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For at sikre optimal anvendelse af EU's midler er det vigtigt at styre 
risiciene i relation til udgiftskvaliteten, siger EU-revisorerne 
 
Den Europæiske Revisionsret offentliggør i dag en horisontal analyse af risiciene i relation til den økonomiske forvaltning 
af EU-budgettet. I analysen identificeres centrale spørgsmål med betydning for en god økonomisk forvaltning af EU's 
midler. I henhold til EU-revisorerne bør alle de aktører, der beskæftiger sig med EU-budgettet, fokusere på at opnå 
resultater og EU-merværdi samt på at sikre, at der bliver redegjort korrekt for EU-midlerne, og at de bliver brugt efter 
hensigten.  
 
"Medlemsstaternes regeringer og skatteborgere vil have mere valuta for de penge, som de indbetaler til EU-budgettet," 
siger Igor Ludboržs, det medlem af Revisionsretten, der er ansvarligt for analysen. "De vil kunne se, at EU-pengene bliver 
anvendt korrekt og forvaltet fornuftigt, at de bliver brugt til de formål, der er godkendt af Europa-Parlamentet og Rådet, og 
at de giver de ønskede resultater." 
 
EU-revisorerne konstaterer, at komplekse støtteberettigelsesregler og andre betingelser kan føre til dårlig målretning af 
midlerne og suboptimal anvendelse af EU-budgettet. På nogle budgetområder er der for mange lag af regler, hvilket kan 
føre til forskellige fortolkninger og dermed en uensartet anvendelse af reglerne og en øget risiko for fejl. Mange af de fejl, 
som revisorerne konstaterer, skyldes, at indkøbsregler og -procedurer er blevet anvendt forkert - enten med forsæt eller 
fordi reglerne ikke er klart forstået. 
 
Revisorerne siger, at fordi der lægges så meget vægt på at få opbrugt EU-budgettet, fokuserer forvalterne af aktiviteterne 
og projekterne ofte på overholdelse af betingelserne for at modtage og anvende pengene uden at tage hensyn til de 
resultater, der opnås. EU-budgettet skal give EU og EU's borgere klare og synlige fordele, som ikke kunne være opnået ved 
hjælp af udgifter på nationalt, regionalt eller lokalt niveau. Men i nogle tilfælde gør EU-budgettet måske ikke andet end at 
øge de samlede disponible midler uden at tilføre en særlig EU-dimension. EU-midlerne anvendes somme tider til aktiviteter, 
som medlemsstaterne og de andre støttemodtagere ville have gennemført alligevel ("dødvægt"), eller måske er midlerne 
utilstrækkelige til at opnå de ønskede resultater. 
 
Kommissionen koordinerer de mange aktører, der er involveret i anvendelsen af budgettet, og dens udfordring består i at 
sikre, at de rigtige data indhentes rettidigt fra formidlerne, og at de kontrolleres effektivt. Revisorerne konstaterer, at 
Kommissionens overvågning og dens økonomiske forvaltning og resultatstyring ofte er baseret på begrænsede, 
ufuldstændige eller upålidelige oplysninger. Kommissionen kan anvende korrektioner, når medlemsstaterne anmelder 
udgifter til godtgørelse fra EU, ved at afvise udgifter eller kræve dem tilbagebetalt. Det er kompliceret at administrere disse 
korrektioner, og de giver kun medlemsstaterne et ringe incitament til at afhjælpe svagheder i deres systemer, for i nogle 
udgiftskategorier, navnlig på samhørighedsområdet, kan medlemsstaterne erstatte afviste udgifter med støtteberettigede 
udgifter. 
 
Ud over de 908 milliarder euro (til betalinger), som er fastsat i den flerårige finansielle ramme (FFR) for 2014-2020, vil 
medlemsstaterne på et senere tidspunkt skulle indbetale et yderligere beløb på 326 milliarder euro til indfrielse af 
forpligtelser indgået under tidligere FFR'er. Dette kan påvirke Kommissionens mulighed for at imødekomme alle 
betalingsanmodninger i det år, hvor de fremsættes. 
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"Optimal anvendelse af EU's midler: en horisontal analyse af risiciene i relation til den økonomiske forvaltning af EU-budgettet" kan fås på 
eca.europa.eu. 

