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Formand, ærede udvalgsmedlemmer 

Mine damer og herrer 

Jeg vil gerne takke Dem, hr. Theurer, og Deres udvalg for at give mig lejlighed til at tale i denne 
forsamling. 

I dag har jeg den ære at præsentere Rettens årlige arbejdsprogram for 2014. I forbindelse med 
udarbejdelsen af dette program, som fastlægger årets prioriteter og arbejdsopgaver, har Rettens 
medlemmer i stor udstrækning nydt godt af dialogen med Europa-Parlamentets medlemmer og 
navnlig medlemmerne af dette udvalg. 

Sammen spiller vores institutioner en vigtig og komplementær rolle med hensyn til at sikre reel 
ansvarlighed over for borgerne i forbindelse med de offentlige midler, der sættes ind på at opfylde 
EU's mål. 

Rettens strategiske mål for perioden 2013-2017, som er at maksimere dens bidrag til 
ansvarliggørelse i EU, har været en nøglefaktor for udvælgelsen af arbejdsopgaverne i dette års 
arbejdsprogram.  

I overensstemmelse med dette mål har vi forsøgt at lade resultaterne af dialogen med Europa-
Parlamentet og Rådet komme til udtryk i vores arbejdsprogram.  

En nøgleprioritet for Retten er at sætte mere fokus på revision af performancerelaterede spørgsmål. 
Det indebærer også, at der skal træffes foranstaltninger til at forbedre vores kapacitet til at udføre 
forvaltningsrevision. 

Ud over at give et overblik over de beretninger, som vi planlægger at udarbejde i år, vil jeg derfor 
også gerne fremhæve en række specifikke initiativer, som er relevante for udviklingen af Rettens 
praksis med hensyn til forvaltningsrevision. Navnlig vil jeg gerne præsentere resultaterne af det 
internationale 2013-peer review, som offentliggøres i dag.  

Formand, ærede medlemmer 

I 2014 planlægger Retten at offentliggøre: 

- årsberetningerne om gennemførelsen af EU-budgettet og de europæiske udviklingsfonde  

- 51 særlige årsberetninger om agenturer og andre organer 

- 24 særberetninger primært om performancerelaterede spørgsmål og 

- en særlig opfølgningsrapport om tidligere særberetninger.  

I overensstemmelse med Rettens strategi planlægger vi også at offentliggøre resultaterne af to 
undersøgelser - "landscape reviews": i den ene sættes der fokus på de områder, hvor EU's 
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finansielle forvaltning er mest udsat for risici, og i den anden kortlægges manglerne ved EU's 
ansvarligheds- og revisionsordninger.  

For så vidt angår årsberetningen om gennemførelsen af EU's budget for regnskabsåret 2013 vil 
Retten søge at sikre kontinuitet og sammenlignelighed i forhold til den seneste årsberetning og at 
give flere oplysninger om hele den flerårige programmeringsperiode 2007-2013. Der er ikke sket 
nogen ændringer i Rettens metode, som jeg skal gøre opmærksom på ved denne lejlighed. 

Jeg vil imidlertid gerne informere udvalget om, at Retten i øjeblikket er i gang med at undersøge, 
hvordan den finansielle ramme for 2014-2020 samt de ændringer i EU's finansielle forvaltning, som 
vil ledsage den, vil kunne indvirke på Rettens revision med henblik på revisionserklæringen og 
årsberetningerne for 2014 og derefter.  

For så vidt angår særberetninger planlægger Retten i 2014 at foretage forvaltningsrevision 
vedrørende emner under alle udgiftsområderne i den finansielle ramme. Lad mig nævne et 
eksempel fra hvert enkelt udgiftsområde for at vise de emner, Retten vil tage op. 

På området Intelligent og inklusiv vækst offentliggør vi en særberetning, hvori det vurderes, om de 
projekter om produktion af energi fra vedvarende energikilder, som Den Europæiske Fond for 
Regionaludvikling og Samhørighedsfonden medfinansierer, har opnået gode resultater.  

Der kommer en særberetning om integrationen af vandpolitikken i den fælles landbrugspolitik 
under udgiftsområdet Bæredygtig vækst: Naturressourcer. 

Under udgiftsområdet Det globale Europa offentliggør Retten en særberetning om forvaltningen af 
Tjenesten for EU's Optræden Udadtil (EU-Udenrigstjenesten). 

