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06Resumé

I
Dette er den første horisontale analyse, som Den 
Europæiske Revisionsret har udarbejdet. Horisontale 
analyser er en ny type publikation fra Revisionsretten. 
De behandler brede emner på grundlag af Rettens 
forskning og samlede erfaring på områder, der direkte 
vedrører Revisionsrettens ansvarsområde. Denne hori-
sontale analyse vedrører »EU’s ordninger for ansvarlig-
hed og revision«, og Revisionsretten vil i de kommende 
måneder offentliggøre endnu en horisontal analyse 
vedrørende risici i relation til EU’s almindelige budget.

II
I denne analyse gennemgås ansvarligheds- og revi-
sionsordningerne i forbindelse med Den Europæiske 
Unions (EU) politikker, instrumenter, enheder og 
relaterede offentlige finansielle midler og de der-
med forbundne udfordringer. Begrebet ansvarlighed 
henviser i denne forbindelse fortrinsvis til demokratisk 
(navnlig parlamentarisk) tilsyn med offentlige orga-
ners politikker og aktiviteter, mens begrebet offentlig 
revision henviser til den finansielle revision og forvalt-
ningsrevision, der udføres i relation til politikker og 
dertil knyttede offentlige midler og deres forbindelse 
med ansvarlighedsprocessen.

III
Formålet med denne analyse er at øge bevidstheden 
om og fremme refleksionen over de udfordringer, 
som ansvarligheds- og revisionsordningerne i EU står 
overfor. Der fremsættes derfor ingen »revisionsanbe-
falinger«, men der henvises til emner, der bør tages op 
og behandles af de europæiske beslutningstagere og 
lovgivere samt i revisionsverdenen.

IV
Dokumentet består af fire indbyrdes forbundne dele: 
Del I beskriver forbindelsen mellem ansvarlighed 
og offentlig revision. Der identificeres seks centrale 
elementer i en stærk ansvarligheds- og revisionskæde. 
Del II beskriver seks vigtige områder, hvor der er 
udfordringer med hensyn til ansvarlighed og offentlig 
revision på EU-niveau. Del III vedrører de ansvarlig-
heds- og revisionsordninger, der gælder for de forskel-
lige nye EU-instrumenter og mellemstatslige instru-
menter, der hurtigt er blevet udviklet som reaktion på 
finanskrisen. Den sidste del indeholder de konklusio‑
ner, der kan drages af denne analyse.

V
De seks centrale elementer i en stærk ansvarlig‑
heds‑ og revisionskæde er:

i) en klar definition af roller og ansvarsområder

ii) ledelsens forsikring om, at de politiske mål 
er blevet opfyldt (regnskabsrapportering og 
resultatrapportering)

iii) fuldt demokratisk tilsyn

iv) feedback, der gør det muligt at træffe korrige-
rende foranstaltninger/foretage forbedringer

v) et stærkt mandat til uafhængig ekstern revision 
med hensyn til regnskabs-, overholdelses- og 
resultatkontrol samt

vi) implementering af revisionsanbefalinger og 
opfølgende revision.

Disse elementer beskriver forbindelsen mellem 
ansvarlighed og den rolle, som offentlig revision 
spiller med hensyn til at støtte den bredere proces. 
De kan bidrage til et »blueprint«, der kan anvendes 
i forbindelse med afprøvning af fremtidige ordninger 
for ansvarlighed og revision.

VI
Seks vigtige områder, hvor der er ansvarligheds‑
udfordringer på EU‑niveau:

i) Koordinerede foranstaltninger mellem EU og 
medlemsstaterne har form af instrumenter, 
der enten hører under EU’s retlige rammer, eller 
er baseret på mellemstatslige aftaler eller en 
kombination heraf. Sådanne strukturer oprettes 
af flere forskellige årsager, men kan være afhæn-
gige af et fragmenteret system med hensyn til 
parlamentarisk kontrol og offentlig revision.

ii) EU‑midler, der forvaltes i partnerskab med 
andre, f.eks. internationale organisationer, 
tredjelande og private partnere. De kan hverken 
omfattes af EU’s demokratiske proces eller under-
lægges revision på samme måde og i samme om-
fang som EU’s direkte budgetudgifter. Partnernes 
egne ansvarligheds- og revisionsordninger skal 
være fyldestgørende og pålidelige, så de kan 
kompensere herfor.
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iii) Nogle politikker gennemføres af en mindre grup-
pe EU-medlemsstater (EU i flere hastigheder). 
Euroområdet er et eksempel på en kompleks 
politisk struktur og komplekse styringsordninger, 
som ikke alle EU-medlemsstater deltager i.

iv) EU’s institutionelle opbygning omfatter et 
stigende antal organer. Der gælder forskellige 
ansvarligheds- og revisionsordninger for de 
forskellige grupper af EU-organer, f.eks. afhæn-
gigt af indkomstkilderne. Forskelle i ordningerne 
for regnskabsaflæggelse, revision og decharge 
kan føre til uforholdsmæssig kontrol, mangler og 
overlapninger.

v) Den finansielle forvaltning af EU‑budgettet 
og resultatforvaltningen er underlagt omfat-
tende bestemmelser om parlamentarisk kontrol 
og revision. Der er stadig udfordringer med hen-
syn til at få strømlinet forvaltningen i frontlinjen 
og ansvarligheds- og revisionsprocedurerne på 
medlemsstatsniveau — både med hensyn til 
indtægter og — især — udgifter, der forvaltes 
ved delt forvaltning. I nogle medlemsstater er 
kontrollen på første niveau fortsat svag, og på 
trods af dyre overlappende revisioner identifice-
res og korrigeres fejl ikke.

vi) Politikkers output, virkninger og resultater 
afhænger af ikkebudgetmæssige instrumen‑
ter. EU-budgettet er kun et af elementerne i de 
indtægter, der bruges til at nå resultaterne af 
EU’s politiske initiativer (andre omfatter midler 
fra medlemsstaternes nationale budgetter og 
mobilisering af privat finansiering). Politikker kan 
endvidere være baseret udelukkende på lovgiv-
nings- eller reguleringsmæssige instrumenter. 
Alle disse politikelementer skal vurderes samlet 
ved hjælp af et dækkende system for revision og 
ansvarlighed, der har fokus på resultater.

VII
EU’s reaktion på finanskrisen har fremskyndet 
oprettelsen af nye EU-instrumenter og mellemstatslige 
instrumenter med særlige ansvarligheds- og revisions-
ordninger. Visse mellemstatslige instrumenter finan-
sieres direkte af medlemsstaterne (ECB, EIB, ESM, Den 
Fælles Tilsynsmekanisme), og selv om de er mindre 
vigtige set ud fra et EU-budgetmæssigt perspektiv, 
kræver deres forbundethed med visse EU-institutio-
ners rolle og opgaver, omfanget af offentlige midler, 
som disse overnationale instrumenter forvalter, og 
sammenhængen med EU’s mål og systemiske risici, at 
de underlægges omfattende demokratisk kontrol og 
offentlig revision på et passende niveau.

VIII
Generelle konklusioner om, hvordan ansvarlighed 
og offentlig revision kan forbedres på EU-niveau:

 — En kontrolordning (parlamentarisk tilsyn og of-
fentlig revision), som i højere grad er samarbejds‑
baseret kan være nødvendig i forbindelse med 
samordnede eller mellemstatslige instrumenter, 
som forvaltes af EU og medlemsstaterne.

 — Det er nødvendigt at indføre en række mere kon‑
sekvente og omfattende ordninger for alle EU’s 
politikker, instrumenter og midler, der forvaltes 
af EU-institutioner og -organer. Parlamenterne 
og offentlige revisorer bør kunne vurdere alle 
de aspekter af forsvarlig økonomisk forvaltning, 
der vedrører deres virksomhed, og alle offentlige 
finanser og midler, der hører under deres ansvar.

 — Bedre systemer for forvaltning og kontrol af 
EU-aktiviteter og -midler er en forudsætning for 
gennemsigtighed, god forvaltningsskik og ansvar-
lighed. Bedre målformulering og overholdelses-
kontrol, bedre måling af udfald og resultater og en 
forbedring af de dermed forbundne systemer for 
intern kontrol og rapportering er nødvendige for 
at øge ansvarligheden med hensyn til EU’s budget. 
Det er nødvendigt, at alle parter, der er involve-
ret i forvaltning og kontrol af EU-midler, gør en 
indsats, særlig medlemsstaterne, som er ansvarlige 
for anvendelsen af EU-midler (navnlig udgifter, der 
forvaltes ved delt forvaltning).
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 — Der skal sættes fokus på måling af effekten og 
resultaterne af EU‑politikkerne, når EU-bud-
gettet spiller en relativt lille rolle, men hvor der er 
betydelige regulerings- eller lovgivningsmæssige 
bestemmelser på EU-niveau. Ansvarlighed i forbin-
delse med EU’s politikker kræver derfor, at parla-
menterne, både på EU-niveau og i medlemssta-
terne, kontrollerer EU-instrumenterne indgående. 
Det kan nødvendiggøre et forstærket samarbejde, 
som der ikke er fastsat bestemmelser om i den 
nuværende struktur for ansvarlighed og revision af 
EU-instrumenter og mellemstatslige instrumenter.

 — Med henblik på færre dyre overlapninger bør 
alle muligheder for at undgå dyre overlappende 
revisioner i forbindelse med EU-politikker og 
EU-midler undersøges, først og fremmest ved at 
sikre, at revisorerne på hvert enkelt niveau kan 
henholde sig til arbejde udført af andre revisorer. 
Revisionsretten og medlemsstaternes offentlige 
revisionsmyndigheder vil blive nødt til at styrke 
deres samarbejde for at nå dette mål.

IX
Denne analyse åbner op for en potentiel dialog og for 
en videreudvikling af mulige løsninger i fremtiden.



09Indledning

01 
Som Den Europæiske Unions (EU’s) uafhængige eksterne revisor søger Den Euro-
pæiske Revisionsret at bidrage til gennemsigtighed og ansvarlighed i EU’s forvalt-
ning. Denne bestræbelse er et centralt element i Revisionsrettens regelmæssige 
revisioner af EU’s indtægter og udgifter. Efter finanskrisen er det hensigtsmæs-
sigt at gøre status over EU’s eksisterende ordninger for offentlig ansvarlighed og 
revision med henblik på at styrke dem i fremtiden.

Formålet med denne horisontale analyse

02 
Horisontale analyser er en ny type produkt fra Revisionsretten. De behandler 
brede emner på grundlag af Rettens forskning og kumulerede viden og erfaring.

03 
Denne er den første af to horisontale analyser. Denne første analyse omhandler 
EU’s ordninger for ansvarlighed og revision, mens den anden behandler risici 
i relation til den finansielle forvaltning af EU-budgettet.

04 
Disse analyser udgør et vigtigt grundlag for Revisionsrettens høring af og dialog 
med sine interessenter og for dens fremtidige revisionsarbejde. De gør det muligt 
for Retten at fremsætte bemærkninger om forhold, der ikke nødvendigvis kan 
gøres til genstand for en egentlig revision, men som ikke desto mindre er vigtige 
i forbindelse med offentlig ansvarlighed og Revisionsrettens opgave som revisor.

05 
Formålet med denne analyse er gennem en vurdering af EU’s aktuelle ordninger 
for offentlig ansvarlighed og revision at skabe yderligere opmærksomhed og 
debat om et emne med reel betydning for den demokratiske legitimitet af EU 
som institution. Der fremsættes derfor ingen specifikke »revisionsanbefalinger«, 
men der er mange henvisninger til emner, der bør tages op og behandles af de 
politiske beslutningstagere og lovgivere samt af revisionsverdenen.
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Analysens struktur

06 
Denne analyse består af fire dele:

 ο Del I beskriver de væsentligste elementer i en ansvarlighedsramme, den of-
fentlige revisions rolle med hensyn til at øge ansvarligheden og de aktuelle 
ordninger for ansvarlighed og revision på EU-niveau.

 ο Del II henviser til den offentlige debat om styrkelse af ansvarligheden på 
EU-niveau og skitserer de efter Rettens mening største udfordringer med 
hensyn til offentlig ansvarlighed og revision. Der er bl.a. tale om ansvarlighed 
og revision i forbindelse med: mellemstatslige foranstaltninger iværksat af 
EU-medlemsstater, EU-politikkernes effekt og resultater, samarbejde med 
eksterne partnere, mobilisering af privat finansiering som supplement til of-
fentlige investeringer og nye EU-organer eller -ansvarsområder.

 ο Del III beskriver de udfordringer, der er opstået som følge af finanskrisen, 
og EU’s reaktion indtil nu, navnlig med hensyn til at sikre finansiel stabilitet, 
styrke tilsynet med finanssektoren og forbedre den finanspolitiske og økono-
miske overvågning.

 ο Del IV giver et resumé af udfordringerne og de nødvendige overvejelser med 
henblik på fremtiden.
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offentlig revision

Offentlig ansvarlighed

07 
I en generel model beskrives ansvarlighed som forholdet mellem »aktører« og et 
»forum«, hvor aktørerne informerer forummet om deres handlemåde og resul-
tater. Forummet har myndighed til at bedømme aktørerne og pålægger dem at 
foretage korrigerende handlinger, hvis det er nødvendigt (jf. figur 1).

Ansvarlighed som et socialt forhold: nøgledimensioner

Fi
gu

r 1

Aktør Forum

Informerer
om handlemåde Debatterer Bedømmer

Konsekvenser
Uformelle

Formelle

© Prof. Mark A.P. Bovens (jf. figur 1, »Analysing and Assessing Accountability: A Conceptual Framework«, 
European Law Journal, vol. 13, nr. 4, juli 2007, s. 454).

08 
Denne model gør det muligt at vurdere en række vigtige udfordringer i forbin-
delse med ansvarlighedsrammer generelt:

 — Aktører i offentlige institutioner kan have det problem, at de er underlagt 
mange ledelseslag og -dimensioner, hvor adskillige fora kontrollerer deres 
handlinger — der er »mange øjne«, der overvåger dem.

 — Parlamenter og andre myndigheder med ansvar for kontrol af offentlige 
organer har den udfordring, at forvaltningsstrukturerne involverer flere 
parter eller består af flere lag, så det er svært at afgøre, hvem der skal holdes 
ansvarlig. På engelsk kaldes dette problem ofte »problem of many hands« — 
problemet med at placere ansvar.

 — En anden udfordring har at gøre med, hvad aktørerne skal stå til ansvar for. Et 
parlament kan være nødt til at vælge, om det vil lægge vægt på at kontrollere 
input — især finansielle input — eller fokusere på virkninger og resultater

 — Og endelig rækker udfordringen om at sikre ansvarlighed ud over den lovgiv-
ningsbestemte og parlamentariske kontrol. Offentlige organer har som udfor-
dring at håndtere forbindelserne med offentligheden såvel som relationerne 
til deres ansatte, deres vigtigste kunder og andre interessenter.
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1  ISSAI 12: »The value and 
benefits of Supreme Audit 
Institutions —making 
a difference to the lives of 
citizens«, INTOSAI, marts 2013, 
præamblen, punkt 2.

2  ISSAI 1: Limaerklæringen.

3  ISSAI 12: »The value and 
benefits of Supreme Audit 
Institutions — making 
a difference to the lives of 
citizens«, præambel, punkt 1, 
vedtaget af XXI INCOSAI i 2013.

09 
Disse forhold og relaterede problemer er endnu mere komplekse på EU-niveau. 
Som det fremgår af del II og III, opstår der udfordringer i EU’s institutionelt kom-
plekse systemer, når der er uklart definerede roller, overlappende funktioner eller 
mangler med hensyn til kontrol.

10 
I præamblen til den nyligt vedtagne internationale standard for overordnede 
revisionsorganer (ISSAI) nr. 12 beskrives ansvarlighed som følger: »Det er kende-
tegnende for et demokrati, at der skabes strukturer og gives beføjelser til valgte 
repræsentanter, så de kan gennemføre folkets vilje og handle på dets vegne 
gennem lovgivende og udøvende organer. I forbindelse med offentlige institu-
tioner i et demokrati skal der tages hensyn til risikoen for, at magt og ressourcer 
kan forvaltes dårligt eller misbruges, og at dette kan føre til manglende tillid og 
undergrave selve kernen i det demokratiske system. Det er derfor afgørende, 
at borgerne i et land kan holde deres repræsentanter ansvarlige. Demokratisk 
valgte repræsentanter kan kun holdes ansvarlige, hvis de kan holde dem ansvar-
lige, der gennemfører deres beslutninger«1.

Den offentlige revisions bidrag til ansvarlighed

11 
Offentlige revisionsorganer er et vigtigt element i forbindelse med ansvarlighed. 
Deres hovedformål er at udføre uafhængig, effektiv og troværdig kontrol af an-
vendelsen af offentlige ressourcer2.

12 
ISSAI 12 forklarer den offentlige revisions rolle i forbindelse med ansvarlighed 
som følger: Den offentlige revision, som de overordnede revisionsorganer (OR) 
står i spidsen for, er en vigtig faktor, som gør en forskel for borgerne. OR’s revi-
sion af offentlige enheder indvirker positivt på tilliden i samfundet, fordi den får 
forvalterne af de offentlige ressourcer til at fokusere på, hvor godt de bruger dis-
se ressourcer. Denne opmærksomhed fremmer ønskværdige værdier og danner 
grundlag for ansvarlighedsmekanismer, hvilket fører til bedre beslutninger. Når 
OR’s revisionsresultater er blevet offentliggjort, kan borgerne holde forvalterne 
af de offentlige ressourcer ansvarlige. På denne måde fremmer OR produktivitet, 
ansvarlighed, effektivitet og gennemsigtighed i den offentlige administration. 
Et uafhængigt, effektivt og troværdigt OR er derfor en afgørende bestanddel i et 
demokratisk system, hvor ansvarlighed, gennemsigtighed og integritet er uund-
værlige elementer i et stabilt demokrati3.
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13 
EU’s forvaltningsstruktur med flere lag kræver samarbejde og koordinering mel-
lem EU og medlemsstaterne og mellem yderligere lag i forvaltningen i de enkelte 
medlemsstater. Den kræver også tilsvarende samarbejde og koordinering mellem 
parlamenter og offentlige revisorer på alle niveauer. Et sådant samarbejde bør 
føre til fuld kontrol af de offentlige midler, hvori indgår, at der gives sikkerhed for, 
om regnskaberne er rigtige, om det er vurderet, at transaktionerne overholder de 
gældende regler, og om der er foretaget en præstationsvurdering af de opnåede 
resultater (sparsommelighed, produktivitet og effektivitet).

14 
Revisionsretten har identificeret seks centrale elementer i forbindelse med of-
fentlig ansvarlighed og revision (jf. tabel 1). Hvert element er et led i en kæde, og 
enhver svaghed i kæden kan undergrave den samlede effektivitet.

Seks centrale elementer i forbindelse med offentlig 
ansvarlighed og revision

Ta
be

l 1

1. Roller og ansvarsområder →
Klart definerede roller og ansvarsområder for alle 
EU‑organer og andre organer, der er involveret i gennem‑
førelsen af politikker og forvaltning af midler

2. Information og rapportering →
Krav om, at offentlige forvaltere af ansvarlighedshensyn 
skal forelægge tilstrækkelige, relevante, nøjagtige og 
rettidige oplysninger og rapporter om gennemførelse og 
resultater

3. Demokratisk kontrol 
og revision

→
Ordninger og muligheder, som sikrer, at parlamenterne 
kan føre demokratisk tilsyn med og kontrollere de of‑
fentlige forvaltere

4. Konsekvenser og feedback → 
Mekanismer, som sikrer, at resultaterne af offent‑
ligt tilsyn og offentlig revision tages i betragtning 
i lovgivnings‑ og budgetproceduren

5. Mandat til offentlig revision → 

Udpegning af uafhængige eksterne revisorer, som har be‑
føjelser til at foretage en bred vifte af offentlige revisioner 
(finansiel revision, juridisk‑kritisk revision og forvalt‑
ningsrevision), har adgang til de nødvendige oplysninger 
og er forpligtede til at rapportere til parlamentet og til 
offentligheden

6. Revisionsrapportering 
og -opfølgning

→ Bestemmelser om opfølgning og rapportering af resulta‑
terne af offentlig revision

Kilde: Revisionsretten.
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Ansvarlighed og revision i forbindelse med 
EU‑budgettet

15 
Ansvarlighedsrammen i forbindelse med EU’s forvaltning og finansielle kontrol 
omfatter tre centrale funktioner: Europa-Parlamentet og Rådet fører demokratisk 
tilsyn, Kommissionen og en række andre EU-organer varetager udøvende funk-
tioner, og Revisionsretten fungerer som EU’s revisor (jf. figur 2).

