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"EU må genvinde borgernes tillid," siger EU-
revisorerne 
Klaus-Heiner Lehne, den nye formand for Den Europæiske Revisionsret, advarer om, at EU-
institutionerne til en vis grad har mistet borgernes tillid. Han sagde ved forelæggelsen af EU-
revisorernes 2015-årsberetning for Europa-Parlamentets Budgetkontroludvalg, at det i de 
kommende måneder og år vil være en af de helt store udfordringer for EU at genvinde denne 
tillid. Klaus-Heiner Lehne fortalte MEP'erne, at det er klart, at der er brug for en reform, men at 
den skal bygge på et solidt økonomisk fundament, uanset hvordan den udformes. Det betyder, 
at EU skal sørge for, at regnskaberne er i orden, at de finansielle regler anvendes korrekt, at der 
opnås valuta for pengene, og at der er gennemsigtighed og sikkerhed.  

"Folk vil aldrig komme til at stole på EU-institutionerne, hvis de ikke tror på, at vi passer godt på 
deres penge og fører ordentligt regnskab med, hvordan vi gør det," sagde Klaus-Heiner Lehne. 

I år viser EU-revisorernes årsberetning, at der er en tendens til flere fejl i tilskudsordninger 
baseret på godtgørelse af støttemodtagernes omkostninger end i rettighedsbaserede ordninger. 
De gør også opmærksom på de risici for den økonomiske forvaltning, der er forbundet med at 
yde finansiel støtte gennem lån, egenkapitalinstrumenter eller garantier, enten direkte eller 
indirekte fra EU-budgettet. 

Revisorerne godkender Den Europæiske Unions regnskab for 2015, som de har gjort det hvert år 
siden 2007. De konkluderer også, at opkrævningen af EU's indtægter var uden fejl. De anslår 
imidlertid, at 3,8 % af udgifterne var behæftet med fejl (sammenlignet med 4,4 % i 2014). Dette 
er ikke en måling af svig, ineffektivitet eller spild, men et skøn over, hvor mange af midlerne der 
ikke burde have været udbetalt, fordi de ikke blev anvendt i fuld overensstemmelse med EU-
reglerne.  

Revisorerne kommer stadig frem til næsten samme anslåede fejlforekomst for de udgifter, der 
afholdes under delt forvaltning med medlemsstaterne (4,0 %), og de udgifter, der forvaltes 
direkte af Kommissionen (3,9 %).  

Det understreges i årsberetningen, at forskellene mellem godtgørelsesordninger, hvor EU 
godtgør støtteberettigede omkostninger på grundlag af modtagernes udgiftsanmeldelser, og 
rettighedsordninger, hvor der foretages betaling, når bestemte betingelser er opfyldt, har stor 
indflydelse på fejlforekomsten. Godtgørelse af omkostninger er forbundet med en langt højere 
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fejlforekomst (5,2 %) end rettighedsbaserede udgifter (1,9 %). 

Korrektioner foretaget af medlemsstaternes myndigheder og Kommissionen havde en positiv 
indvirkning på den anslåede fejlforekomst, siger revisorerne. Men selv om Kommissionen har 
taget skridt til at forbedre sin risikovurdering og sin vurdering af de korrigerende 
foranstaltningers effekt, er der stadig muligheder for forbedring. En betydelig del af fejlene 
kunne være blevet forhindret eller opdaget og korrigeret, før betalingerne blev foretaget.  

Selv om der samlet set er rimelig opmærksomhed på revisorernes anbefalinger til 
medlemsstaterne, er det meget forskelligt, hvor meget der formelt bliver fulgt op på dem. 
Revisorerne ser derfor kun beskedne tegn på ændringer i politikker og praksis på nationalt 
niveau. 

Bemærkninger til redaktører: 

Den Europæiske Revisionsret er Den Europæiske Unions uafhængige revisionsinstitution. Dens 
beretninger og udtalelser er et afgørende led i EU's ansvarskæde. Dens resultater anvendes – 
navnlig i forbindelse med den årlige dechargeprocedure – til at stille de ansvarlige for 
forvaltningen af EU's budget til regnskab. Dette ansvar bæres hovedsagelig af Kommissionen og 
de andre EU-institutioner og -organer. Men med hensyn til ca. 80 % af udgifterne – primært til 
landbrug og samhørighed – deles ansvaret for budgetgennemførelsen med EU's medlemsstater. 
Revisorerne tester stikprøver af transaktioner for at give statistisk baserede skøn over, i hvilken 
udstrækning indtægterne og de forskellige udgiftsområder (grupper af politikområder) er 
behæftet med fejl.  

I 2015 beløb EU's budgetudgifter sig til i alt 145,2 milliarder euro, ca. 285 euro pr. borger. Dette 
udgiftsbeløb svarer til ca. 1 % af EU's bruttonationalindkomst og udgør ca. 2 % af EU-
medlemsstaternes samlede offentlige udgifter.  

Den Europæiske Revisionsrets fulde årsberetning for 2015 kan findes her: 
www.eca.europa.eu/da/Pages/AR2015.aspx  
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