Bemærkninger til redaktører: 
 
Horisontale analyser er en ny type publikation fra Den Europæiske Revisionsret. I disse analyser behandler Revisionsretten 
brede emner på baggrund af sit output og sin kumulerede viden og erfaring. Hensigten er, at de skal danne grundlag for 
Revisionsrettens høring af og dialog med sine interessenter og give Revisionsretten mulighed for at fremsætte 
bemærkninger om vigtige forhold, som måske ikke normalt er omfattet af dens revisioner. Den første horisontale analyse 
blev offentliggjort i september 2014 og omhandlede forhold vedrørende EU's ordninger for ansvarlighed og offentlig 
revision.  
 
Den anden horisontale analyse har titlen "Optimal anvendelse af EU's midler: en horisontal analyse af risiciene i relation til 
den økonomiske forvaltning af EU-budgettet" og giver et overblik over EU's pengestrømme og de spørgsmål, der skal 
behandles for bl.a. at sikre, at EU's skatteborgere får mere valuta for pengene fra EU-budgettet. Den horisontale analyse er 
opdelt i tre dele: 
 
a) et resumé, der giver et overblik over de vigtigste spørgsmål 
b) en detaljeret rapport, som beskriver konteksten og giver oplysninger om EU-budgettet, om de aktører, der er involveret i 
anvendelsen af EU-midler, og om andre pengestrømme. Den angiver også, hvilke muligheder der er, og hvad der bør gøres 
for at behandle de fremhævede spørgsmål  
c) individuelle faktablade, der sammenfatter de vigtigste karakteristika og problemstillinger med hensyn til de store FFR-
udgiftsområder, EU's indtægtskilder og offentlige indkøb. 
 
Finanskrisen og statsgældskrisen har rejst svære spørgsmål om EU's rolle og udvikling og om, hvad det betyder at være en 
del af EU. De langvarige drøftelser før godkendelsen af FFR for 2014-2020 og medlemsstaternes modvilje mod at forhøje 
betalingsbudgettet har vist, at der kun er ringe tilslutning til de EU-udgifter, der anses for at fremme "det europæiske 
projekt" i stedet for at dække nationale krav. 
 
Det årlige EU-budget er lille sammenlignet med medlemsstaternes samlede indtægter og offentlige udgifter: Det svarer til 
lidt over 1 % af deres samlede BNI og ca. 2 % af deres samlede offentlige udgifter. Det svarer også kun til en brøkdel af den 
støtte, der er blevet ydet med henblik på at håndtere finanskrisen og statsgældskrisen. 
 
Medlemsstaternes regeringer og Europa-Parlamentet forventer en høj grad af gennemsigtighed i EU-budgettet. Det er et 
problem for EU, at Revisionsretten de sidste 20 år har afgivet en negativ årlig revisionserklæring om EU-udgifterne. Navnlig 
kan en negativ erklæring påvirke offentlighedens tillid til EU-institutionerne i negativ retning ved utilsigtet at give næring til 
forestillingen om, at de rapporterede fejl viser, at EU-budgettets udgifter i vidt omfang er påvirket af svig og korruption. 
 
Både Kommissionen og medlemsstaterne er ansvarlige for at sikre, at EU's midler bliver brugt hensigtsmæssigt og fornuftigt, 
og i de seneste år har de allerede truffet mange vellykkede foranstaltninger med dette for øje. Med starten på den nye 
flerårige finansielle ramme i 2014, indførelsen af gennemførelsesbestemmelserne til denne ramme og den nye 
finansforordning samt Kommissionens løfte om at sikre, at budgettet bliver mere resultatorienteret, er der ikke desto 
mindre nye muligheder for at forenkle og forbedre den økonomiske forvaltning af EU-budgettet. 
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