Ansvarlighedsrammen i forbindelse med EU’s forvaltning og finansielle kontrol

Fi
gu

r 2

Re
vis

ion
sra

pp
ort

eri
ng

:

ua
fhæ

ng
ig,

 ob
jek

tiv
 in

for
mati

on
Tra

kta
ter

ne
 på

læ
gg

er

an
sva

r fo
r re

vis
ion

Traktaterne pålægger

ansvar for gennemførelse

af EU-budgettet

Ansvarlighedsrapportering:

gennemsigtighed

Den Europæiske
Revisionsret Revision

Europa-Kommissionen
og medlemsstaternes

administrationer

Europa-Parlamentet
og Rådet (medlemsstaterne)

Kilde: Revisionsretten.
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16 
Revisionsrettens uafhængige eksterne kontrol giver sikkerhed med hensyn til:

 — rigtigheden af EU’s regnskaber

 — lovligheden og den formelle rigtighed af de indtægter og udgifter, der 
ligger til grund for EU’s budget

 — forsvarligheden af den økonomiske forvaltning af EU’s midler — spar- 
sommelighed, produktivitet og effektivitet.

17 
Rettens revision er et led i en længere kæde af ordninger for finansiel ansvarlig-
hed i forbindelse med delt forvaltning. Revisionerne på EU-niveau kontrollerer 
Kommissionens rapportering til Europa-Parlamentet. Kommissionen bygger sin 
rapportering på forvaltnings- og revisionserklæringer afgivet på medlemsstats-
niveau. Medlemsstaternes anvendelse af EU-midler kontrolleres også af deres 
respektive parlamenter.

18 
Traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (TEUF) fastsætter en sær-
lig ansvarlighedsmekanisme i forbindelse med EU-budgettet — den såkaldte 
»dechargeprocedure«. Den involverer fire af de vigtigste EU-institutioner: Euro-
pa-Parlamentet, Rådet, Kommissionen og Revisionsretten (jf. figur 3).

Fi
gu

r 3 Dechargeproceduren i forbindelse med EU‑budgettet

Europa-Kommissionen Den Europæiske Revisionsret EU-Rådet Europa-Parlamentet

aflægger regnskab reviderer rådgiver Meddeler decharge
og henstiller

Artikel 319 i TEUF :

»Europa-Parlamentet 
meddeler [...] Kommissionen 

decharge for gennem-
førelsen af budgettet«

Artikel 319 i TEUF :

»Europa-Parlamentet efter 
henstilling fra Rådet«

Artikel 318 i TEUF : Artikel 287 i TEUF :

»Revisionsretten reviderer 
regnskaberne over 

samtlige Unionens [...] 
udgifter«

»Kommissionen forelægger 
hvert år Europa-

Parlamentet og Rådet 
regnskabet vedrørende [...] 
det forløbne regnskabsår«

Kilde: Revisionsretten.
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EU’s ansvarlighed i andre sammenhænge end EU‑ 
budgettet — kontrol af enheder, instrumenter, politi‑
ske foranstaltninger, gennemførelse og resultater

19 
Ansvarlighed indebærer ikke kun, at der skal gøres rede for anvendelsen af skat-
teydernes penge afholdt over EU’s almindelige budget, men også at der skal 
gøres rede for:

 — politiske beslutninger og opstillede mål

 — resultater og udfald af EU’s politikker

 — anvendelsen af midler fra private eller internationale kilder, der er stillet til 
rådighed til gennemførelse af EU-politikker, og projekternes overensstem-
melse med EU’s strategier

 — effektiviteten af EU’s reaktioner på systemiske risici i forhold til Unionens og 
dens medlemsstaters finansielle interesser.

20 
Ansvarlighed i bred forstand kan sikres gennem en række kanaler. En af disse 
kanaler er den demokratiske ansvarlighed, dvs. Europa-Kommissionens ansvar-
lighed over for Rådet — der består af repræsentanter for medlemsstaterne på 
ministerniveau, som er ansvarlige over for deres nationale parlamenter — og 
Europa-Parlamentet. En anden kanal er ansvarligheden over for EU’s borgere. For 
dem, der er valgt, betyder dette accept af vælgernes dom i forbindelse med valg 
og forskellige andre former for demokratisk deltagelse i offentlige beslutninger. 
Men ikke alle offentlige organer er valgt, og selv dem, der er, skal også kunne 
holdes ansvarlige mellem valgene. En tredje form for ansvarlighed er overholdel-
sen af retsnormer — den juridiske ansvarlighed — som domstolene fastsætter. 
En fjerde form for ansvarlighed er den administrative og finansielle ansvarlighed 
— som er det primære fokus for offentlige revisorer, herunder Revisionsretten.

21 
EU’s politiske og udøvende myndigheder er politisk ansvarlige for de mål, der er 
opstillet, og de politiske beslutninger, der er truffet. Offentlige revisorer, her-
under Revisionsretten, afholder sig generelt fra at sætte spørgsmålstegn ved 
værdien af de politiske mål, der opstilles i forbindelse med EU’s politiske proces. 
Normalt tager Revisionsretten kun i begrænset omfang stilling til disse mål, når 
en af de andre institutioner, der er involveret i EU’s lovgivningsproces, formelt 
anmoder den om en udtalelse.
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22 
Et af formålene med offentlig revision er at undersøge virkningerne af de forskel-
lige politikker, mens de bliver gennemført, og undersøge, om disse virkninger 
stemmer overens med de erklærede hensigter. Det er imidlertid ofte vanskeligt at 
vurdere effektivitet, og vanskeligheden kan blive endnu større, når de erklærede 
hensigter er vagt formuleret eller muligvis ikke er i overensstemmelse med de 
faktiske politiske hensigter.

23 
Det er derfor svært at skelne præcist mellem gennemførelsen af politikker, som 
det er legitimt at tage op i forbindelse med en forvaltningsrevision, og selve poli-
tikkens beskaffenhed, som i princippet ikke bør være omfattet af revisionen. Det 
er meget svært at vurdere en politiks effektivitet i form af udfald uden at tage 
hensyn til, i hvilket omfang svage politiske resultater er påvirket af politikkens ud-
formning. En række anbefalinger vedrørende dette kan findes i Revisionsrettens 
særberetninger.

24 
De forhold, der er beskrevet herover, behandles mere detaljeret i resten af denne 
analyse. Hensigten er at fremhæve spørgsmål i relation til EU’s ordninger for 
ansvarlighed og revision.
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Opfordringen til at styrke ansvarligheden i EU

25 
Efter flere år med finanskrise har en del regeringers og institutioners omdømme 
lidt alvorlig skade. Kvaliteten af styringen af EU’s indbyrdes stærkt forbundne øko-
nomier og visse EU-institutioners rolle i forbindelse hermed er i nogle tilfælde ble-
vet evalueret og draget i tvivl. Den offentlige tillid og tiltro til EU’s institutioner og 
politikker blev i denne periode mindre — i efteråret 2007 havde 48 % af borgerne 
tillid til EU4. Fem år senere, i foråret 2012, var tillidsniveauet faldet til 31 %5.

26 
Revisionsretten og de overordnede revisionsorganer i medlemsstaterne har frem-
hævet, hvor vigtigt det er, at principperne om gennemsigtighed og ansvarlighed 
anvendes på en konsekvent og sammenhængende måde i forbindelse med alle 
offentlige midler, der anvendes til at imødegå krisen6.

27 
Denne opfordring blev også fremsat af formanden for Det Europæiske Råd, 
Kommissionens formand, formanden for Eurogruppen og formanden for Den 
Europæiske Centralbank i konklusionerne fra Det Europæiske Råd fra december 
2012, hvor de skitserede en vision for en egentlig økonomisk og monetær union 
baseret på fire byggesten. De første tre byggesten vedrører udviklingen af EU’s 
finansielle, finanspolitiske og økonomiske rammer, mens den fjerde specifikt er-
kender behovet for at sikre demokratisk legitimitet og ansvarlighed. Indtil videre 
er elementerne i de fire byggesten blevet taget op ét for ét i forbindelse med de 
forskellige politiske instrumenter, der er blevet foreslået.

Del II — Udfordringer i forbindelse 
med ansvarlighed og revision i EU

4  Jf. Standard Euro- 
barometer, forår 2007- og 
forår 2012-udgaverne; 
Europa-Kommissionen, 
Generaldirektoratet 
for Kommunikation 
(link: http://ec.europa.eu/
public_opinion/archives/eb/
eb77/eb77_publ_en.pdf).

5 60 % af respondenterne 
i Eurobarometerrundspørgen 
(foråret 2012) udtalte, at 
de nærede mistillid til EU 
(hvorimod 31 % havde tillid 
til EU). Der blev konstateret 
en mindre forbedring 
i efteråret 2012 (57 % mistillid 
mod 33 % tillid), men ikke 
desto mindre nærede 
flertallet af borgerne i 20 
af de 27 EU-medlemsstater 
stadig mistillid til EU.

6  Jf. kontaktkomitéens 
EU-erklæring fra 2013 
om »Vigtigheden af 
passende revisions- og 
ansvarlighedsordninger 
i Den Økonomiske og 
Monetære Union og EU’s 
økonomiske styring« 
(www.contactcommittee.eu).
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De vigtigste udfordringer i forbindelse med ansvarlighed 
og revision i EU

28 
I forbindelse med de overvejelser, Revisionsretten har gjort sig om opfordringen 
til at øge ansvarligheden, har den identificeret en række specifikke udfordringer 
(jf. tabel 2).

Seks områder, hvor der er udfordringer i forbindelse med ansvarlighed og revision

Ta
be

l 2

Områder Udfordringens art Punkt

1.
Koordinerede foranstalt-
ninger mellem EU og 
medlemsstaterne

→
Sikre samordnet offentlig kontrol og revision på EU‑niveau 
og på nationalt niveau i forbindelse med koordinerede 
foranstaltninger

30‑42

2. Midler, der forvaltes i 
partnerskab med andre

→

Ansvarlighed i forbindelse med midler, der forvaltes 
i partnerskab med andre (eksterne eller private partnere). 
Opfyldelse af behovene for gennemsigtighed og ansvar‑
lighed både hos offentlige interessenter og hos andre 
interessenter, der deltager i partnerskaber

43‑65

3. Et EU i flere hastigheder/vari-
erende politisk struktur

→
Sikre demokratisk kontrol og dækkende offentlig revision, 
når mindre grupper af medlemsstater og tredjelande 
deltager i forskellige politikområder eller instrumenter

66‑76

4. EU’s opbygning 
(institutioner og organer)

→ Sikre effektivt og produktivt tilsyn og effektiv og produktiv 
revision af samtlige EU‑institutioner og ‑organer 77‑114

5. Finansiel forvaltning 
og resultatstyring

→ Øge ansvarligheden med hensyn til den generelle kvalitet 
af EU’s finansielle forvaltning og resultatstyring 115‑139

6. Politikkernes effekt 
og resultater

→ Overvågning og evaluering af effekterne og resultaterne 
af EU’s politikker 140‑149

Kilde: Revisionsretten.

29 
De følgende afsnit i del II indeholder en detaljeret undersøgelse af disse 
områder.
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1. Samordnet indsats mellem EU og medlemsstaterne

30 
På de fleste af de politikområder, som EU-traktaterne dækker, er der delt kompe-
tence mellem EU og medlemsstaterne. F.eks. afhænger adskillige EU-politikker 
i vid udstrækning af medlemsstaternes budgetmidler (EU-budgettet udgør under 
1 % af EU’s BNP, mens de nationale myndigheder til sammenligning brugte 49 % 
af EU’s BNP i 20137). Gennemførelsen af bredt formulerede traktatmål ved hjælp 
af strategier og målsætninger (f.eks. Europa 2020-målene) afhænger primært af 
medlemsstaternes foranstaltninger, der finansieres over de nationale budget-
ter. De nye EU-ordninger for finanspolitisk og økonomisk samordning dækker 
samtlige offentlige udgifter i EU, men alle foranstaltninger på dette område er 
underlagt en kompleks samarbejdsstruktur. I sådanne tilfælde skal EU gøre en 
samordnet indsats for at opfylde de fælles mål.

31 
Dette skaber parallelle ansvarlighedslinjer. Kommissionen er ansvarlig over for 
Europa-Parlamentet og Rådet for de samordningsforanstaltninger, som den har 
ansvaret for, og kan revideres af Revisionsretten8. De nationale myndigheder 
er ansvarlige over for deres parlamenter for de foranstaltninger, de har truffet 
i medfør af national ret, og for gennemførelsen af deres nationale budgetter og 
kan revideres af deres overordnede revisionsorganer.

32 
Udfordringen er derfor, at der for de fleste af de koordinerede foranstaltninger 
stadig ikke er nogen sammenhængende ansvarlighed. Ansvaret er spredt ud 
på de enkelte medlemsstaters parlamenter og revisionsmyndigheder. Når den 
politiske indsats har til formål at håndtere overnationale systemiske risici, mens 
interventionen gennemføres af medlemsstaterne og samordnes af EU, står EU 
endvidere foran en udfordring med hensyn til at koordinere medlemsstaternes 
revision og den parlamentariske kontrol.

33 
At give et fuldt overblik over de offentlige finanser og politikker, som samordnes 
mellem medlemsstaterne og EU, kræver også, at alle de overordnede revisionsor-
ganer og parlamenterne koordinerer deres indsats og samarbejder. Den nødven-
dige koordinering går væsentligt længere end det, der er nødvendigt for revisio-
nen med hensyn til EU-budgettet.

7  Eurostats data om de samlede 
offentlige udgifter i procent 
af BNP (http://epp.eurostat.
ec.europa.eu/tgm/table.do?ta
b=table&init=1&plugin=1&lan
guage=en&pcode=tec00023).

8  Uanset om Kommissionen 
udbetaler midlerne indirekte 
gennem medlemsstaterne 
eller direkte, er disse udgifter 
underlagt Revisionsrettens 
revision.
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Koordinering af Europa 2020‑strategien

34 
Der er mange eksempler på koordinerede foranstaltninger i Europa 2020-strate-
gien. Som Kommissionen bemærker, afhænger Europa 2020-strategiens succes af, 
at EU-medlemsstaterne er i stand til at spille deres rolle med hensyn til at imple-
mentere de reformer på nationalt plan, der er nødvendige for at styrke væksten 
under de syv flagskibsinitiativer9.

35 
Styringsrammen for Europa 2020-strategien10 fastsætter, at:

 — Det Europæiske Råd er ansvarligt for den politiske retning

 — Kommissionen foreslår strategien, overvåger gennemførelsen og rapporterer 
om fremskridtene

 — medlemsstaterne udarbejder to rapporter om året, hvori de beskriver, hvad 
de gør for at nærme sig de nationale Europa 2020-mål. De to rapporter skal 
være fuldt ud integreret i den nationale budgetprocedure og det europæi-
ske semester, der er blevet indført for at forbedre den politiske koordinering 
i hele EU.

36 
Ifølge forvaltningsordningerne skal Europa-Parlamentet deltage i den dialog, der 
fører til de endelige afgørelser, som Rådet træffer, og fremme drøftelser i og mel-
lem de nationale parlamenter. I strategien er det imidlertid ikke fastsat udtryk-
keligt, at et parlament skal overvåge gennemførelsen eller resultaterne, og der er 
heller ingen bestemmelser om en offentlig revision, der koordineres mellem EU 
og medlemsstaterne.

Finanspolitisk og økonomisk samordning under det europæi‑
ske semester

37 
Formålet med det europæiske semester er at strømline den økonomiske og 
finanspolitiske samordning mellem EU og medlemsstaterne, og der er en stram 
årlig tidsplan for indsamling, analyse og vurdering af et bredt spektrum af øko-
nomiske indikatorer. Punkt 174-176 og figur 7 i del III uddyber konsekvenserne af 
denne styrkede rolle med hensyn til samordning i EU.

9  KOM(2010) 2020 endelig af 
3. marts 2010, »Europa 2020 — 
En strategi for intelligent, 
bæredygtig og inklusiv 
vækst«, resumé s. 5 og 6, 
punkt 2 og 7.

10  KOM(2010) 2020 endelig, 
resumé, s. 28, del 5.2.
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38 
Tilsynsrammens effektivitet afhænger af de forskellige aktørers bidrag til proces-
sen: Rådet er ansvarligt for afgørelser om økonomisk samordning og styring, og 
Kommissionen er ansvarlig for samordnings- og tilsynsfunktionerne. Endvidere er 
det i alle forordninger fastsat, at der skal forelægges oplysninger for Europa-Par-
lamentet med henblik på en dialog om de forskellige resultater og anbefalinger.

Mellemstatslige instrumenter

39 
En del af de foranstaltninger, der er truffet som reaktion på den økonomiske og 
finansielle krise, kræver ligeledes en samordnet indsats fra medlemsstaternes 
side, som reguleres af mellemstatslige aftaler eller traktater. Del III i denne be-
retning indeholder en mere fuldstændig analyse af konsekvenserne for offentlig 
ansvarlighed og revision af de foranstaltninger, EU har truffet som reaktion på 
den økonomiske og finansielle krise.

40 
I sin »plan for en udbygget og egentlig ØMU«11 fra 2012 har Kommissionen iden-
tificeret demokratisk legitimitet som en af hjørnestenene for en egentlig økono-
misk og monetær union (ØMU), hvilket afspejler to grundlæggende principper:

 — For det første skal der være sikret ansvarlighed på det niveau, hvor de på-
gældende gennemførelsesbeslutninger træffes, samtidig med at der tages 
behørigt hensyn til det niveau, hvor beslutningen får virkning.

 — For det andet skal den demokratiske legitimitet altid stå i forhold til den su-
verænitet, der overføres fra medlemsstaterne til EU-niveau i forbindelse med 
en udbygning af ØMU’en og øget europæisk integration i almindelighed.

41 
For så vidt angår det andet princip skal der alt efter omstændighederne træf-
fes et politisk eller juridisk valg om, hvorvidt der skal anvendes mellemstatslige 
mekanismer uden for rammerne af EU’s eksisterende ansvarlighedsmekanismer. 
En udstrakt anvendelse af denne mulighed vil imidlertid kunne give anledning til 
ansvarligheds- og forvaltningsspørgsmål, som før eller senere skal tages op.

42 
Kommissionen har anbefalet, at fremtidige instrumenter til styring af ØMU’en 
udformes inden for EU’s retlige og institutionelle rammer, der bl.a. fastsætter 
bestemmelser for Europa-Parlamentets kontrol.

11 KOM(2012) 777 endelig/2  
af 30. november 2012.
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2. Midler, der forvaltes i partnerskab med andre

43 
På forskellige politikområder kræver opfyldelsen af EU’s mål, at EU-institu-
tionerne arbejder i partnerskab med andre: enten eksterne partnerskaber 
(f.eks. med tredjelande eller internationale organisationer) eller partnerskaber 
med den private sektor. I sådanne tilfælde afhænger ansvarligheden af eks-
tern revision, partnerorganernes styringsstruktur og EU’s egne revisions- og 
ansvarlighedsordninger.

44 
For at undgå overlapninger eller huller bør partnerne kunne henholde sig til ét 
enkelt revisionssystem. Det kræver, at rapporterings- og revisionssystemerne er 
tilstrækkelige og pålidelige. Dette kan opnås gennem mere rådgivning og efter-
prøvning af partnernes egne interne og eksterne revisionssystemer. I de følgende 
afsnit gives der eksempler på udfordringer i den forbindelse.

