, det er lykkedes mig at give Dem et billede af, hvordan Retten vil sikre, at dens arbejde i 
2015 er relevant med hensyn til EU's store udfordringer og dermed også kan være til støtte for dette 
Parlament og de andre institutioner i denne afgørende tid for vores Union. 

Tak for Deres opmærksomhed. 