Eksterne partnerskaber

45 
EU har f.eks. en række partnerskaber med myndigheder i tredjelande og/eller 
internationale organisationer (f.eks. De Forenede Nationer og Verdensbanken). 
Det er ofte tilfældet, hvor EU og medlemsstaterne skal bidrage til at imødegå glo-
bale udfordringer, f.eks. opfyldelse af FN’s årtusindudviklingsmål, indsatsen mod 
klimaforandringer eller bekæmpelse af spredning af masseødelæggelsesvåben. 
Partnerskaberne udmøntes enten i tildeling af EU-midler eller fælles aktioner, 
som EU-organer deltager i.
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46 
Kommissionen erkender, at det kan være en særlig stor udfordring at sikre gen-
nemsigtighed og ansvarlighed i forbindelse med aktioner, der udføres sammen 
med partnere12. I sine forvaltningsrevisioner vedrørende EU-bistand, der im-
plementeres gennem FN-organisationer, har Revisionsretten også peget på en 
række udfordringer (jf. tekstboks 1).

47 
Hvis EU vælger at arbejde sammen med partnere og henholde sig til deres 
kontrol- og rapporteringssystemer, bør EU slå til lyd for og sikre en høj grad af 
gennemsigtighed og ansvarlighed.

48 
EU anvender budgetstøtte til at yde bistand til over 70 lande gennem overfør-
sel af midler, der skal programmeres og forvaltes via de nationale systemer til 
forvaltning af de offentlige finanser. Når Kommissionen yder budgetstøtte, skal 
den opfylde bestemte betingelser og påvise, at modtagerstaterne overholder de 
generelle betingelser for at være berettigede til budgetstøtte.

49 
I forbindelse med multidonorforanstaltninger, der koordineres af De Forenede 
Nationer eller Verdensbanken, forvaltes donorernes midler samlet i én pulje, og 
de er ikke øremærket til særlige formål. I disse tilfælde er Kommissionen afhæn-
gig af FN’s finansielle kontrolsystemer13.
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s 
1 Svag overvågning af FN’s gennemførelse og opnåelse af resultater

I særberetning nr. 15/2009 påpegede Retten, at:

 ο Kommissionen, selv om den gennemgår FN-partnernes finansforvaltningssystemer (ved hjælp af en firsøj-
leanalyse), er afhængig af FN-rapporterne for at få bekræftet, at kontrolsystemerne fungerer i praksis, og at 
de tilsigtede resultater nås. På tidspunktet for revisionen var det endnu ikke lykkedes for Kommissionen at 
få fyldestgørende oplysninger fra FN om dette (resuméet, punkt IV).

 ο FN’s panel af eksterne revisorer ikke giver Kommissionen tilfredsstillende bevis for, at de finansielle kon-
trolprocedurer fungerer i praksis, og Revisionsretten har haft problemer i forbindelse med sin revision 
vedrørende anvendelsen af de EU-midler, der kanaliseres gennem FN (resuméet, punkt V).

12  F.eks. SEC (2010) 409 final 
af 1. april 2010, »Innovative 
Financing at a global 
level«, s. 14, punkt 2.5, 
med hensyn til innovativt 
finansieringssamarbejde og 
KOM(2011) 218 endelig af 
19. april 2011, »styrkelse af 
EU’s ansvar i forbindelse med 
udviklingsfinansiering — 
bidrag til fagfællebedøm- 
melsen af EU’s officielle 
udviklingsbistand«, s. 7, 
punkt 1, med hensyn til 
finansiering relateret til 
klimaforandringer.

13  De beløb, der blev udbetalt til 
internationale organisationer 
over det almindelige budget 
i 2012, beløb sig til 1,4 milliar- 
der euro. Mere end halvdelen 
af dette beløb blev anvendt 
gennem multidonorprojekter. 
Revisionsrettens årsberetning 
for 2012, punkt 7.6 og fod- 
note 3.
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50 
I sin årsberetning for 2012 identificerede Revisionsretten udfordringer på to spe-
cifikke områder: budgetstøtte og multidonorprojekter.

 — I forbindelse med budgetstøtte kan Revisionsrettens revision med hensyn 
til formel rigtighed ikke gå længere end til det stade, hvor støtten udbeta-
les til partnerlandene. Derefter afhænger ansvarligheden i forbindelse med 
sådanne midler af modtagerlandets ansvarligheds- og revisionsordninger14.

 — For så vidt angår EU-udgifter til budgetstøtte, multidonorprojekter og til-
svarende samarbejdsinstrumenter bevirker det komplekse system af regler 
og procedurer (herunder reglerne for udbud og tildeling af kontrakter), at 
der er en høj risiko med hensyn til formel rigtighed. Instrumenternes og 
betalingsbetingelsernes art betyder imidlertid, at der er mindre risiko for, at 
transaktionerne er behæftet med fejl, som disse defineres i forbindelse med 
Revisionsrettens revision med hensyn til formel rigtighed15.

Løftestang for private investeringer

51 
En række EU-aktiviteter involverer private midler, enten direkte eller indirekte. 
Dette omfatter EU-organers, f.eks. EIB’s, låntagnings- og långivningsaktiviteter, 
og anvendelse af EU-budgettet som løftestang for privat finansiering. Anvendel-
sen af EU-midler som løftestang for private investeringer forventes at blive mere 
udbredt. Europa 2020-strategien fremhæver, at investering i vækst vil kræve 
mobilisering af private midler, og at »Europa skal gøre sit yderste for at mobili-
sere finansielle midler, gå nye veje og kombinere privat og offentlig finansiering 
og skabe innovative instrumenter til at finansiere de nødvendige investeringer«16. 
I den flerårige finansielle ramme (FFR) for 2014-2020 lægges der også betydelig 
vægt på den private sektors rolle med hensyn til at tiltrække nye investeringer 
og på de finansielle instrumenters rolle med hensyn til at styrke EU-budgettets 
eventuelle effekt17.

52 
Ifølge den nye finansforordning18 kan EU samarbejde med den private sektor 
inden for rammerne af offentlig-private partnerskaber (OPP) for at fremskaffe al-
ternativ finansiel støtte til EU-aktiviteter og med henblik på levering og gennem-
førelse af EU-projekter. En af udfordringerne i forbindelse med disse instrumenter 
er at sikre passende gennemsigtighed og ansvarlighed i forhold til de offentlige 
midler. Endvidere er det også nødvendigt at kunne måle sådanne instrumenters 
resultater i forhold til de tilsigtede mål for de finansierede aktiviteter.

14  Revisionsrettens årsberetning 
for 2012, punkt 7.6-7.8.

15  Revisionsrettens årsberetning 
for 2012, punkt 7.5-7.6.

16  KOM(2010) 2020 endelig, s. 20.

17  KOM(2011) 500 endelig af 
28. juni 2011, »Et budget for 
Europa 2020« — del I, s. 9.

18  Europa-Parlamentets og 
Rådets forordning (EU, 
Euratom) nr. 966/2012 af 
25. oktober 2012 om de 
finansielle regler vedrørende 
Unionens almindelige 
budget og om ophævelse 
af Rådets forordning (EF, 
Euratom) nr. 1605/2002 (EUT 
L 298 af 26.10.2012, s. 1) og 
Kommissionens delegerede 
forordning (EU) nr. 1268/2012 
af 29. oktober 2012 om 
gennemførelsesbestemmelser 
til Europa-Parlamentets 
og Rådets forordning (EU, 
Euratom) nr. 966/2012 om de 
finansielle regler vedrørende 
Unionens almindelige budget 
(EUT L 362 af 31.12.2012, s. 1).
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53 
De EU-midler, der anvendes i forbindelse med finansielle instrumenter og OPP’er, 
revideres af Revisionsretten og kontrolleres behørigt af Parlamentet som led i 
den almindelige dechargeprocedure. Disse instrumenter er dog af en sådan art, 
at dette i sig selv medfører udfordringer med hensyn til styring, revision og parla-
mentarisk tilsyn, som beskrives i det følgende.

54 
Finansielle instrumenter kan tage form af egenkapital/risikokapital- eller 
gældsinstrumenter (f.eks. lån, garantier eller risikodeling med finansielle institu-
tioner for at øge EU-midlernes potentielle effekt) med henblik på at rette op på 
markedssvigt eller suboptimale investeringsforhold og give EU’s midler en løfte-
stangseffekt. Finansielle instrumenter kan implementeres ved central forvaltning 
(direkte eller indirekte forvaltning) og ved delt forvaltning med medlemsstaterne 
(omtales normalt som finansieringstekniske instrumenter).

55 
Med hensyn til finansielle instrumenter, der forvaltes indirekte19, er Kommis-
sionen ansvarlig for at fastsætte de politiske mål og de strategiske retningslin-
jer for de midler, der forvaltes centralt. Kommissionen deltager også i sådanne 
instrumenters forvaltningsstruktur og er i sidste ende ansvarlig for EU-midlernes 
anvendelse.

56 
Kommissionen har påpeget en række mangler i ansvarligheds- og revisionsord-
ningerne for finansielle instrumenter under den tidligere FFR for 2007-201320. Re-
visionsretten har også identificeret en række udfordringer, navnlig med hensyn 
til de finansieringstekniske instrumenter, der forvaltes ved delt forvaltning med 
medlemsstaterne (jf. tekstboks 2).

57 
De nyligt vedtagne regler for finansielle instrumenter21, der gælder under den 
nuværende FFR, har til formål at sikre sammenhæng i regler, forvaltningspraksis, 
kontrol- og rapporteringskrav for alle finansielle instrumenter. Kommissionen 
skal endvidere hvert år aflægge beretning om aktiviteterne i forbindelse med alle 
finansielle instrumenter til Europa-Parlamentet og Rådet22.

19  Ifølge artikel 58, stk. 1, 
litra c) og artikel 139, stk. 4, 
i de finansielle regler 
vedrørende Unionens 
almindelige budget kan 
Kommissionen overdrage 
implementeringen af 
finansieringstekniske 
instrumenter til 
ii) internationale 
organisationer og deres 
organer, iii) Den Europæiske 
Investeringsbank eller Den 
Europæiske Investeringsfond, 
v) offentligretlige organer, 
vi) privatretlige organer, der 
har fået overdraget offentlige 
tjenesteydelsesopgaver, 
i det omfang at de stiller 
tilstrækkelige finansielle 
garantier. Disse enheder 
»kan for deres del ved 
gennemførelsen af finansielle 
instrumenter overdrage en 
del af gennemførelsen til 
finansielle formidlere«.

20  Europa-Kommissionen 
(2011), »En ramme for næste 
generation af innovative 
finansielle instrumenter — 
EU’s egenkapital- og låne- 
platforme«, KOM(2011) 662 
endelig.

21  Finansforordningens afsnit 
VIII, artikel 139 og 140 
(forordning (EU, Euratom) 
nr. 966/2012).

22  Finansforordningens 
artikel 140, stk. 8.
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2 Eksempler på mangler i den nuværende ansvarligheds‑ og revisionskæde for finan‑

sieringstekniske instrumenter

Retten påviste følgende hovedsvagheder23:

 ο Bestemmelserne om tiltrækning af privat kapital og fondenes revolverende karakter er utilstrækkelige.

 ο Der er mulighed for at indgå forpligtelser for alt for store beløb til sådanne instrumenter.

 ο Der er mulighed for at give den private sektor uberettiget fortrinsbehandling.

 ο Betingelserne for, hvornår der kan gives støtte til arbejdskapital, er uklare.

Sådanne instrumenter er forbundet med risici og problemer, for eksempel med hensyn til regnskabsføring af 
anvendelsen af EU-midlerne, overvågning af de finansielle instrumenter, ejerskab og Kommissionens kapaci-
tet til at forvalte dem.

Revisionsretten konstaterede også svagheder i lovgrundlaget.

23  Udtalelse nr. 7/2011.

58 
For at opfylde kravene i den nye finansforordning har Kommissionen under-
tegnet finansielle og administrative rammeaftaler (FAFA) med EIB og EIF. I disse 
aftaler fastsættes de nærmere bestemmelser for den operationelle og finansielle 
rapportering og kravene til revision24 i forbindelse med de centralt forvaltede 
finansielle instrumenter, der skal oprettes for perioden 2014-2020, og som EIB og 
EIF skal administrere.

59 
Med hensyn til finansielle instrumenter under delt forvaltning definerer forord-
ningen om fælles bestemmelser25 de forskellige instrumenttyper og implemente-
ringsmåder samt rapporteringskravene og fastsætter standardiserede regler for 
de finansielle instrumenter med henblik på at sikre konsekvent rapportering og 
overvågning af politikkernes resultater i alle medlemsstater.

60 
Det er for tidligt at afgøre, om gennemførelsen af disse nye regler vil være til-
strækkelig til at rette op på alle manglerne.

24  Ifølge FAFA skal en 
uafhængig ekstern revisor 
give sikkerhed med 
hensyn til instrumenternes 
regnskaber og påvise, at 
instrumentets kontrolsystem 
fungerer korrekt, og at de 
underliggende transaktioner 
er lovlige og formelt rigtige.

25  Afsnit IV i Europa-Parlamentets 
og Rådets forordning 
(EU) 1303/2013 af 
17. december 2013 om 
fælles bestemmelser for 
Den Europæiske Fond for 
Regionaludvikling, Den 
Europæiske Socialfond, 
Samhørighedsfonden, Den 
Europæiske Landbrugsfond for 
Udvikling af Landdistrikterne 
og Den Europæiske Hav- og 
Fiskerifond, som er omfattet af 
den fælles strategiske ramme, 
om generelle bestemmelser 
for Den Europæiske Fond 
for Regionaludvikling, Den 
Europæiske Socialfond og 
Samhørighedsfonden og 
om ophævelse af Rådets 
forordning (EF) nr. 1083/2006 
(EUT L 347 af 20.12.2013, s. 320) 
(forordningen om fælles 
bestemmelser).
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61 
Offentlig‑private partnerskaber (OPP’er) er former for samarbejde mellem 
offentlige myndigheder og den private sektor. Traditionelle OPP’er oprettes nor-
malt i medlemsstaterne med henblik på levering af infrastruktur eller offentlige 
tjenester, normalt i privatretligt regi. Formålet er at gøre offentlige tjenester mere 
effektive ved hjælp af risikodeling og ved at udnytte ekspertisen i den private 
sektor.

62 
Blandt specifikke OPP-modeller kan nævnes: Build-OWN-Operate (BOO), hvor 
der ikke overdrages aktiver til den offentlige sektor, Buy-Build-Operate (BBO), 
hvor offentlige aktiver sælges til et OPP med henblik på forbedring og levering af 
tjenester, Build-Operate-Transfer (BOT), som indebærer byggeri, drift og over-
dragelse efter et bestemt tidsrum, og Design-Build-Finance-Operate (DBFO), der 
ligner BOT-modellen.

63 
På EU-niveau oprettes der OPP’er enten med henblik på at forvalte bestemte 
EU-midler (f.eks. fællesforetagender, der navnlig oprettes med henblik på forsk-
ning), eller OPP’erne står selv som modtagere af EU-midler. Sådanne OPP’er er 
primært en form for offentlige udbud, der er omfattet af EU’s regler for offentlige 
indkøb. Disse partnerskaber skal være forenelige med EU’s regler om det indre 
markeds funktionsmåde, med stabilitets- og vækstpagten, med EU-lovgivningen 
om offentlige indkøb og koncessioner og med konkurrencereglerne.

64 
Blandede instrumenter kombinerer forskellige typer af bistand i forbindelse 
med foranstaltninger over for tredjelande, herunder rentegodtgørelser, teknisk 
bistand, direkte tilskud, lånegarantier, dækning af omkostninger og risikovillig ka-
pital. Blandede instrumenter implementeres fortrinsvis gennem Den Europæiske 
Investeringsbank (EIB). Europa-Parlamentet har flere gange krævet flere og bedre 
oplysninger vedrørende EUF eller fra Kommissionen og EIB (jf. punkt 107).

65 
Både i forbindelse med OPP’er og blandede instrumenter afhænger ansvarlighe-
den såvel af de ordninger, der gælder for de formidlere, der skal forvalte sådanne 
instrumenter, som af de ordninger, der gælder for det specifikke instrument selv. 
Spørgsmålene i relation til ansvarlighed og revision i forbindelse med formidlere 
som f.eks. EIB og EIF behandles senere (jf. punkt 103-110), mens ansvarlighed på 
instrumentniveau vil kræve, at der foretages en analyse fra sag til sag.
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3. Et EU i flere hastigheder og varierende politisk 
struktur

66 
Der udvikles fortsat forskellige former for dybere integration i EU og i EU’s bre-
dere økonomiske og politiske kontekst, men ikke alle medlemsstater er i stand til 
eller ønsker at gå frem i samme tempo. Visse initiativer går derfor videre med kun 
en mindre gruppe af medlemsstater og/eller tredjelande som deltagere. Dette 
fører til det såkaldte »EU i flere hastigheder« (jf. figur 4).

67 
Euroområdet er et godt eksempel på en mindre gruppe af medlemsstater, som 
har vedtaget en specifik politisk ordning forud for eller adskilt fra andre med-
lemsstater, hvilket har medført en kompleks politisk struktur og komplekse 
forvaltningsordninger, og at der er opstået spørgsmål med hensyn til parlamen-
tarisk kontrol og revision.

En Union i flere hastigheder og samarbejde med tredjelande

Fi
gu

r 4

Island, Liechtenstein og Norge 

EU’s toldunion (32)

Den Europæiske Union (28)

Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (31)

Schengenområdet (26)

Irland,
Cypern 

Schweiz

Tyrkiet,

Vatikan-
staten

Monetær
konvention
 med EU (4)

Euroområdet (18)

Den Tjekkiske Republik, 
Danmark, Litauen, Ungarn, 
Polen og Sverige

Belgien, Tyskland, Estland, 
Grækenland, Spanien, Frankrig, 
Italien, Letland, Luxembourg, Malta, 
Nederlandene, Østrig, Portugal, 
Slovenien, Slovakiet og Finland  

Andorra, Monaco
og San Marino

Bulgarien, Kroatien,
Rumænien,
Det Forenede 
Kongerige 

Kilde: Revisionsretten.
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Medlemsstaternes forskellige integrationsniveau på de 
forskellige politikområder

68 
Efterhånden som EU har fået flere medlemsstater, er det blevet sværere at opnå 
enstemmighed om forskellige politiske initiativer, og det er derfor mere sand-
synligt, at nogle af dem går hurtigere frem end andre. Følgende elementer kan 
medføre, at der opstår mindre grupper:

 — Tilvalg, fravalg og undtagelser: giver medlemsstaterne mulighed for at 
gennemføre eller undlade at gennemføre visse EU-politikker26.

 — Forstærket samarbejde: En gruppe af lande kan aftale at samarbejde om 
specifikke politiske spørgsmål (f.eks. EU-patent27, skilsmisseret28 og den fore-
slåede afgift på finansielle transaktioner (FT-afgiften)29).

 — Relaterede traktater: Der er undertegnet flere traktater uden for EU’s ret-
lige ramme af en mindre gruppe af EU-medlemsstater. Det var f.eks. sådan 
Schengentraktaten blev til i 1985, selv om den efterfølgende blev indarbej-
det i EU-lovgivningen med Amsterdamtraktaten. Andre eksempler er den 
europæiske stabilitetsmekanisme, Prümaftalen, finanspagten og den fælles 
patentdomstol.

 — Kontrol og suspensioner: på grundlag af benchmarks for vedtagelse af be-
stemte EU-betingelser eller -kriterier. Mekanismen for samarbejde og kontrol 
er en beskyttelsesforanstaltning, som Kommissionen kan aktivere, når en 
ny medlemsstat har undladt at opfylde de forpligtelser, den har påtaget sig 
under tiltrædelsesforhandlingerne inden for områderne frihed, sikkerhed og 
retfærdighed og politikken for det indre marked.

 — Åben samarbejdsmetode: en forvaltningsform i EU, der bygger på frivilligt 
samarbejde mellem medlemsstaterne på grundlag af »blød lovgivning« som 
f.eks. retningslinjer og indikatorer, benchmarking og bedste praksis (f.eks. 
europluspagten).

69 
Som det fremgår af figur 4, er der også politikker, der involverer forskellige min-
dre grupper af tredjelande. I forbindelse med denne tilgang i flere hastigheder er 
der indført en kompleks politisk struktur og forvaltningsstruktur, hvor initiativer 
på en række politikområder kun gælder for en mindre gruppe af EU-medlems-
stater. Det medfører en lige så stor udfordring med hensyn til ansvarligheds- og 
revisionsordninger.

26  For øjeblikket har fem 
medlemsstater sådanne 
fravalgsordninger: Danmark 
(fire fravalg), Irland (to fravalg), 
Polen (ét fravalg), Sverige 
(ét fravalg, men kun de facto) 
og Det Forenede Kongerige 
(fire fravalg).

27  Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EU) nr. 1257/2012 
af 17. december 2012 om 
gennemførelse af et forstærket 
samarbejde om indførelse 
af enhedspatentbeskyttelse 
(EUT L 361 af 31.12.2012, s. 1), 
herunder enhver efterfølgende 
ændring dertil.

28  Rådets forordning 
(EU) nr. 1259/2010 af 
20. december 2010 
om indførelse af et 
forstærket samarbejde om 
lovvalgsreglerne i forbindelse 
med skilsmisse og separation 
(EUT L 343 af 29.12.2010, 
s. 110) også kendt som 
Rom III-forordningen.

29  Europa-Parlamentets 
lovgivningsmæssige beslutning 
af 12. december 2012 om 
forslag til Rådets afgørelse 
om bemyndigelse til et 
forstærket samarbejde på 
området for beskatning af 
finansielle transaktioner 
(KOM(2012) 631 — 
C7- 0396/2012 — 
2012/0298(APP)).
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Euroen, finanspolitisk styring og demokratisk kontrol

70 
Euroområdet er en mindre gruppe af medlemsstater, der har valgt euroen som 
deres valuta. Dets eksistens har langt de mest vidtrækkende følger for EU. Ikke 
alene deltager de forskellige grupper af medlemsstater i forskellige pagter eller 
er underlagt forskellige forordninger (jf. punkt 172), men nogle af disse foran-
staltninger er også baseret på mellemstatslige aftaler, der er indgået mellem 
medlemsstater, og ikke på EU-lovgivningen.

71 
Med hensyn til de foranstaltninger og instrumenter, der bygger på TEUF, er 
Europa-Parlamentets rolle blevet styrket for så vidt angår lovgivningsprocessen, 
men den er fortsat svag for så vidt angår ansvarlighed med hensyn til de afgø-
relser, der træffes af Rådet. Endvidere går foranstaltninger, der er truffet under 
mellemstatslige instrumenter, f.eks. den finanspolitiske aftale, fuldstændig uden 
om kontrollen i EU’s retssystem.

72 
De afgørelser, der er truffet for at beskytte euroen, har vidtrækkende konsekven-
ser med hensyn til demokratisk ansvarlighed i forhold til finanspolitikken. Kom-
missionen, Rådet og Europa-Parlamentet har betydelige beføjelser, men de fleste 
hasteforanstaltninger blev truffet af finansministrene i euroområdet, »Eurogrup-
pen«. I forbindelse med Eurogruppen, der har dannet en platform for samarbejde 
mellem regeringerne i Euroområdet og Europa-Parlamentet og de nationale par-
lamenter, er der ikke parallelt hermed blevet tilknyttet et demokratisk og koordi-
neret tilsyn, som kan kontrollere, intervenere og give den nødvendige legitimitet 
til de afgørelser og foranstaltninger, der træffes.

73 
Udenrigsministrene i 11 medlemsstater har foreslået, at den demokratiske kontrol 
med Euroområdets politik ikke skal udøves af Europa-Parlamentet som helhed, 
men kun af de medlemmer af Europa-Parlamentet, som kommer fra landene 
i Euroområdet30.

30  Udenrigsministrene fra Østrig, 
Belgien, Danmark, Spanien, 
Frankrig, Tyskland, Italien, 
Luxembourg, Nederlandene, 
Polen og Portugal. 
Endelig rapport om den 
fremtidige Europa-gruppe 
(Westerwellerapporten) 2012.
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74 
Det er imidlertid EU og ikke Euroområdet, der har euroen som valuta (artikel 3 
i TEU), og Europa-Parlamentet er EU’s parlament (artikel 14 i TEU). For øjeblik-
ket fastsætter traktaten, at EU’s medlemsstater er repræsenteret i Ministerrådet. 
Medlemmerne af Europa-Parlamentet repræsenterer ikke deres medlemsstater, 
men er »repræsentanter for Unionens borgere« (artikel 14 i TEU).

75 
Disse bestemmelser får Europa-Parlamentet31 og Kommissionen32 til at konklu-
dere, at eftersom Europa-Parlamentet er EU’s parlament og dermed parlament 
for euroen, er det Europa-Parlamentet, der skal give EU-afgørelserne den nød-
vendige demokratiske legitimitet.

76 
At denne debat finder sted, viser, at der er en sammenhæng mellem mekanis-
merne for demokratisk ansvarlighed og opfattelsen af demokratisk legitimitet. 
Tilgangen med flere hastigheder, navnlig på de vigtigste politikområder, kan få 
langsigtede konsekvenser for ansvarligheden.

31  Europa-Parlamentet, 
Thyssenbetænkningen (2012).

32  KOM(2012) 777 endelig, s. 35.
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4. Ansvarlighedsordninger for EU‑institutioner 
og ‑organer

77 
EU’s institutionelle ramme består af syv EU-institutioner, to rådgivende organer, 
Tjenesten for EU’s Optræden Udadtil (EU-Udenrigstjenesten), der betragtes som 
en institution med henblik på finansforordningen, Den Europæiske Investerings-
bank, 41 agenturer33 samt otte fællesforetagender og andre enheder34, der er op-
rettet ved EU-traktater og afledt ret. Disse organer udfører en række forskellige 
opgaver, der har relation til opfyldelsen af EU’s mål, ofte i samarbejde med orga-
ner i medlemsstaterne. De fleste EU-organer finansieres fuldt ud af EU-budgettet, 
men ikke alle. De forskellige finansieringskilder har konsekvenser med hensyn til, 
hvilke ordninger for ansvarlighed og revision der finder anvendelse.

Dechargeproceduren for EU’s institutioner og øvrige organer

78 
Kommissionen, de fleste andre EU-institutioner og en række EU-organer er om-
fattet af dechargeproceduren (jf. punkt 18). EU-organer, der ikke er omfattet af 
dechargeproceduren, kan alligevel være underlagt andre former for kontrol fra 
Europa-Parlamentets side. En række EU-organer holdes primært finansielt ansvar-
lige over for deres bestyrelser.

79 
Kommissionen har det overordnede ansvar for at gennemføre EU-budgettet og 
er underlagt Europa-Parlamentets dechargeprocedure for dette budget. Andre 
institutioner og organer bruger imidlertid en del af EU’s budget under deres 
egen myndighed, og i nogle tilfælde har de finansieringskilder, der ikke kommer 
fra EU’s budget. For at holde dem ansvarlige afgiver Europa-Parlamentet indivi-
duelle dechargeafgørelser.

33  Jf. bilaget, hvor der gives 
en liste over 40 agenturer: 
33 decentrale organer, 
6 forvaltningsorganer og 
1 Euratomagentur. Heri 
indgår også den fælles 
afviklingsmekanisme og Den 
Fælles Bankafviklingsfond, der 
på nuværende tidspunkt er 
under oprettelse som et 
EU-organ.

34  Den Europæiske Ombuds- 
mand, Den Europæiske 
Tilsynsførende for Data- 
beskyttelse og forsvars- 
relaterede agenturer under 
Rådets myndighed.
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Te
ks
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s 
3 Artikel 94 i Europa‑Parlamentets forretningsorden

Bestemmelserne om proceduren for meddelelse af decharge til Kommissionen for budgettets gennemførelse 
finder tilsvarende anvendelse på proceduren for meddelelse af decharge til:

 ο Europa-Parlamentets formand for gennemførelsen af Europa-Parlamentets budget

 ο de personer, der er ansvarlige for gennemførelsen af andre af Den Europæiske Unions institutioners og 
organers budgetter, såsom Rådet (i forbindelse med dets virksomhed som udøvende myndighed), Dom-
stolen, Revisionsretten, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget

 ο Kommissionen for gennemførelsen af Den Europæiske Udviklingsfonds budget

 ο de organer, der er ansvarlige for budgetforvaltningen i retligt uafhængige enheder, som varetager EU-op-
gaver, såfremt Europa-Parlamentet i henhold til de bestemmelser, der gælder for disse organers virksom-
hed, skal meddele decharge.

80 
Ifølge Europa-Parlamentets forretningsorden er denne individuelle decharge 
baseret på samme procedure som dechargen for det almindelige budget 
(jf. tekstboks 3).

81 
Rådet spiller en vigtig rolle i dechargeprocessen, særligt fordi det hvert år frem-
sætter henstillinger om decharge til Parlamentet (artikel 319 i TEUF). Selv om 
Rådet finansieres over EU-budgettet, deltager det ikke i Parlamentets drøftelser 
vedrørende meddelelsen af decharge til Rådet selv. Der er reelt ingen separat 
procedure for Rådets ansvarlighed og for offentlig kontrol af dets egne udgifter.
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Dechargeprocedurens dækning

Ta
be

l 3

Gruppe Institution/organ Finansieringskilde Dechargeprocedure

EU‑institutioner

Europa‑Parlamentet, Europa‑Kommissionen, Domstolen, 
Revisionsretten EU‑budgettet Europa‑Parlamentets decharge1

Det Europæiske Råd og Rådet2 EU‑budgettet Sui generis3

Den Europæiske Centralbank De nationale centralbanker Styrelsesrådet

Andre organer, kontorer 
eller agenturer oprettet 

af EU

Rådgivende organer (EØSU eller RU) EU‑budgettet Europa‑Parlamentets decharge

Agenturer (finansieret over budgettet) EU‑budgettet Europa‑Parlamentets decharge4

Andre organer5 EU‑budgettet Europa‑Parlamentets decharge

Fællesforetagender Bidrag fra EU‑budgettet Europa‑Parlamentets decharge

Tjenesten for EU’s Optræden Udadtil EU‑budgettet Europa‑Parlamentets decharge

Agenturer (selvfinansierede) Selvfinansierede Bestyrelsens decharge

Agenturer (under Rådets myndighed ‑ forsvarsrelaterede) Bidrag fra medlemsstaterne Bestyrelsens decharge

EIB Kapitaltilførsel fra 
medlemsstaterne6 Bestyrelsens decharge

1 Jf. punkt 78-80.
2 Med Lissabontraktatens ikrafttræden den 1. december 2009 blev Det Europæiske Råd en af Unionens syv institutioner. Ifølge forretningsordenens 

artikel 13, stk. 1, skal Det Europæiske Råd og dets formand bistås af Generalsekretariatet for Rådet under generalsekretærens myndighed.
3 Jf. punkt 81.
4 De seks forvaltningsorganer er ikke omfattet af en individuel dechargeafgørelse, men indgår i den generelle decharge til Kommissionen.
5 Disse omfatter Den Europæiske Ombudsmand og Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse.
6 EIB får tilført kapital fra medlemsstaterne (jf. punkt 105) og finansieres af sine egne transaktioner.

Kilde: Revisionsretten.

82 
Der er en række undtagelser til den normale dechargeprocedure, navnlig når der 
stilles offentlige midler til rådighed fra andre kilder end EU-budgettet (jf. tabel 3).
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EU‑institutioner og ‑organer, der ikke er omfattet af Parla‑
mentets dechargeprocedure

83 
En række EU-institutioner og -organer finansieres ikke direkte over EU-budgettet:

 — Den Europæiske Centralbank (ECB) får tilført kapital fra de nationale central-
banker og har en indtægt fra sin monetære rolle i Det Europæiske System af 
Centralbanker (ESCB). Bankens regnskaber revideres af en uafhængig revisor, 
og dens operationelle effektivitet undersøges endvidere af Revisionsretten 
og af den fælles tilsynsmekanisme (jf. punkt 87, 88 og 96).

 — Den Europæiske Investeringsbank er selvfinansieret og revideres af en uaf-
hængig revisor (jf. punkt 108).

84 
Med hensyn til EU-agenturerne: Tre agenturer er selvfinansierede (KHIM, OCVV35 
og CdT) og revideres af Revisionsretten. Tre forsvarsrelaterede agenturer (AED, 
EUISS og EUSC)36, der hører under Rådets myndighed, finansieres med bidrag 
fra medlemsstaterne og revideres af uafhængige eksterne revisorer. Decharge-
myndighed er bestyrelsen for det pågældende organ. Eftersom sådanne organer 
ikke finansieres af EU-budgettet, er de ikke omfattet af Europa-Parlamentets 
dechargeprocedure. Selv om deres indtægtskilde ikke er EU-budgettet, hidrø-
rer disse enheders indtægter alligevel fra udøvelsen af offentlig myndighed på 
EU-niveau, og de ressourcer, de anvender, har samme offentlige karakter som 
andre EU-midler. Der er derfor ingen tvingende begrundelse for denne anderle-
des behandling.

85 
Til gengæld skal Revisionsretten i medfør af den nye lovgivning om oprettelse 
af den fælles afviklingsmekanisme (SRM) som et EU-organ revidere SRM i med-
før af artikel 287, stk. 1, i TEUF. Det giver Revisionsretten beføjelser til at revidere 
regnskaberne og undersøge, om de underliggende transaktioner er lovlige og 
formelt rigtige, og om den økonomiske forvaltning er forsvarlig (principperne om 
sparsommelighed, produktivitet og effektivitet), også selv om SRM ikke finan-
sieres over EU’s almindelige budget. I relation hertil skal Revisionsretten ifølge 
forordningerne også rapportere om Den Fælles Bankafviklingsfond, de eventual-
forpligtelser, der kan opstå både for SRM og for Kommissionen, og om alle andre 
forhold, som Europa-Parlamentet og Rådet kan kræve at få taget op.

35  Kontoret for Harmonisering 
i det Indre Marked (Rådets 
forordning (EF) nr. 40/94 
(EFT L 11 af 26.6.1999, s. 1) og 
EF-Sortsmyndigheden (Rådets 
forordning (EF) nr. 2100/94 
(EUT L 227 af 31.7.2006, s. 1).

36  Det Europæiske Forsvars- 
agentur (AED), Den Europæ- 
iske Unions Institut for 
Sikkerhedsstudier (EUISS) og 
EU-Satellitcentret (EUSC).
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86 
Selv om Den Europæiske Udviklingsfond (EUF) ikke finansieres over EU-budget-
tet, har Revisionsretten på samme måde beføjelser til at revidere udgifterne til 
projekter og budgetstøtte og undersøge resultaterne heraf, og de EUF-udgifter, 
der forvaltes af Kommissionen, er omfattet af Europa-Parlamentets decharge-
procedure. Der gælder en anden ordning for de EUF-midler, der forvaltes af 
Den Europæiske Investeringsbank (EIB) under investeringsfaciliteten, der udgør 
1 500 millioner euro (10 %) af 10. EUF. I sin udtalelse om finansforordningen for 
EUF beklager Revisionsretten, at lovgiver (Parlamentet og Rådet) har udelukket 
Parlamentet som dechargemyndighed for denne facilitet. Faciliteten forvaltes 
på EU’s vegne og for EU’s risiko. Denne udelukkelse har derfor skabt et hul med 
hensyn til ansvarlighed.

Den Europæiske Centralbank — ansvarlighed og revision

87 
I medfør af artikel 130 og 282 i TEUF er ECB og de nationale centralbanker i lan-
dene i Euroområdet uafhængige af de øvrige EU-institutioner og af medlemssta-
ternes regeringer. Denne status har væsentlige følger for ordningerne for ansvar-
lighed og offentlig revision i forbindelse med ECB’s forskellige funktioner.

88 
Artikel 127 og protokol nr. 4 til TEUF fastsætter Den Europæiske Centralbanks mål 
og opgaver. Hovedmålet er at »fastholde prisstabilitet«, og det andet mål er at 
støtte »de generelle økonomiske politikker i Unionen med henblik på at bidrage 
til gennemførelsen af Unionens mål som fastsat i artikel 3 i traktaten om Den 
Europæiske Union«. ECB har for nylig fået ansvaret for den fælles tilsynsmekanis-
me i medfør af samme artikel 127 i TEUF, der giver Rådet mulighed for at »over-
drage Den Europæiske Centralbank specifikke opgaver i forbindelse med politik-
ker vedrørende tilsyn med kreditinstitutter og andre finansielle institutioner«.

89 
ECB ledes af Styrelsesrådet og Direktionen. Formanden for ECB skal forelægge 
en årsberetning for Parlamentet, Rådet og Kommissionen om aktiviteterne inden 
for Det Europæiske System af Centralbanker (ESCB) og om den monetære politik 
i det foregående og det indeværende år, som kan blive drøftet. Formanden for 
ECB kan på anmodning af Europa-Parlamentet eller på ECB’s initiativ høres af 
Europa-Parlamentets kompetente udvalg om specifikke emner37.

37  Artikel 284, stk. 3, i TEUF.
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90 
Den Europæiske Centralbank finansieres ikke over EU’s almindelige budget, og 
protokollen indeholder ingen bestemmelse om, at Parlamentet skal meddele 
decharge for gennemførelsen af budgettet. Ifølge ECB’s vedtægter skal bankens 
regnskaber revideres af en uafhængig ekstern revisor, der indstilles af Styrelses-
rådet og godkendes af Rådet38. Revisionsretten efterprøver, »hvor effektiv ECB’s 
forvaltning er« i medfør af de samme bestemmelser i protokol nr. 4 til TEUF39.

91 
Der er blevet talt og skrevet en hel del om, i hvilket omfang centralbankerne skal 
informere om og redegøre for deres aktiviteter i relation til pengepolitik, og det 
fremhæves ofte, hvor vigtig en sådan kommunikation er med hensyn til penge-
politikkens effektivitet og overførelsen af den til finansielle markeder og banksy-
stemer. Uanset hvor vigtigt dette emne er, er formålet med denne analyse ikke at 
gå ind i denne debat. Dette dokument fokuserer i stedet på ECB’s ansvarlighed 
over for Parlamentet og de relevante revisionsordninger.

92 
Det kan med rette siges, at traktatbestemmelserne vedrørende ECB og ESCB giver 
ECB og de centralbanker, der indgår i ESCB, en meget høj grad af uafhængighed, 
også i sammenligning med andre centralbanksystemer. Traktatens bestemmelser 
om ECB’s ansvarlighed over for Parlamentet og offentligheden er ret summariske, 
hvilket måske skyldes denne fokusering på bankens uafhængighed eller afspej-
ler en opfattelse af, at de berørte parter bedst kan arbejde på grundlag af deres 
egne ordninger.

93 
Ifølge traktaten skal ECB hvert kvartal offentliggøre en beretning om ESCB’s 
aktiviteter40 og fremsende en årsberetning om ESCB og den monetære politik til 
Parlamentet, Rådet og Kommissionen. Formanden for ECB forelægger beretnin-
gen for Rådet og for Parlamentet med henblik på en generel drøftelse. Traktaten 
giver også mulighed for andre opfordringer (»anmodninger«) til medlemmerne af 
direktionen. I praksis er dette blevet præciseret nærmere — Europa-Parlamentets 
forretningsorden fastsætter, at formanden for ECB indbydes til at tale for Euro-
pa-Parlamentet fire gange årligt, og den indeholder også en bestemmelse om, at 
medlemmer af direktionen kan indbydes ad hoc, således at der regelmæssigt er 
meningsudvekslinger med Europa-Parlamentet, samtidig med at ECB også besva-
rer skriftlige forespørgsler fra medlemmer af Europa-Parlamentet.

94 
Generelt er det forskelligt fra land til land, i hvilket omfang centralbankerne er 
underlagt ekstern revision udført af offentlige eksterne revisorer. ECB’s regnska-
ber revideres i medfør af traktaten41 af uafhængige eksterne revisorer og ikke af 
Revisionsretten. Revisionsrettens revisionsopgave »gælder kun for efterprøvning 
af, hvor effektiv ECB’s forvaltning er i operationel henseende«.

38  Artikel 27, stk. 1, i protokol 
nr. 4 til TEUF om statutten 
for Det Europæiske System 
af Centralbanker og Den 
Europæiske Centralbank.

39  Artikel 27, stk. 2, i protokol nr. 4 
til TEUF.

40  I praksis opfylder ECB dette 
krav ved at offentliggøre 
månedlige bulletiner.

41  Artikel 27 i protokol nr. 4 til 
TEUF.
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95 
Denne formulering giver Revisionsretten betydelige muligheder for at udføre 
revision med hensyn til forsvarlig økonomisk forvaltning (sparsommelighed, 
produktivitet og effektivitet), men når protokollen begrænser de eksterne revi-
sorers rolle til på den ene side at revidere regnskaberne og til på den anden side 
at efterprøve, »hvor effektiv ECB’s forvaltning er i operationel henseende«, bliver 
konsekvensen, at Revisionsrettens rolle i forhold til ECB defineres anderledes end 
Revisionsrettens rolle i forhold til andre EU-institutioner42. Det afspejler formo-
dentlig betydningen af uafhængighed, når der skal træffes beslutninger i mone-
tære spørgsmål, og at ECB’s funktioner har specialistkarakter.

96 
Med forordningerne om oprettelse af den fælles tilsynsmekanisme har ECB fået 
overdraget at føre tilsyn med kreditinstitutionerne i Euroområdet og i andre del-
tagende medlemsstater43. Der er fastsat en særlig ansvarlighedsordning i opret-
telsesforordningen. ECB er stadig uafhængig i relation til den fælles tilsynsmeka-
nismes funktioner, men forordningerne præciserer, at ECB står til ansvar over for 
Europa-Parlamentet og Rådet for aktiviteter, der vedrører den fælles tilsynsmeka-
nisme. Der er bestemmelser om rapportering til Europa-Parlamentet og til Euro-
gruppen (i overværelse af de deltagende medlemsstater uden for euroområdet).

97 
Der er indgået en relativt omfattende interinstitutionel aftale44 mellem ECB og 
Europa-Parlamentet, som uddyber de ansvarlighedsmekanismer, der skal anven-
des i forbindelse med den fælles tilsynsmekanisme:

 ο ECB forelægger hvert år en beretning.

 ο ECB udarbejder kvartalsvise statusrapporter i opstartsfasen, og der føres 
tilsyn med udførelsen af de opgaver, som overdrages til ECB inden for ram-
merne af den fælles tilsynsmekanisme.

 ο Formanden for ECB’s tilsynsråd deltager i regelmæssige høringer (to gange 
årligt) og ad hoc-høringer i de relevante udvalg i Europa-Parlamentet.

 ο Der afholdes særlige fortrolige møder på visse nærmere definerede 
betingelser.

 ο Europa-Parlamentet tildeles en rolle i forbindelse med udvælgelsen af for-
manden og viceformanden for tilsynsrådet.

 ο ECB samarbejder i forbindelse med visse undersøgelser.

42  I forbindelse hermed har 
Revisionsretten allerede 
i forbindelse med ECB’s 
nye funktioner angivet, at 
dens efterprøvning af, »hvor 
effektiv ECB’s forvaltning er 
i operationel henseende«, vil 
omfatte revision af aspektet 
forsvarlig økonomisk 
forvaltning på samme måde 
som for andre organer 
under dens ansvarsområde 
(Revisionsrettens formands 
brev til Europa-Parlamentets 
formand af 7. februar 2013).

43  Rådets forordning 
(EU) nr. 1024/2013 af 
15. oktober 2013 om 
overdragelse af specifikke 
opgaver til Den Europæiske 
Centralbank i forbindelse 
med politikker vedrørende 
tilsyn med kreditinstitutter 
(EUT L 287 af 29.10.2013, s. 63).

44  Interinstitutionel aftale mellem 
Europa-Parlamentet og Den 
Europæiske Centralbank om 
de praktiske betingelser for 
udøvelsen af demokratisk 
ansvarlighed og tilsyn 
i forbindelse med udførelsen 
af de opgaver, som overdrages 
til ECB inden for rammerne af 
den fælles tilsynsmekanisme 
(2013/694/EU).
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98 
Det Europæiske Råd for Systemiske Risici (ESRB) har ikke sit eget budget. ECB er 
dets sekretariat, og ECB finansierer ESRB’s aktiviteter. ECB har sine egne revisions-
ordninger, men der er ingen specifikke ordninger for revision vedrørende ESRB’s 
forvaltning.

99 
Det fremgår klart af ovenstående redegørelse, at ECB’s rolle har ændret sig 
hurtigt som reaktion på presset og erfaringerne fra finanskrisen, og ECB’s særstil-
ling og ekspertise har ført til, at den har fået en lang række nye opgaver. ECB har 
skullet varetage nye funktioner med relativt kort varsel. Disse nye roller er i vid 
udstrækning blevet tildelt den formelt gennem passende retlige instrumenter — 
i andre tilfælde er rollerne mindre formelle.

100 
Et særligt eksempel er den rolle, som ECB i sit samspil med medlemsstaterne 
i Euroområdets regeringer spillede under den finansielle og økonomiske krise. 
I den såkaldte »trojka« eller »programpartnere«, der skal føre tilsyn med EU’s/
IMF’s programmer for støtte til medlemsstaterne, er EU repræsenteret ved 
Kommissionen »under inddragelse af ECB«. Denne formel, hvor Kommissionen 
arbejder »under inddragelse af« eller »i samråd med« ECB, er præciseret i visse 
retlige instrumenter (f.eks. rammeaftalen om den europæiske finansielle stabili-
tetsfacilitet (EFSF) og forordningen om oprettelse af den europæiske finansielle 
stabiliseringsmekanisme (EFSM). Disse instrumenter definerer dog ikke ECB’s 
rolle klart. Men det står klart, at ECB i denne rolle og mere generelt i højere grad 
har været direkte involveret og haft en større indflydelse på medlemsstaterne 
og deres politiske myndigheder end tidligere for så vidt angår forvaltningen af 
medlemsstaternes økonomier.

101 
ECB har også drøftet disse nye roller, og hvordan de udføres, inden for rammerne 
af sin almindelige dialog med Europa-Parlamentet. Det er vigtigt i betragtning af 
kompleksiteten af ECB’s forskellige roller, når den rådgiver Kommissionen om de 
berørte medlemsstater, indgår i et direkte samspil med medlemsstaterne, er in-
dehaver af statsobligationer direkte eller som sikkerhedsstillelse, tilfører likviditet 
til banker i medlemsstaterne mv., samtidig med at den varetager sine funktioner 
i relation til Euroområdets monetære politik, økonomisk støtte og (nu) banktil-
syn. Alle ECB’ s funktioner er omfattet af Revisionsrettens revision med hensyn 
til forvaltningens effektivitet »i operationel henseende«, men de funktioner, der 
vedrører kontakterne med medlemsstaternes regeringer, den bistand, banken 
yder dem, og dens deltagelse i troikaens aktiviteter har endnu ikke været gen-
stand for ekstern revision.
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102 
I betragtning af, hvor mange nye roller ECB spiller, og hvor hurtigt disse nødven-
digvis er blevet udviklet, vil det være nødvendigt, at de nye strukturer og deres 
effektivitet og implementeringen af dem overvåges og evalueres. Overvågnin-
gen/evalueringen bør omfatte solide og passende ansvarligheds- og revisions-
ordninger udarbejdet på baggrund af praktiske erfaringer. Den hurtige udvik-
ling er også en reel udfordring for revisionsverdenen. Som en af ECB’s eksterne 
revisorer skal Revisionsretten sammen med de nationale OR og andre eksterne 
revisorer af centralbanker inden for ESCB-systemet sikre, at kvalifikationer og 
viden opdateres, så revisionsrollen kan modsvare behovene i en hastigt skiftende 
kontekst.

Den Europæiske Investeringsbank og Den Europæiske Inve‑
steringsfond — ansvarligheds‑ og revisionsordninger

103 
Den Europæiske Investeringsbank (EIB) er EU’s finansieringsinstitution, der bidra-
ger til europæisk integration, udvikling og samhørighed ved at finansiere projek-
ter til støtte for EU’s politikker. Selv om de fleste af de projekter, som EIB finansie-
rer, er placeret inden for EU, udfører EIB også aktioner uden for EU.

104 
Den Europæiske Investeringsfond (EIF) er EU’s specialiserede mekanisme for risi-
kovillig kapital og garantier, primært til støtte for SMV’er og nye teknologier. EIF 
er en del af EIB-Gruppen og ejes delvist af Europa-Kommissionen. Reglerne for 
Kommissionens deltagelse i EIF er fastsat i en rådsafgørelse.

105 
For så vidt angår ansvarlighed er EIB endnu en »sag for sig« med hensyn til de 
ordninger, der er indført. EIB blev oprettet som et EU-organ, men bankens kapital 
kommer fra medlemsstaterne. Banken skal derfor stå til ansvar for sine aktiviteter 
over for sin bestyrelse, der består af medlemsstaternes finansministre.

106 
Ifølge artikel 15 i TEUF er EIB som et af Unionens organer forpligtet til at arbejde 
så åbent som muligt. Der er ingen specifikke bestemmelser om, at EIB skal rap-
portere til Europa-Parlamentet, eller om, at Europa-Parlamentet skal have nogen 
direkte myndighed over EIB og EIF. Banken rapporterer dog om sine aktiviteter 
og giver Europa-Parlamentet årlige oplysninger på frivilligt grundlag, og Euro-
pa-Parlamentet vedtager årlige beslutninger om bankens resultater.
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107 
I de seneste år har Europa-Parlamentet på en række punkter givet udtryk for 
bekymring med hensyn til ansvarligheden i relation til EIB, herunder:

 — omfanget af det tilsyn med EIB, som ECB, EBA eller nationale tilsynsførende 
kan foretage

 — at en del af EIB’s forvaltning af EU-programmer og -midler ikke er omfattet 
af dechargeproceduren i forbindelse med EU-midler og rapportering af de 
opnåede resultater

 — vurderingen af aktiviteter med stor multiplikatoreffekt, som EU-budgettet 
garanterer for

 — forklaringen på de risici, der er forbundet med at øge de garantier, der stilles 
over EU-budgettet for lån, som EIB yder, og en forklaring på, hvordan de ind-
tægter, der hidrører fra disse garantier, anvendes

 — behovet for en detaljeret forklaring på de administrationsgebyrer, som EIB 
modtager over EU-budgettet.

108 
Med hensyn til ordningerne for offentlig revision af EIB og dens datterselskab EIF 
er situationen følgende:

 — EIB har et revisionsudvalg med seks medlemmer, der udnævnes efter en 
rotationsordning blandt medlemsstaterne. Medlemmerne udpeges formelt 
(enstemmigt) af Styrelsesrådet, og de skal opfylde visse kriterier, bl.a. have 
erfaring i finansiel revision eller banktilsyn. Revisionsudvalget uddelegerer 
ansvaret for revision af bankens regnskaber til et eksternt firma, der rappor-
terer direkte til Revisionsudvalget. Revisionsudvalget afgiver en revisions-
erklæring til medlemmerne af Styrelsesrådet sammen med en beretning og 
anbefalinger.

 — EIF har et revisorudvalg, der er udpeget af, og som er ansvarligt over for, EIF’s 
aktionærer (med EIB som hovedaktionær). Det består af tre medlemmer, der 
alle er udnævnt af en af aktionærgrupperne: EIB, Europa-Kommissionen og 
de finansielle institutioner. Medlemmerne udpeges til Revisorudvalget for 
tre på hinanden følgende regnskabsår, og mandatet kan fornyes. Et medlems 
periode udløber hvert år. I lighed med EIB’s Revisionsudvalg er EIF’s Revi-
sorudvalg også afhængigt af eksterne kommercielle firmaer, som reviderer 
institutionens og dens datterselskabers regnskaber.
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109 
EU-udgifter, der forvaltes af EIB eller EIF, og EU-bidraget til EIF’s kapital revideres 
af Revisionsretten, som fastsat i trepartsaftalen mellem EIF, Revisionsretten og 
Kommissionen. De EU-udgifter, som EIF håndterer på vegne af Unionen, er imid-
lertid ikke underlagt reglerne i trepartsaftalen, og Revisionsretten reviderer disse 
udgifter hele vejen ned til støttemodtagernes niveau på samme måde, som den 
reviderer alle andre udgifter, som finansieres over EU’s almindelige budget.

110 
EIB’s aktiviteter i og uden for Europa er af stor interesse for en række interessen-
ter. Den største udfordring for alle involverede parter er at få og give præcise og 
fuldstændige oplysninger med henblik på evaluering af de forskellige finansielle 
instrumenters effektivitet i forhold til de tilsigtede offentlige målsætninger.

Uforholdsmæssig kontrol og revision af mindre enheder 
og budgetter

111 
Ifølge EU-traktaten (artikel 287 i TEUF) skal Revisionsretten revidere gennemfø-
relsen af EU-budgettet og Den Europæiske Udviklingsfond og alle andre organer, 
kontorer og agenturer oprettet af EU, for så vidt oprettelsesakten ikke udelukker 
det.

112 
Det betyder reelt, at Revisionsretten skal foretage årlig revision af gennemfø-
relsen af EU-budgettet og EUF og specifikke årlige revisioner af hvert eneste 
agentur (40 agenturer i 2014: 33 decentrale organer, 6 forvaltningsorganer og 
1 Euratom-agentur45) og fællesforetagende (6 i 2014) uanset størrelsen af dets 
budget og uanset, om det er omfattet af dechargeproceduren.

113 
Proportionalt set er Revisionsrettens revisionsindsats i forbindelse med agentu-
rerne og fællesforetagenderne derfor større end for EU-institutionerne. Fremover 
vil agenturernes regnskaber skulle revideres af private revisionsfirmaer, inden de 
forelægges for Kommissionen med henblik på konsolidering. Endvidere vil Revi- 
sionsretten skulle udarbejde særlige årsberetninger for hvert enkelt agentur.

45  Jf. bilaget, hvor der gives 
en fuldstændig liste over 
EU-agenturerne i 2014.
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114 
Med den nuværende ordning skal mindre enheder revideres særskilt, mens 
de større institutioner dækkes i én enkelt samlet revision. En mere konsekvent 
tilgang til ansvarlighed ville kræve, at alle institutioner og organer skulle of-
fentliggøre separate regnskaber og have separate revisionsberetninger, eller at 
alle agenturer skulle dækkes i én enkelt revisionsberetning. Afvejningen af disse 
muligheder afhænger af en vurdering af, hvad der er vigtigst: en mere afpasset 
ressourceanvendelse eller at sikre særskilte ansvarligheds- og revisionsordninger, 
der kan afspejle arten af de berørte organers forvaltningsordninger.

5. EU’s ordninger for finansiel forvaltning og kontrol

115 
Medlemsstaterne deltager i gennemførelsen af EU’s budget. Kommissionen har 
dog det overordnede ansvar for at sikre en pålidelig regnskabsaflæggelse, lovlige 
og formelt rigtige finansielle transaktioner og en økonomisk forvaltning, der er 
i overensstemmelse med principperne om sparsommelighed, produktivitet og 
effektivitet (dvs. forsvarlig økonomisk forvaltning). Alle tre elementer er afgøren-
de. Det fremgår af Revisionsrettens arbejde, at Kommissionen ikke er i stand til at 
give positiv sikkerhed med hensyn til samtlige disse elementer.

Regnskabernes rigtighed

116 
Regnskaberne udarbejdes nu i overensstemmelse med en række uafhængigt 
vedtagne standarder, som giver et fuldstændigt overblik over Unionens aktiver og 
passiver. Den økonomiske virkelighed, der ligger til grund for EU’s finanser, er ble-
vet væsentligt mere gennemsigtig efter indførelsen af periodiseret regnskabsfø-
ring i 2005. F.eks. konsolideres en række EU-organers regnskaber nu i regnskaber-
ne, hvilket giver et mere fuldstændigt overblik over EU’s investeringer. Endvidere 
viser regnskaberne også EU’s finansielle nettoforpligtelser, budgettets risiko som 
følge af de finansielle støttemekanismer til nødlidende medlemsstater, og i hvilket 
omfang de langfristede forpligtelser overstiger de årlige betalingsbevillinger.

117 
Revisionsretten har siden regnskabsåret 2007 afgivet en erklæring uden forbehold 
om, at Den Europæiske Unions konsoliderede regnskab for regnskabsåret i alt væ-
sentligt giver et retvisende billede af Unionens finansielle stilling samt af resulta-
terne af transaktioner, pengestrømme og ændringer i nettoaktiver i det afsluttede 
regnskabsår i overensstemmelse med bestemmelserne i finansforordningen og 
de regnskabsregler baseret på de internationalt anerkendte regnskabsstandarder, 
der anvendes i den offentlige sektor, dvs. om, at regnskabet er rigtigt.
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De underliggende transaktioners lovlighed og formelle 
rigtighed

118 
Revisionsretten afgiver en revisionserklæring om de underliggende transaktio-
ners lovlighed og formelle rigtighed, der omfatter en erklæring om indtægterne 
og én om udgifterne. Både indtægterne og de udgifter, der forvaltes ved delt 
forvaltning med medlemsstaterne, giver udfordringer med hensyn til ansvarlig-
hed og revision.

EU’s indtægter

119 
EU’s indtægter består af egne indtægter beregnet på basis af bruttonationalind-
komsten (BNI), moms og traditionelle egne indtægter (told på importerede varer 
og produktionsafgift for sukker). Revisionsretten, hvis revisionserklæring forklarer 
de særlige kendetegn ved momsbaserede, BNI-baserede og traditionelle egne 
indtægter46, har anset EU’s indtægter for at have været uden væsentlig fejlfore-
komst siden 1994.

120 
De BNI-baserede egne indtægter fremkommer f.eks. ved, at der anvendes en 
ensartet sats på medlemsstaternes BNI. BNI-dataene er den vigtigste faktor i den 
enkelte medlemsstats bidrag til EU-indtægterne og vurderes på nationalt niveau. 
BNI-overslagene er yderst komplekse, og Revisionsretten kan ikke give nogen 
sikkerhed for, at de er nøjagtige. Hvis en medlemsstats BNI ansættes for lavt (eller 
for højt), bevirker det, at de andre medlemsstater skal betale større (eller mindre) 
bidrag. Fordelingen af EU-bidragene blandt medlemsstaterne afhænger derfor 
af kvaliteten af de overslag, som de nationale statistiske kontorer leverer. Kom-
missionen (Eurostat) yder vejledning og søger at kontrollere BNI-statistikkernes 
kvalitet, men det fremgår af Revisionsrettens nyligt udførte revision, at sådanne 
kontroller er begrænsede med hensyn til art og omfang47.

121 
Konsekvensen med hensyn til ansvarlighed er, at myndighederne på EU-niveau 
er stærkt afhængige af nationale kontroller og verificeringer.

46  Jf. f.eks. Revisionsrettens 
udtalelse om indtægter 
i årsberetningen for 2012, 
s. 11-12, punkt VIII og X.

47  Revisionsrettens 
særberetning nr. 12/2012, 
»Har Kommissionen 
og Eurostat forbedret 
metoden til udarbejdelse 
af pålidelige og troværdige 
europæiske statistikker?« 
(http://eca.europa.eu)



46Del II — Udfordringer i forbindelse med ansvarlighed 
og revision i EU

Delt forvaltning med medlemsstaterne

122 
EU’s ordninger for finansiel forvaltning og kontrol af gennemførelsen af EU-bud-
gettet giver anledning til en række spørgsmål vedrørende ansvarlighed og 
revision, der afspejler, at ansvaret for at forvalte over 80 % af EU’s budget deles af 
Kommissionen og medlemsstaterne (»delt forvaltning«).

123 
Kommissionen gennemfører på eget ansvar budgettet i samarbejde med med-
lemsstaterne og under hensyntagen til princippet om forsvarlig økonomisk for-
valtning, og medlemsstaterne skal samarbejde med Kommissionen med henblik 
på at sikre, at bevillingerne anvendes i overensstemmelse med princippet om 
forsvarlig økonomisk forvaltning (artikel 317 i TEUF).

124 
Under delt forvaltning har medlemsstaterne ansvaret for at forvalte udgiftspro-
grammer og -ordninger, afholde betalinger til støttemodtagerne og træffe alle 
nødvendige (lovgivningsmæssige, reguleringsmæssige og administrative) foran-
staltninger for at beskytte EU’s finansielle interesser. I mange tilfælde anvendes 
der også EU-midler til medfinansiering af projekter, der finansieres af nationale 
eller regionale myndigheder i medlemsstaterne. Medlemsstaterne finansierer 
omkostningerne til administrationen af de pågældende EU-programmer og -ord-
ninger, som de er ansvarlige for. Hvis en national eller regional myndighed ikke 
varetager sine opgaver korrekt, kan Kommissionen pålægge finansielle korrektio-
ner over for den pågældende medlemsstat og iværksætte inddrivelse.

125 
Disse ordninger medfører overlapninger i ansvarlighedskæden helt op til de poli-
tiske myndigheder, både på EU-plan og på nationalt plan. Forvaltningsmyndighe-
derne i medlemsstaterne står til ansvar både over for Kommissionen og over for 
deres egne nationale myndigheder.

126 
I 2004 foreslog Revisionsretten, at der skulle indføres et integreret internt kon-
trolsystem48. Den identificerede de vigtige kendetegn, der er nødvendige for, at 
et sådant system kan sætte Kommissionen i stand til at opfylde sine forpligtelser 
i medfør af traktaten på en mere effektiv måde.

48 Revisionsrettens udtalelse 
nr. 2/2004.



47Del II — Udfordringer i forbindelse med ansvarlighed 
og revision i EU

127 
Kommissionen vedtog en handlingsplan for gennemførelse af en sådan inte-
greret struktur for intern kontrol i 2006. Der er blevet indarbejdet relaterede 
bestemmelser herom i finansforordningen, herunder årlige oversigter over 
revisionsudtalelser, medlemsstaternes frivillige nationale erklæringer og frivillige 
rapporter og attester fra de nationale revisionsorganer vedrørende forvaltningen 
af EU-midlerne. Vigtige elementer i det integrerede interne kontrolsystem er såle-
des blevet indført, men der kunne gøres mere (jf. punkt 137).

128 
Ifølge finansforordningen skal medlemsstaternes myndigheder udarbejde årlige 
regnskaber og forvaltningserklæringer om EU-midlernes anvendelse og en over-
sigt over revisionsberetninger og udførte kontroller. Medlemsstaterne kan også 
beslutte at udsende nationale erklæringer på politisk niveau. Indtil videre har fire 
medlemsstater (Danmark, Nederlandene, Sverige og Det Forenede Kongerige) 
gjort dette.

129 
På områder under delt forvaltning har Kommissionen beføjelser til at gennemfø-
re efterfølgende kontrol af kontrolsystemernes funktionsmåde og af de anmeldte 
udgifter. Den kan derefter pålægge følgende korrigerende foranstaltninger:

 — Inddrivelse fra støttemodtagerne — inddrivelsen foretages af myndigheder-
ne i medlemsstaterne (i forbindelse med udgifter under delt forvaltning) og 
af Kommissionen (især på områder, hvor der er direkte forvaltning). Støtte-
modtageren skal tilbagebetale alle eller en del af de modtagne midler.

 — Anvendelse af finansielle korrektioner over for medlemsstaternes myndig-
heder — Kommissionen kan indlede finansielle korrektioner, hvis medlems-
staterne ikke opdager og korrigerer regelstridige udgifter. Korrektionerne kan 
beregnes fra sag til sag eller ved ekstrapolering af testresultaterne, eller der 
kan pålægges en fast korrektionssats (hvis ingen af de to andre metoder kan 
anvendes).

130 
I sin årsberetning for 2012 fremsatte Retten en række bemærkninger om ind-
drivelse og finansielle korrektioner49, Kommissionens årlige sammenfattende 
rapport og vurderingen heri af fejl og inddrivelser og finansielle korrektioner 
i forbindelse hermed50. Revisionsretten forklarede også, hvilke følger sådanne 
korrektioner har for Revisionsrettens erklæringer om regnskabernes rigtighed og 
transaktionernes formelle rigtighed51.

49  Revisionsrettens årsberetning 
for 2012, punkt 1.19-1.35

50  Revisionsrettens årsberetning 
for 2012, punkt 1.41-1.45

51  Revisionsrettens årsberetning 
for 2012, s. 52, bilag 1.1, del 3, 
punkt 22.
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131 
Under den nuværende ordning kan det tage indtil ti år, før eventuelle fejl gi-
ver anledning til korrektioner. Korrektionernes vigtigste formål er at beskytte 
EU-budgettet og ikke at give medlemsstaterne og støttemodtagerne incitament 
til at overholde reglerne. Det betyder, at det stadig er de nationale skatteydere, 
der skal bære udgifterne, når beløb, der ikke er støtteberettigede, ikke inddrives 
fra de endelige støttemodtagere. Endvidere bliver ansvaret for ukorrekte udgifter 
først placeret mange år efter, at de uregelmæssige udgifter er afholdt52.

132 
Indførelsen af en godkendelsesprocedure i forordningen om fælles bestemmel-
ser53 for strukturfondene i perioden 2014-2020 skærper medlemsstaternes ansvar 
med hensyn til de nationale forvaltnings- og kontrolorganers administrative 
kapacitet. Revisionsretten er dog af den opfattelse, at Kommissionen som den, 
der har det endelige ansvar for gennemførelsen af budgettet, bør føre tilsyn med 
denne proces for at mindske risikoen for, at eventuelle fejl opdages for sent54.

Forsvarlig økonomisk forvaltning

133 
Med hensyn til forsvarlig økonomisk forvaltning er der behov for betydelige 
forbedringer for at sikre effektiv offentlig ansvarlighed i forbindelse med de 
resultater, der opnås ved hjælp af EU’s budget. De udfordringer, man står overfor, 
omhandles særskilt i del 6.

Lovgrundlaget for EU’s budget

134 
Siden 1. januar 2013 gælder den »nye« finansforordning55 og gennemførelsesbe-
stemmelserne hertil56. De vigtigste elementer i de tidligere ansvarlighedsordnin-
ger eksisterer stadig, men der er indført væsentlige nye elementer, som det er 
værd at se nærmere på.

135 
Ifølge den nye forordning er Europa-Kommissionen som før ansvarlig over for 
Europa-Parlamentet og Rådet — gennem dechargeproceduren — for gennemfø-
relsen af EU’s budget.

52  Særberetning nr. 7/2010, 
»Revision vedrørende 
proceduren for regnskabs- 
afslutning«, s. 5, resuméet, 
punkt V.

53  Forordning (EU) nr. 1303/2013.

54  Revisionsrettens udtalelse 
nr. 7/2011, punkt 25.

55  Forordning (EU, Euratom) 
nr. 966/2012.

56  Kommissionens delegerede 
forordning (EU) nr. 1268/2012.
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136 
Den finansielle kontrols overordnede struktur er stort set uændret. Den bygger 
på en intern kontrolramme, der fortrinsvis er udformet med henblik på at gøre 
Europa-Kommissionen i stand til at tage det overordnede politiske ansvar for 
gennemførelsen af EU-budgettet under dechargeproceduren.

137 
Den nye forordning har imidlertid styrket bestemmelserne om, at medlemssta-
terne skal forelægge reviderede forvaltningserklæringer og årlige oversigter for 
Kommissionen. Men i overensstemmelse med subsidiaritetsprincippet dækker 
den ikke det politiske tilsyn med de pågældende nationale myndigheder i med-
lemsstaterne. De nationale erklæringer er endvidere stadig frivillige.

138 
En række vigtige nye elementer i forordningen om fælles bestemmelser er endnu 
ikke færdigudarbejdede, det gælder f.eks. bestemmelserne om nationale part-
nerskabsaftaler, nye resultatrammer og resultatreserver57. Det vil blive nødven-
digt at indarbejde disse og andre nye elementer i de interne kontrolordninger. 
Endvidere skal Kommissionen stadig foreslå foranstaltninger, der kan sikre såvel 
kvaliteten af de nye revisionserklæringer, som de nationale myndigheder skal ud-
arbejde, som kvaliteten af oplysningerne om gennemførelsen af programmerne.

139 
Sammen med de reformer, der blev indledt i 2006, er der sket fremskridt i retning 
af et integreret kontrolsystem, der vil kunne sikre større ansvarlighed i forbin-
delse med EU-midler på nationalt niveau og på EU-niveau. Der er dog endnu ikke 
indført et fuldstændigt dækkende system. Revisionsrettens årlige revisioner viser, 
at de anmeldelser, der sendes til Kommissionen, indeholder mange fejl, som de 
nationale myndigheder kunne have korrigeret på et tidligere tidspunkt. I mange 
tilfælde konstaterer Revisionsretten også, at de anmeldelser, revisionsmyndig-
hederne har attesteret, indeholder fejl. Revisionsretten fortsætter derfor med at 
revidere helt ned til den endelige modtager af EU-midler. Hvis systemerne bliver 
bedre, vil Revisionsretten få større muligheder for i højere grad at henholde sig til 
andre revisorers arbejde i forbindelse med sin finansielle revision.

57  Resultatrammer består af 
udvalgte finansielle indikatorer, 
output- og resultatindikatorer 
og de centrale trin 
i gennemførelsen af hver 
prioritet for de europæiske 
strukturfondsprogrammer. 
Formålet er, at de skal 
sikre, at programmerne 
leverer det, der er under 
forvaltningsmyndighedernes 
kontrol i medlemsstaterne. En 
resultatreserve udgør 6 % af 
de midler, der tildeles under 
strukturfondene, på betingelse 
af en vellykket implementering 
af programprioriteterne. 
Jf. forordning (EF) nr. 1303/2013 
(artikel 20 og 21).
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6. EU‑politikkernes effekt og resultater

140 
EU-politikkerne gennemføres dels gennem budgetinstrumenter og dels gennem 
lovgivnings- eller reguleringsmæssige instrumenter (jf. figur 5).

 — Budgetinstrumenter: Gennemførelsen af EU-politikker afhænger af EU-bud-
gettet. En række politikker finansieres i vidt omfang over de nationale bud-
getter og i mindre omfang via andre finansieringskilder (f.eks. mobilisering af 
private midler).

 — Lovgivnings‑ og reguleringsmæssige instrumenter: EU vedtager hvert år 
mange love og administrative bestemmelser. Meget af denne lovgivning om-
fatter fastsættelse af regler eller normer på områder som det indre marked, 
miljøbeskyttelse, sociale politikker og konkurrence.

Instrumenter til gennemførelse af EU’s politikker
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141 
Ansvarligheden på EU-plan er stærk, når det vigtigste instrument er EU-budget-
tet, og bliver mindre stærk, når der anvendes andre finansieringskilder eller andre 
former for instrumenter. I de følgende afsnit beskrives de vigtigste udfordringer 
i forbindelse med måling af effekten og resultaterne af de aktiviteter, der finan-
sieres af EU-budgettet, og i forbindelse med måling af effekten af de regulerings-
mæssige instrumenter.

Kilde: Revisionsretten.
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Udfordringer i forbindelse med måling af effekten og resul‑ 
taterne af EU‑budgettet

142 
Revisionsretten har argumenteret for, at der sættes større fokus på resultater 
i forbindelse med budgettransaktioner i perioden 2014-2020. Revisionsretten har 
opfordret Kommissionen til at nytænke sine systemer for rapportering og ansvar-
lighed og ikke kun fokusere på regeloverholdelse, men også på udfald (resultater 
og effekt)58.

143 
Medlemsstaterne bør også forbedre rapporteringen af resultater. Troværdige 
finansielle oplysninger skal matches med pålidelige ikkefinansielle oplysninger, 
og EU’s fokus på regeloverholdelse bør matches med et fokus på resultater.

144 
De væsentligste udfordringer på dette område vedrører:

a) ensartede resultatindikatorer og pålidelige oplysninger

b) systemer, som kan levere nøjagtige resultatoplysninger

c) forbedring af Kommissionens evalueringsrapport med hensyn til opnåede 
resultater.

Svage resultatindikatorer og oplysninger af dårlig kvalitet

145 
Revisionsretten har identificeret tilfælde, hvor overvågnings- og evalueringsord-
ningerne er utilstrækkelige, og der er behov for at forbedre relevansen, pålide-
ligheden og rettidigheden af de resultatoplysninger, forvaltningssystemerne 
leverer (jf. tekstboks 4). Endnu mere fundamentalt er det, at Revisionsretten ofte 
har konstateret, at programmer, der finansieres med EU-midler, mangler klare og 
målelige mål. Når de mål, der er fastsat i lovgivningen eller i de vejledende doku-
menter, er uklare eller ikke kan måles, eller hvis der er skjulte eller implicitte mål, 
er det meget svært for revisorer eller andre at afgøre, om EU’s midler er blevet 
anvendt i overensstemmelse med principperne om sparsommelighed, produk-
tivitet og effektivitet — i sådanne tilfælde kan offentlighedens repræsentanter 
ikke rigtigt stille Kommissionen og medlemsstaterne til ansvar for de udgifter, der 
er afholdt på deres vegne.

58  Jf. Revisionsrettens 
årsberetning for 2012, 
kapitel 10 (punkt 10.25 
og 10.26). Jf. også Revi- 
sionsrettens udtalelse 
nr. 4/2012, udtalelse 
nr. 7/2011, udtalelse nr. 1/2012, 
Revisionsrettens årsberetning 
for 2010, punkt 8.54 og 
Revisionsrettens svar til 
Kommissionens anden 
evalueringsrapport i henhold 
til artikel 318.
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4 Eksempler på svagheder ved resultatoplysningerne

Svage resultatindikatorer

 ο Kommissionens overvågning af, hvorvidt reformen af vinmarkedet opfylder sine mål, var begrænset af, at 
der ikke var opstillet nøgleresultatindikatorer (Revisionsrettens særberetning nr. 7/2012, punkt 50 og 57).

 ο Med hensyn til finansielle instrumenter medfinansieret af EFRU konkluderede Revisionsretten, at de stan-
dardiserede instrumenter til overvågning af samhørighedspolitikken var utilstrækkelige og ikke tilpassede 
til at informere om, hvorvidt de finansielle instrumenter blev forvaltet økonomisk forsvarligt (Revisionsret-
tens særberetning nr. 2/2012, punkt 82 og 121).

Resultatoplysningernes relevans, pålidelighed og rettidighed

 ο I forbindelse med støtten til modernisering af landbrugsbedrifter konstaterede Revisionsretten, at den fæl-
les overvågnings- og evalueringsramme ikke genererede relevante data, der kunne bruges til at overvåge 
de resultater, der blev opnået med de anvendte midler (Revisionsrettens særberetning nr. 8/2012, punkt 70).

 ο I sin revision vedrørende Det fælles Relexinformationssystem (CRIS) konstaterede Retten, at der manglede 
oplysninger, eller at oplysningerne var ugyldige eller ikke ajourført, hvilket underminerede systemets påli-
delighed som forvaltningsredskab (Revisionsrettens særberetning nr. 5/2012, punkt 79).

Kommissionens evalueringsrapport om de opnåede resultater

146 
Siden Lissabontraktaten trådte i kraft, har Kommissionen skullet udarbejde en 
evalueringsrapport om resultaterne af udgiftsprogrammerne. Denne rapport 
indgår i dechargeproceduren for gennemførelsen af EU-budgettet59. De første to 
evalueringsrapporter har dog endnu ikke vist, at de elementer, der er nødvendige 
for at kunne foretage en præstationsvurdering, er til stede. I juni 2012 udsendte 
Revisionsretten sin udtalelse om Kommissionens første evalueringsrapport og 
konkluderede, at den var vag og manglede substans, og at dens nytteværdi var 
begrænset60.

147 
Revisionsretten har i tidligere særberetninger om forvaltningen af forskellige 
politikker og instrumenter dokumenteret årsagerne til, at Kommissionen ikke er 
i stand til at levere en generel vurdering af de opnåede resultater, hvilket gør det 
vanskeligt at foretage en samlet præstationsvurdering.

59  Artikel 318 i TEUF.

60  Udtalelse nr. 4/2012 om 
Kommissionens rapport om 
evalueringen af Unionens 
finanser på grundlag af de 
resultater, der er opnået, 
jf. artikel 318 i traktaten 
om Den Europæiske Unions 
funktionsmåde (EUT C 179 
af 20.6.2012, s. 1).
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Måling af reguleringsmæssige instrumenters effekt

148 
Der gennemføres forudgående konsekvensanalyser for at kortlægge et forslags 
mulige sociale, økonomiske og miljømæssige virkninger samt den administrative 
byrde, som forslaget medfører for de nationale myndigheder, virksomhederne 
og borgerne. Kommissionens forudgående konsekvensanalyser er en central 
oplysningskilde for EU’s lovgivere, navnlig for medlemmerne af de specialiserede 
udvalg i Europa-Parlamentet og Rådet. De ledsages imidlertid ikke systematisk af 
efterfølgende konsekvensanalyser. Revisionsretten har påpeget svagheder ved 
konsekvensanalyserne61:

 — Med hensyn til de forudgående konsekvensanalyser:

 ο er det en stor udfordring at skulle analysere alle økonomiske, sociale og 
miljømæssige konsekvenser

 ο er det ofte vanskeligt at sammenligne de forskellige modeller direkte

 ο er datatilgængelighed stadig et problem

 ο analyseres gennemførelsesaspekterne ikke altid tilstrækkeligt.

 — Med hensyn til efterfølgende konsekvensanalyser:

 ο gennemføres der ikke systematisk analyser på alle lovgivningsområder

 ο er håndhævelsesomkostningerne og de administrative byrder ikke til-
strækkeligt kvantificeret.

149 
Som »traktatens vogter« er Kommissionen ansvarlig for at overvåge, at EU-lov-
givningen overholdes, og indbringe fravigelser for EU-Domstolen. Den er også 
ansvarlig for efterfølgende evaluering af EU’s aktiviteter, herunder også dem, 
der fortrinsvis vedrører reguleringsmæssige foranstaltninger. Det er imidlertid 
vanskeligt at gennemføre efterfølgende analyser af økonomiske, sociale og 
miljømæssige konsekvenser. Det kan f.eks. være vanskeligt at bevise, at der en 
årsagssammenhæng mellem EU-reglerne og foranstaltningernes konsekvenser, 
der kan mangle oplysninger om omkostninger og administrative byrder, eller de 
kan være for dyre at indhente, og koordineringen med de nationale myndigheder 
er måske ikke så ligetil62.

61  Revisionsrettens 
særberetning nr. 3/2010, 
»Konsekvensanalyser 
i EU-institutionerne: 
»Er de en hjælp 
i beslutningsprocessen?«, 
punkt 57-81. 

62  Revisionsrettens udtalelse 
nr. 1/2010, »Forbedring af den 
finansielle forvaltning af den 
Europæiske Unions budget: 
Risici og udfordringer« 
(punkt 14-16).
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150 
Finanskrisen og de foranstaltninger, der er truffet for at afhjælpe den, har skabt 
væsentlige nye udfordringer med hensyn til revision og ansvarlighed på nationalt 
niveau og EU-niveau. Der er opstået mangler, og vigtige spørgsmål vedrørende 
ansvarlighed er endnu ikke blevet taget op af EU og af medlemsstaterne. De føl-
gende afsnit giver en oversigt over reaktionen på den finansielle og økonomiske 
krise og konsekvenserne for offentlig ansvarlighed og revision.

Krisens forløb og EU’s reaktion

151 
Den krise, der begyndte i 2007 i banksektoren, spredte sig til andre områder og 
indvirkede negativt på statsgældens bæredygtighed, euroens stabilitet, væk-
sten og offentlighedens tillid. At løse krisen krævede hurtige og ekstraordinære 
foranstaltninger på EU-niveau og i medlemsstaterne. Reformer har også været 
nødvendige med henblik på en mere langsigtet omstrukturering af EU’s rammer 
for finansiel, økonomisk og politisk styring (jf. figur 6).

EU’s reaktion på finanskrisen
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Regulering af og tilsyn med den finansielle sektor

152 
Den første fase (2007-2009) var en global krise i finanssektoren. En kombination 
af for stor risikotagning og en negativ udvikling på finansmarkederne førte til 
betydelige tab på investeringer, som pressede bankernes lovpligtige kapital ned 
under det krævede niveau. Endvidere gik interbankmarkedet i stå, og på grund af 
den indbyrdes afhængighed satte visse store finansielle institutioners problemer 
mange andre institutioner under alvorligt pres (»systemisk risiko«).

153 
For at forhindre at banksystemet brød sammen, brugte medlemsstaterne offent-
lige midler til at rekapitalisere deres banker, mens centralbankerne tilførte bank-
systemet likviditet. Kommissionen godkendte statsstøtte på over 5 billioner euro 
til finanssektoren og udsendte retningslinjer om sine kriterier for godkendelse af 
støtte til banker63. Den skatteyderfinansierede støtte, der rent faktisk blev ydet til 
bankerne i perioden 2007-2011, beløb sig til 1,6 billioner euro (12,8 % af EU’s BNP)64.

154 
EU vedtog også en række regler for de finansielle operatørers virksomhed og 
finansmarkedernes funktion, hvoraf de fleste var et resultat af internationale for-
handlinger i G20, i Rådet for Finansiel Stabilitet (FSB) og i Baselkomitéen for Bank-
tilsyn (reform af den finansielle lovgivning). Endvidere oprettede EU et europæisk 
finanstilsynssystem (ESFS), som trådte i kraft den 1. januar 2011 (jf. tekstboks 5).

63  COM(2012) 778 final 
af 21. december 2012, 
SEC(2012) 443 final af 
21. december 2012, s. 29.

64  Hovedparten gik til 
garantier, der beløb sig til 
ca. 1 085 milliarder euro 
(8,6 % af BNP), efterfulgt 
af rekapitalisering 
(ca. 322 milliarder euro 
eller 2,6 % af BNP), 
værdiforringede aktiver 
(ca. 119,9 milliarder euro 
eller 0,9 % af BNP) og 
likviditetsforanstaltninger 
(89 milliarder euro eller 
0,7 % af BNP).
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5 Det Europæiske Finanstilsynssystem (ESFS)

ESFS består af to elementer:

 ο Makrotilsyn, som varetages af Det Europæiske Udvalg for Systemiske Risici (ESRB), der bl.a. består af repræ-
sentanter for centralbanker og nationale tilsynsmyndigheder

 ο Mikrotilsyn, som på nationalt niveau varetages af de nationale tilsynsmyndigheder og på EU-niveau af tre 
europæiske tilsynsmyndigheder (ESA’er): Den Europæiske Banktilsynsmyndighed (EBA), Den Europæiske 
Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed (ESMA) og Den Europæiske Tilsynsmyndighed for Forsikrings- og 
Arbejdsmarkedspensionsordninger (EIOPA).
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155 
I overensstemmelse med konklusionerne fra eurotopmødet i juni 2012 og med 
henblik på yderligere at styrke banktilsynet godkendte Rådet i oktober 2013 
Kommissionens forslag til en fælles tilsynsmekanisme65. Den fælles tilsynsme-
kanisme giver ECB beføjelser til at føre direkte tilsyn med de mest »betydelige« 
banker i de relevante medlemsstater og også ret til at overvåge de relevante na-
tionale tilsynsmyndigheders tilsyn med de øvrige banker. »Betydningen« fastlæg-
ges i denne forbindelse på grundlag af størrelse eller visse andre kriterier.

156 
Som et yderligere skridt i retning af en bankunion — og for at forhindre flere 
redningspakker til bankerne i fremtiden — fremsatte Kommissionen den 10. juli 
2013 et forslag om oprettelse af en fælles afviklingsmekanisme (SRM), som snart 
forventes at blive vedtaget66. Ifølge forslaget om SRM vil eventuelle afviklingsom-
kostninger først skulle bæres af bankens aktionærer og kreditorer (»bail-in«) og 
— hvis det er nødvendigt — som en sidste udvej af en fælles bankafviklingsfond, 
der finansieres med bidrag fra banksektoren.

157 
Krisen afslørede generelle mangler i styringen og kontrollen af det globale finan-
sielle system: strukturer, der gav bankerne incitament til at løbe risici, regnskabs-
reglerne for værdiansættelse og oplysning af finansielle aktiver og passiver og 
den rolle, der blev spillet af forretningsanalytikere, kreditvurderingsbureauer og 
tilsynsmyndigheder, der var for tæt på finanssektoren og ikke havde tilstrække-
ligt fokus på at sikre stabilitet på markedet og varetage forbrugernes interesser.

158 
Reaktionen på krisen betød, at mange banker blev reddet af medlemsstaterne, at 
private banker i nogle tilfælde blev nationaliseret, at der blev indført ny lovgiv-
ning for banker og finansielle markeder, iværksat reformer og oprettet nye til-
synsmekanismer på EU-niveau, hvilket alt sammen giver anledning til spørgsmål 
i relation til styring, gennemsigtighed og ansvarlighed.

159 
En af udfordringerne i forbindelse med reaktionen på krisen har været, hvordan 
man sikrer demokratisk legitimitet i den måde, hvorpå lovgivningen udarbejdes og 
vedtages, og med hensyn til nye instrumenters funktionsmåde. I de tidlige faser 
har der været mindre opmærksomhed på de nødvendige ordninger for ansvarlig-
hed i forbindelse med de resultater, som disse instrumenter forventes at levere.

65  Rådets forordning 
(EU) nr. 1024/2013. 
Jf. også Europa Parlamentets 
og Rådets forordning (EU) 
nr. 1022/2013 om ændring af 
forordning (EU) nr. 1093/2010 
om oprettelse af en 
europæisk tilsynsmyndighed 
(Den Europæiske 
Banktilsynsmyndighed) for 
så vidt angår overdragelsen 
af specifikke opgaver til Den 
Europæiske Centralbank 
i henhold til Rådets forordning 
(EU) nr. 1024/2013 (EUT L 287 
af 29.10.2013, s. 5).

66  Pr. 15.4.2014 afgørelse 
fra Parlamentet, første 
behandling/eneste 
behandling; ref. T7-0341/2014.
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Koordinerede foranstaltninger

160 
Ansvarligheden i den nye struktur for regulering og tilsyn på det finansielle 
område, der blev oprettet som reaktion på krisen, er baseret på en ramme, der 
ikke er nærmere specificeret. F.eks. er der tilfælde, hvor nogle af systemerne på 
EU-niveau kun delvis er omfattet af Revisionsrettens mandat:

 — De tre tilsynsmyndigheder (ESA’er) revideres af Revisionsretten.

 — Som beskrevet tidligere er den fælles tilsynsmekanisme omfattet af sær-
lige bestemmelser, som fastsætter, at ECB er ansvarlig over for Rådet og 
Europa-Parlamentet, og at Revisionsretten efterprøver, om ECB’s økonomi-
ske forvaltning har været forsvarlig67, men de nationale tilsynsmyndigheder 
i den fælles tilsynsmekanisme bliver ikke undersøgt af Revisionsretten, og 
der er ingen bestemmelser om, at tilsynssystemet som helhed skal vurderes 
af revisorer. Det er muligt, at et dybere samarbejde med OR i de respektive 
medlemsstater vil kunne føre til mere omfattende vurderinger, men på nu- 
værende tidspunkt findes der ingen ordninger af denne type.

67  Artikel 27, stk. 2, i protokol 
nr. 4 til TEUF om statutten 
for Det Europæiske System 
af Centralbanker og Den 
Europæiske Centralbank.
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Mekanismer for finansiel støtte til medlemsstaterne

161 
Krisens anden fase, som begyndte i 2010, vedrørte statsgælden. I januar 2013 var 
ikke mindre end 20 EU-medlemsstater omfattet af en rådsafgørelse truffet i hen-
hold til proceduren i forbindelse med uforholdsmæssigt store underskud. Forbin-
delsen mellem banker og statsgæld påvirkede medlemsstaternes finanspolitiske 
resultater: På den ene side reddede en række regeringer adskillige banker, der var 
i finansielle vanskeligheder, og på den anden side truede bankernes høje ekspo-
nering over for statsgæld med at starte en ond cirkel, der krævede øjeblikkelig 
indgriben på EU-niveau. Medio 2013 var der blevet oprettet makrofinansielle 
stabilitetsmekanismer med i alt 890 milliarder euro, hvoraf 313,6 milliarder euro 
på det tidspunkt var blevet brugt68.

162 
Bank- og statsgældskrisen indvirkede på de økonomiske resultater. Økonomiske 
stramninger, finanspolitiske justeringer, stigende gældsbetjeningsomkostninger 
og effekten af en nødlidende banksektor forstærkede den negative indvirkning 
på EU’s økonomi:

 — Både i Euroområdet og EU-27 var det offentlige budgetunderskud 
i 2009 og 2010 på over 6 % af BNP (mere end dobbelt så meget som fastsat 
i Maastrichttraktaten).

 — I Euroområdet steg den offentlige gæld fra 66,4 % til 92,7 % af BNP fra 
2007 til 201369.

 — Både i Euroområdet og i EU faldt væksten i BNP til under sit langsigtede 
potentiale og blev negativ i 2009 (–4,4 % i euroområdet) og 2013 (–0,4 % 
i euroområdet). Med andre ord var BNP i Euroområdet lavere i 2013 end før 
krisen begyndte i 2007.

163 
EU reagerede på statsgældskrisen ved at yde finansiel støtte til medlemsstater 
i vanskeligheder ved hjælp af en række forskellige mekanismer (jf. tabel 4).

164 
I EU-sammenhæng er der bl.a. taget følgende initiativer:

 — den europæiske finansielle stabiliseringsmekanisme (EFSM), som skulle 
yde finansiel støtte til medlemsstater på grundlag af garantier fra EU-budget-
tet (Rådet vedtog at afskaffe dette instrument ved udgangen af 2013)

 — betalingsbalancestøtten BoP, som fandtes før krisen og også giver mulig-
hed for lån og kreditlinjer garanteret af EU-budgettet.

68  Ajourført indtil 30. juni 2013. 
Baseret på den kombinerede 
lånekapacitet i betalings-
balancestøttemekanismen, 
den græske lånefacilitet og 
EFSM samt det kombinerede 
loft for EFSF og ESM på 
700 milliarder euro (jf. tabel 4).

69  Eurostat, onlinedata: 
»Government Finance 
Statistics«, offentligt 
underskud (som % af BNP) 
og offentlig bruttogæld 
(som % af BNP; jf. også 
»Eurostat News Release« 
af 22. januar 2014).



59Del III — Udfordringer forbundet med EU’s reaktion 
på finanskrisen

EU‑mekanismer og mellemstatslige mekanismer for finansiel støtte
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Mellemstatslig 
organisation

Kapitalstruktur 
Garanteret af EU‑bud‑
gettet (dvs. samtlige 
EU‑medlemsstater)

Ingen, bilaterale lån 
samlet af Europa‑ 
Kommissionen

Garanteret af EU‑bud‑
gettet (dvs. samtlige 
EU‑medlemsstater)

Garantier fra eurolandene

80 milliarder euro i indbe‑
talt kapital og 620 milliar‑
der euro i kapital, der kan 
indkaldes 

Lånekapacitet 50 milliarder euro 80 milliarder euro 60 milliarder euro 440 milliarder euro 500 milliarder euro

Udlånte beløb 
og modtagere

13,4 milliarder euro 
(Letland, Ungarn 
og Rumænien)

52,9 milliarder euro 
(Grækenland)

43,8 milliarder euro (Irland 
og Portugal)

166,1 milliard euro 
(Grækenland, Irland 
og Portugal)

44,3 milliarder euro 
(Spanien og Cypern)

Instrumenter Lån, kreditlinjer Lån Lån, kreditlinjer
Lån, obligationsopkøb på 
de primære og sekundære 
markeder 

Lån, obligationsopkøb på 
De primære og sekundære 
markeder

Varighed Permanent mekanisme 

Lånene skal tilbagebetales 
syv et halvt år efter ud‑
betalingen i 22 lige store 
kvartalsvise betalinger

Til udgangen af juni 2013. 
Vil forblive operationel, 
indtil alle udestående 
fordringer er tilbagebetalt

Til udgangen af juni 2013. 
Vil forblive operationel, 
indtil alle udestående 
fordringer er tilbagebetalt

Permanent mekanisme 
siden oktober 2012

Vigtigste besluttende 
organer

Rådet træffer afgø‑
relse med kvalificeret 
flertal på forslag fra 
Europa‑Kommissionen

Eurogruppen
Rådet træffer afgørelse med 
kvalificeret flertal på forslag 
fra Europa‑Kommissionen

Eurogruppens/EFSF’s 
bestyrelse

Eurogruppens/ESM’s 
styrelsesråd

Retsgrundlag 
Finansiering

Artikel 143 i TEUF
Mellemstatslig afgørelse 
og Artikel 136 i TEUF

Artikel 122 i TEUF (en med‑
lemsstat ramt af »usædvan‑
lige begivenheder, som den 
ikke selv er herre over«)

Mellemstatslig 
afgørelse

Mellemstatslig traktat 
knyttet til den ændrede 
artikel 136 i TEUF

Ansvarlighed
Omfattet af EU’s 
dechargeprocedure

Instrumentet er ikke 
omfattet af EU’s 
dechargeprocedure

Kommissionens 
aktiviteter til støtte for 
mekanismen er omfattet 
af EU’s dechargeprocedure

Omfattet af EU’s 
dechargeprocedure

Instrumentet er ikke 
omfattet af EU’s 
dechargeprocedure

Der meddeles decharge 
for regnskabet på 
aktionærernes årlige 
generalforsamling

Kommissionens 
aktiviteter til støtte for 
mekanismen er omfattet 
af EU’s dechargeprocedure

Instrumentet er ikke 
omfattet af EU’s 
dechargeprocedure

Styrelsesrådet er 
dechargemyndighed

Kommissionens aktiviteter 
til støtte for mekanismen 
er omfattet af EU’s 
dechargeprocedure

Offentlig revision

Revisionsretten 
reviderer i medfør af 
artikel 9a i forordning 
(EF) nr. 332/2002

Ingen bestemmelse 
herom

Revisionsretten reviderer 
i medfør af artikel 8 i forord‑
ning (EF) nr. 407/2010

Der er udpeget en privat 
revisor

ESM revideres af et revisi‑
onsråd med fem personligt 
udnævnte medlemmer, 
herunder ét fra Revisions‑
retten. Man forventer at 
bruge en privat revisor

Kilde: Revisionsretten.
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165 
Nogle af de centrale initiativer blev imidlertid taget af medlemsstaterne uden for 
rammerne af EU. Det gælder:

 — Traktaten om stabilitet, samordning og styring i Den Økonomiske og Mone-
tære Union (TSSS).

 — Den græske lånefacilitet — et instrument oprettet af eurolandene, der finan-
sieres med bilaterale lån og af den europæiske finansielle stabilitetsfacilitet 
(EFSF) og støttes af Europa-Kommissionen. De nationale bidrag til den græ-
ske lånefacilitet kan revideres af de nationale OR. Det græske OR vil kunne 
undersøge udgifternes lovlighed i Grækenland, men ikke deres effektivitet, 
da det ikke udfører forvaltningsrevision. Revisionsrettens revision kan kun 
dække den tekniske støtte, der ydes af Europa-Kommissionen.

 — Den europæiske finansielle stabilitetsfacilitet (EFSF), der finansieres med of-
fentlige midler, blev oprettet af eurolandene som en privat mekanisme, og 
der er ingen bestemmelser om revision eller ansvarlighed i relation til EU’s 
institutioner.

 — Den europæiske stabilitetsmekanisme (ESM), der blev oprettet for at yde 
støtte til eurolande i finansielle vanskeligheder. En række EU-institutioner er 
involveret i gennemførelsen af denne mellemstatslige traktat: Bilæggelse af 
tvister er delegeret til Den Europæiske Unions Domstol, og overvågningen 
efter programmernes gennemførelse vil blive foretaget af Europa-Kommis-
sionen og Rådet. Europa-Parlamentet er ikke tiltænkt nogen rolle (ansvarlig-
hed) og heller ikke Revisionsretten. ESM vil blive revideret af et revisionsråd 
med fem personligt udnævnte medlemmer. I modsætning til finanspagten 
indeholder ESM ingen bestemmelse om, at den på et senere tidspunkt skal 
inkorporeres i EU-traktaten. EU’s politiske myndigheder har dog fremhævet, 
at selv om der allerede er blevet udarbejdet nogle mellemstatslige ordninger 
som følge af manglerne i den tidligere struktur, vil disse »i sidste ende skulle 
integreres i Den Europæiske Unions retlige rammer«70.

166 
Revisionsretten kan revidere de mekanismer, der er oprettet inden for EU’s retlige 
rammer (BoP og EFSM), og for så vidt angår de funktioner, som EU-institutioner 
(f.eks. GD for Økonomiske og Finansielle Anliggender) er blevet pålagt med 
hensyn til vurdering af støtteberettigelse under de forskellige mekanismer, udar-
bejdelse af betingelser og overvågning af landenes resultater samt i forbindelse 
med formuleringen af landespecifikke anbefalinger, kan dens revision omfatte 
samtlige støttemekanismer (herunder også EFSF, ESM og den græske lånefacili-
tet). En række forvaltningsrevisioner er i gang på disse områder.

70 »Hen imod en egentlig 
økonomisk og monetær 
union«, en køreplan 
udarbejdet af formanden 
for Det Europæiske Råd 
i samarbejde med formanden 
for Europa-Kommissionen, 
formanden for Eurogruppen og 
formanden for Den Europæiske 
Centralbank, 5. december 2012.
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167 
Alle de støtteinstrumenter, der bygger på mellemstatslige aftaler, har en be-
stemmelse om en ekstern revisor. Endvidere reviderer nogle nationale OR de 
respektive nationale kapitalandele i de forskellige finansielle støtteinstrumen-
ter. Denne fragmenterede tilgang skaber sammen med de forskellige rets-
grundlag og de uensartede ansvarlighedsordninger en kompleks styrings- og 
ansvarlighedsstruktur.

Koordinerede foranstaltninger

168 
Fordi tilgangen til etablering af mekanismer for finansiel støtte er fragmenteret, 
og fordi de forskellige offentlige revisionsmyndigheders revisionsbeføjelser er 
begrænsede, er det vanskeligt at få et samlet overblik over reaktionen på EU-ni-
veau. Revisionsordningerne vil skulle styrkes med henblik herpå.

Resultatstyring

169 
For nærværende oplyser Kommissionen ikke i dækkende omfang om, hvorvidt de 
finansielle støtteforanstaltninger er effektive med hensyn til at modvirke afsmit-
tende virkninger, og om det lykkes modtagerstaterne at overvinde deres økono-
miske vanskeligheder ved at overholde og gennemføre de aftalte betingelser og 
programmer.
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Bedre økonomisk og finanspolitisk overvågning

170 
Der er truffet adskillige foranstaltninger for at sikre økonomisk samordning for at 
mindske de afsmittende virkninger af tiltag, der gennemføres af én medlemsstat. 
Blandt disse foranstaltninger er et sæt af forordninger og direktiver (kaldet »six-
packen« og »twopacken«) samt et sæt af traktater uden for EU’s retlige ramme, 
der gælder for signatarmedlemsstaterne (finanspagten).

171 
Disse regler fastsætter lofter for budgetunderskud, gældslofter og overvågnings-
mekanismer, som skal forhindre afsmittende virkninger, primært i euroområdet. 
Desuden strømliner de tidsplanen for budgetprocessen i de 28 medlemsstater 
inden for rammerne af det europæiske semester og tager spørgsmål i relation til 
de underliggende nationale regnskaber og statistikker op.

Styrkede foranstaltninger om finanspolitisk og økonomisk 
samordning på EU‑niveau

172 
I kølvandet på finanskrisen traf EU foranstaltninger med henblik på at reformere 
stabilitets- og vækstpagten. Det første forsøg var europluspagten. Den seneste 
reform er et sæt af retsakter kaldet »sixpacken« og »twopacken«, hvis formål er 
at styrke den finanspolitiske og økonomiske samordning og overvågning på 
EU-niveau. Traktaten om stabilitet, samordning og styring i ØMU’en (kaldet »fi-
nanspagten«) styrker også medlemsstaternes ansvarlighed over for hinanden.

 — Stabilitets‑ og vækstpagten (SVP) er en aftale, som de 28 EU-medlemsstater 
har indgået for at fremme og bevare stabilitet i Den Økonomiske og Mone-
tære Union (ØMU’en). Den bygger primært på artikel 121 og 126 i TEUF og 
indebærer, at Europa-Kommissionen og Ministerrådet overvåger medlemssta-
ternes finanspolitik, og at der udsendes en årlig anbefaling vedrørende politi-
ske tiltag, der kan sikre fuld overholdelse af SVP på mellemlang sigt. I juli 1997 
blev pagten udmøntet i en resolution og to rådsforordninger. Den første for-
ordning »om styrkelse af overvågningen af budgetstillinger samt overvågning 
og samordning af økonomiske politikker«, kaldet den »præventive del«, trådte 
i kraft den 1. juli 199871. Den anden forordning, »om fremskyndelse og afkla-
ring af gennemførelsen af proceduren i forbindelse med uforholdsmæssigt 
store underskud«, kaldet den »korrigerende del«, trådte i kraft den 1. januar 
199972. Alle medlemsstater undtagen Det Forenede Kongerige73 er automatisk 
medlem af både ØMU’en og SVP’en, da dette er fastsat i selve EU-traktaten.

71  Rådets forordning (EF) 
nr. 1466/97 af 7. juli 1997 om 
styrkelse af overvågningen 
af budgetstillinger samt 
overvågning og samordning 
af økonomiske politikker 
(EFT L 209 af 2.8.1997, s. 1).

72  Rådets forordning (EF) 
nr. 1467/97 af 7. juli 1997 om 
fremskyndelse og afklaring 
af gennemførelsen af 
proceduren i forbindelse 
med uforholdsmæssigt store 
underskud (EFT L 209 af 
2.8.1997, s. 6).

73  Ifølge artikel 4 til protokol 
nr. 11 (TEUF) gælder denne 
forpligtelse ikke for Det 
Forenede Kongerige. Ifølge 
artikel 4 i protokol nr. 15 til 
TEUF gælder forpligtelsen til 
at undgå uforholdsmæssigt 
store underskud dog også 
Det Forenede Kongerige.
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 — »Sixpacken« hører til EU’s afledte ret og gælder i princippet i alle 28 med-
lemsstater, men indeholder også særlige regler, der kun gælder for euro- 
medlemsstaterne. »Twopacken« gælder kun for euromedlemsstaterne.

 — Forordningerne i »sixpacken« og »twopacken« styrker forskellige aspekter 
af økonomisk og finanspolitisk overvågning. Blandt vigtige fællestræk kan 
nævnes: i) vedtagelse efter den almindelige lovgivningsprocedure, ii) en 
højere grad af konsultation mellem Europa-Parlamentet og de nationale par-
lamenter i forbindelse med den økonomiske dialog, iii) krav til Kommissionen 
om regelmæssige undersøgelser af effektiviteten og iv) bestemmelser om 
ansvarsfordelingen mellem de involverede parter.

 — Finanspagten (TSSS)74 er en særskilt traktat, der omhandler medlems-
staternes ansvar over for hinanden med hensyn til de budgetpraksis, der 
er nødvendige for at sikre euroen. Den giver Kommissionen beføjelse til at 
indbringe sager for Domstolen og gør det muligt, at Domstolens afgørelser 
i den slags sager kan fuldbyrdes. Traktaten styrker også EU’s økonomiske 
og finanspolitiske regler ved at fastsætte, at disse regler skal indarbejdes 
i national lovgivning, og at samordningen og overvågningen skal involvere 
de EU-institutioner og foranstaltninger, der er fastsat i EU-retten75. Kommis-
sionen er ansvarlig for overvågning og for at iværksætte de nødvendige 
korrigerende processer.

74  Traktaten om stabilitet, 
samordning og styring i Den 
Økonomiske og Monetære 
Union (TSSS), også kaldet 
»finanspagten«.

75  Jf. artikel 10 og 11 i TSSS.



64Del III — Udfordringer forbundet med EU’s reaktion 
på finanskrisen

Fi
gu

r 7

Det europæiske semester

nov. dec. jan. feb. marts apr. maj juni juli aug. sept. okt. nov. dec.

Glossar
ÅVU Årlig vækstundersøgelse – RVM Rapport om varslingsmekanismen – LSH’er Landespecifikke henstillinger –
DGU Dybdegående undersøgelse – NRP Nationalt reformprogram – SKP Stabilitets- og konvergensprogram

Europa-Kommissionens udtalelse 
om euromedlemsstaternes 
budgetudkast; efterårsprognose

Euromedlemsstaternes 
budgetudkast

Europa-Kommissionen 
foreslår LSH’er; 
forårsprognose

Det Europæiske Råds 
politiske retningslinjer 

baseret på ÅVU’en

Euromedlemsstaterne 
vedtager budgetter

Det Europæiske Råd 
vedtager LSH’er

ÅVU & RVM; 
iværksættelse af 
DGU’er

Medlemsstaterne 
indsender NRP’er og SKP’er; 
resultater af DGU’er

Kilde: Europa-Kommissionen.

Tidsplan for det europæiske semester

Det europæiske semester

173 
Det europæiske semester er en ny styringsstruktur, som EU’s medlemsstater 
vedtog i 201076. Den har til formål at strømline den økonomiske og finanspoli-
tiske samordning på nationalt niveau og EU-niveau og omfatter en streng årlig 
tidsplan for indsamling, analyse og vurdering af en bred vifte af økonomiske 
indikatorer. Den skal give alle interessenter (Europa-Parlamentet og de nationale 
parlamenter, medlemsstaterne og EU-institutionerne) de nødvendige rammer for 
bedre overvågning og samordning (jf. figur 7).

76  Vedtaget af EU’s medlems- 
stater den 7. september 2010 
på grundlag af Kommissionens 
forslag IP/10/561 og IP/10/859 
fra henholdsvis maj og juni 
2010.
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Pålidelige nationale regnskaber og statistikker

174 
De foranstaltninger, der er truffet for at fremme bæredygtige offentlige finanser, 
giver nye udfordringer med hensyn til offentlig ansvarlighed og revision. Det er 
en væsentlig forudsætning for finanspolitisk og økonomisk samordning, at der 
foreligger regnskabsmæssige skøn og statistikker, som er af høj kvalitet og sam-
menlignelige medlemsstaterne imellem. Meget tyder på, at den manglende fi-
nanspolitiske gennemsigtighed har reelle omkostninger for medlemsstaterne og 
for EU. Det forhold, at nogle regeringer ikke foretog en korrekt vurdering af deres 
finanspolitiske situation, bidrog til at forstærke krisen, da den var på sit højeste77.

175 
Som reaktion lod Kommissionen i 201278 Eurostat vurdere de regnskabsstandar-
der, der anvendes i medlemsstaterne. Dette førte til en rapport, som overvejede 
de mulige konsekvenser af harmoniserede regnskabsstandarder for den offent-
lige sektor i medlemsstaterne. IPSAS er et sæt af regnskabsstandarder for den 
offentlige sektor, der er udformet med henblik på at sikre, at periodiserede regn-
skaber giver rettidig, nøjagtig og pålidelig information om et offentligt organs 
finansielle og økonomiske situation. Kommissionen (Eurostat) er i gang med at 
høre interessenterne om, hvorvidt IPSAS er egnet som grundlag for udviklingen 
af europæiske regnskabsstandarder for den offentlige sektor, der kan regulere 
anvendelsen af standarder for periodiseret regnskabsføring i den offentlige sek-
tor i medlemsstaterne.

176 
Uanset hvilken regnskabsstandard der vedtages, bør der sikres gennemsigtighed 
ved hjælp af:

 — kvalitetsinformation om risici for at sikre fortsat opmærksomhed på poten-
tielle økonomiske chok

 — korrekte og fuldstændige oplysninger om statens og de relaterede sektorers 
eksisterende og potentielle passiver (for at klarlægge omfanget af finanspoli-
tiske aktiviteter uden for budgettet, hvis omkostninger eventuelt senere skal 
bæres af staten)

 — rettidig, effektiv og nøjagtig rapportering om alle økonomiske begivenheder 
i de offentlige enheders integrerede regnskabssystem.

77  Den Internationale Valutafond 
(2012): »Fiscal transparency, 
accountability, and risk«, 
Fiscal Affairs Department 
and Statistics Department, 
7. august 2012.

78  Rapport fra Kommissionen 
til Rådet og Europa-Parla- 
mentet — Implementering af 
harmoniserede regnskabs- 
standarder for den offentlige 
sektor i medlemsstaterne — 
Hensigtsmæssigheden af 
IPSAS for medlemsstaterne — 
(SWD(2013) 57 final), 
COM(2013) 114 final.
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Koordinerede foranstaltninger

177 
Overvågningsrammens effektivitet afhænger af de forskellige aktører i proces-
sen: Rådet er ansvarligt for afgørelser vedrørende økonomisk samordning og sty-
ring, mens Kommissionen er ansvarlig for de kerneaktiviteter, der ligger til grund 
for EU’s samordnings- og overvågningsfunktioner.

178 
Sixpacken, twopacken og finanspagten har indbyggede bestemmelser om høring 
af Europa-Parlamentet: Alle forordningerne fastsætter, at der skal sendes oplys-
ninger til Parlamentet, og at der skal være en dialog med Parlamentet i forbin-
delse med det europæiske semester. Disse bestemmelser sikrer, at Europa-Par-
lamentet bliver bedre informeret og giver det mulighed for at påvirke Rådets 
afgørelser. Det står endnu ikke klart, om (eller hvordan) det europæiske semester 
og den økonomiske dialog skal tage hensyn til arbejde udført af OR vedrørende 
de relevante spørgsmål.

179 
Borgerne forventer, at offentlige myndigheder — herunder revisorer — advarer 
dem om større systemiske risici i forbindelse med deres finansielle interesser. Re-
visorerne anerkender, at de har et ansvar. På den internationale kongres (XXI IN-
COSAI), som Den Internationale Organisation af Overordnede Revisionsorganer 
(INTOSAI) afholdt i 2013, konkluderede medlemmerne i deres aftale, at OR har 
en rolle med hensyn til at gøre opmærksom på alle aggregerede og systemiske 
spørgsmål, der er så væsentlige, at de kan indvirke på de offentlige politikkers og 
finansers langsigtede bæredygtighed. Som EU’s overordnede revisionsorgan kan 
Revisionsretten forventes at advare om potentielle systemiske risici i Europa.

180 
Revisionsorganernes rolle skal ikke overlappe de institutioner, der skal iden-
tificere og håndtere systemiske risici så tidligt som muligt, men det hører til 
revisorernes rolle at vurdere, om disse institutioner er egnede til at varetage 
deres opgaver. Hvis revisorerne skal spille en større rolle, som konklusionerne 
fra INCOSAI-kongressen foreslår, vil det først være nødvendigt at skabe bredere 
konsensus med andre interessenter og undersøge, hvilke ressourcer sådanne 
aktiviteter kræver.
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181 
Det nuværende system er imidlertid fragmenteret og øger kompleksiteten med 
hensyn til ansvarlighed og offentlig revision. En klar ansvarsfordeling er en forud-
sætning for, at myndigheder kan holdes ansvarlige, bl.a. for forvaltningen af of-
fentlige midler. På de ovennævnte områder er det blevet stadigt mere vanskeligt 
at forstå, hvem der er ansvarlig for hvad i EU. Denne stigende kompleksitet udgør 
en risiko for EU’s legitimitet.

182 
Både køreplanen fra formanden for Det Europæiske Råd og planen fra Kommis-
sionen indeholder forslag om styrkelse af Den Økonomiske og Monetære Union 
og om en bankunion. Blandt de elementer, der drøftes på nuværende tidspunkt, 
kan nævnes: eventuelle beføjelser til at ændre nationale budgetter i overens-
stemmelse med EU’s forpligtelser, mere EU-indflydelse på beskatning og be-
skæftigelse og, på lang sigt, udvikling af en finanspolitisk kapacitet, oprettelse 
af en gældsindfrielsesfond til forvaltning af kritiske gældssituationer og fælles 
udstedelse af statsgældsbeviser i euromedlemsstaterne. Flere af disse elementer 
vil kræve en ændring af traktaterne. Hvis sådanne mekanismer indføres, er det 
vigtigt at sørge for, at de er omfattet af klare, sammenhængende og gennemsig-
tige ordninger for revision og ansvarlighed.

183 
Finanskrisen har fremskyndet oprettelsen af nye instrumenter med særlige 
ordninger for ansvarlighed og revision. Disse ordninger er eksempler på de mere 
generelle udfordringer, der er beskrevet i del II. Nogle instrumenter blev udfor-
met så hurtigt og er så nyskabende, at man i de kommende år løbende bør vur-
dere ansvarsforholdene og de hidtil anvendte revisionsordninger samt indføre 
ordninger, der sikrer tilstrækkelig gennemsigtighed, revision og ansvarlighed, når 
offentlige midler er direkte eller indirekte involveret.
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184 
Passende ansvarligheds- og revisionsordninger er af afgørende betydning for, 
at der kan føres demokratisk tilsyn. Under Rettens gennemgang af de institu-
tionelle forhold i EU og den seneste udvikling identificerede den seks områder 
(jf. tabel 2), der stiller særlig store udfordringer.

185 
Bedre ansvarlighed og offentlig revision på EU-niveau kræver følgende:

 — Der bør indføres konsekvente og omfattende ansvarligheds- og revisions- 
ordninger for alle EU-politikker, -instrumenter og -midler.

 — Sammenhængende og konsekvente ordninger for ansvarlighed og offentlig 
revision er især nødvendige i forbindelse med koordinerede og mellem-
statslige instrumenter. I betragtning af kompleksiteten er det nødvendigt, at 
rammerne er velstrukturerede og sikrer samordning mellem parlamenter og 
offentlige revisionsinstitutioner, både på nationalt niveau og på EU-niveau.

 — Et mere konsekvent og omfattende sæt ordninger er nødvendigt for at 
dække anvendelsen af alle de midler, der forvaltes af EU-institutionerne og 
-organerne.

 — Alle de parter, der er involveret i forvaltningen og kontrollen af EU-budgettet, 
skal især forbedre følgende aspekter: målformulering, overholdelseskontrol, 
måling af udfald og resultater og de relaterede systemer for intern kontrol og 
rapportering.

 — Et forstærket samarbejde mellem parlamenterne er nødvendigt, så de kan 
foretage indgående kontrol af EU-instrumenter. Den eksisterende struktur for 
ansvarlighed og revision i EU og af mellemstatslige europæiske instrumenter 
bør forbedres.

186 
Når man reflekterer over den udvikling, der er sket på baggrund af finanskrisen, 
og mere generelt over udviklingen i EU og i medlemsstaterne og den nuværende 
situation i EU og medlemsstaterne med hensyn til økonomisk, budgetmæssig og 
monetær integration, synes det klart, at Revisionsretten og medlemsstaternes 
overordnede revisionsorganer i højere grad bør samarbejde, bilateralt eller på 
et bredere grundlag, alt efter hvilke emner der skal behandles, for at kunne give 
et mere fuldstændigt og dækkende overblik. Der er også behov for betydelige 
overvejelser og debat om de samlede systemer for ansvarlighed og revision i EU. 
Denne analyse påpeger adskillige mangler og overlapninger i disse systemer 
med hensyn til ansvarlighed og revision og bør kunne medvirke til at fremme 
debatten og give den fokus.



69Bilag

Liste over EU‑agenturer

33 decentrale organer

1. Agenturet for Samarbejde mellem Energireguleringsmyndigheder (ACER)
2. EF-Sortsmyndigheden (CPVO)
3. EU-Fiskerikontrolagenturet (EFCA) 
4. Eurojust
5.  Det Europæiske Agentur for den Operationelle Forvaltning af Store IT-systemer inden for Området med 

Frihed, Sikkerhed og Retfærdighed (eu-LISA)
6. Det Europæiske Agentur for Forvaltning af det Operative Samarbejde ved de Ydre Grænser (Frontex)
7. Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur (EU-OSHA)
8. Det Europæiske Asylstøttekontor (EASO)
9. Den Europæiske Banktilsynsmyndighed (EBA)
10. Det Europæiske Center for Forebyggelse af og Kontrol med Sygdomme (ECDC)
11. Det Europæiske Center for Udvikling af Erhvervsuddannelse (Cedefop)
12. Det Europæiske Erhvervsuddannelsesinstitut (ETF)
13. Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet (EFSA)
14. Det Europæiske GNSS-agentur (GSA)
15. Det Europæiske Institut for Ligestilling mellem Mænd og Kvinder (EIGE)
16. Det Europæiske Institut til Forbedring af Leve- og Arbejdsvilkårene (Eurofound)
17. Det Europæiske Jernbaneagentur (ERA)
18. Det Europæiske Kemikalieagentur (ECHA)
19. Det Europæiske Luftfartssikkerhedsagentur (EASA)
20. Det Europæiske Lægemiddelagentur (EMA)
21. Det Europæiske Miljøagentur (EEA)
22.  Det Europæiske Institut for Innovation og Teknologi (EIT)
23. Det Europæiske Overvågningscenter for Narkotika og Narkotikamisbrug (EMCDDA)
24. Det Europæiske Politiakademi (Cepol)
25. Den Europæiske Politienhed (Europol)
26. Det Europæiske Agentur for Søfartssikkerhed (EMSA)
27. Den Europæiske Tilsynsmyndighed for Forsikrings- og Arbejdsmarkedspensionsordninger (EIOPA)
28. Den Europæiske Unions Agentur for Grundlæggende Rettigheder (FRA)
29. Det Europæiske Agentur for Net- og Informationssikkerhed (ENISA)
30.  Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed (ESMA)
31. Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design) (KHIM)
32. Oversættelsescentret for Den Europæiske Unions Organer (CdT)
33. Sammenslutningen af Europæiske Tilsynsmyndigheder inden for Elektronisk Kommunikation (BEREC)
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6 forvaltningsorganer

34. Forvaltningsorganet for Det Europæiske Forskningsråd (ERC-forvaltningsorganet)
35. Forvaltningsorganet for Forbrugere, Sundhed og Fødevarer (CHAFEA)
36. Forvaltningsorganet for Forskning (REA)
37. Forvaltningsorganet for Innovation og Netværk (INEA)
38. Forvaltningsorganet for Små og Mellemstore Virksomheder (EASME)
39. Forvaltningsorganet for Undervisning, Audiovisuelle Medier og Kultur (EACEA)

1 Euratomagentur

40. Euratoms Forsyningsagentur (ESA)
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