På særlig anmodning fra dette parlament vil Retten under udgiftsområdet Administration undersøge 
de potentielle omkostningsbesparelser, der vil være, hvis man vælger ét enkelt hjemsted for 
Europa-Parlamentet. 

Endelig vil Retten på området Sikkerhed og medborgerskab vurdere implementeringen af Fonden for 
De Ydre Grænser. 

I bilaget til arbejdsprogrammet gives en liste over alle særberetninger med mere detaljerede 
oplysninger om revisionsmålene. 

Formand, ærede medlemmer 

Det ligger vore respektive institutioner meget på sinde at sikre effektive ansvarligheds- og 
revisionsordninger inden for rammerne af EU’s finansielle og økonomiske styring, som er i stadig 
udvikling. 

Som reaktion på udviklingen på EU-plan har Retten gennemført en revision af Den Europæiske 
Banktilsynsmyndighed, og den har etableret et særligt projektteam for at øge sin samlede kapacitet 
til at gennemføre revision på dette område.  
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Til at gennemføre revisionerne har vi samlet en række medarbejdere i Retten med passende profiler 
og ekspertise, vi har givet dem en særlig uddannelse, og til at støtte dem har vi ansat en ledende 
ekspert på området, som vi har hentet uden for Retten.  

Projektteamets første opgave vil have fokus på: 

- Kommissionens rolle i de makrofinansielle bistandsprogrammer for Ungarn, Irland, Letland, 

Portugal og Rumænien under betalingsbalancemekanismen og den europæiske finansielle 

stabiliseringsmekanisme (EFSM) 

- makrofinansiel bistand til Grækenland og 

- proceduren i forbindelse med uforholdsmæssigt store underskud.  

Med denne kombination af opgaver på en række nye områder, særberetninger om emner inden for 
samtlige udgiftsområder i den finansielle ramme og sine årsberetninger bestræber Retten sig på at 
give Europa-Parlamentet, og især dette udvalg, et solidt grundlag for, at det kan udøve sin centrale 
rolle med hensyn til at sikre offentligt tilsyn med EU's aktiviteter også i år. 

Samtidig anerkender vi, at Europa-Parlamentet og andre interessenter forventer, at der vil ske en 
fortsat udvikling i Rettens rolle også fremover. 

Retten glæder sig over Parlamentets engagement i Rettens arbejde og over, at der i udvalgets 
betænkning om Rettens fremtidige rolle gives udtryk for, at eventuelle reformer af Retten bør 
sættes ind i den bredere kontekst, som udfordringen ved at forbedre EU's ansvarlighed udgør. 

Retten ser frem til inden for rammerne af sine beføjelser at tage fat på de problemstillinger, der 
nævnes i Europa-Parlamentets betænkning. Disse problemstillinger vedrører primært Rettens 
arbejde, dens forbindelser med sine interessenter og dens anvendelse af ressourcer. I mange 
tilfælde er Retten på vej med relevante initiativer som led i gennemførelsen af Rettens strategi for 
2013-2017. 

I det videre arbejde med disse initiativer vil Retten tage de forslag og de betænkeligheder, der 
beskrives i Europa-Parlamentets betænkning, i betragtning. Ved samme lejlighed sidste år skitserede 
jeg, hvad nogle af disse initiativer vil bestå i. Jeg vil gerne i dag delagtiggøre jer i nogle af resultaterne 
af fire af disse initiativer. 

For det første har Retten udviklet en ny programmeringsprocedure. Med denne procedure indføres 
der en årlig politik- og risikovurdering med det formål i højere grad at tage hensyn til 
interessenternes prioriteringer, herunder centrale tværgående aspekter af den finansielle 
forvaltning. 

For det andet har Retten vedtaget en strategi for kommunikationen og forbindelserne med 
interessenterne for 2013 og fremover. Hovedprioriteten er at styrke forbindelserne med de centrale 
institutionelle interessenter, dvs. Europa-Parlamentet og Rådet, med henblik på bedre at afspejle de 
lovgivningsmæssige og budgetmæssige prioriteringer i Rettens arbejdsprogram. 
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Af umiddelbar interesse for dette udvalg kan nævnes, at et medlem af Retten specifikt vil blive 
udpeget til at styrke og fremme forbindelserne med institutionerne. Vi vil desuden forsøge at 
formidle vore resultater mere effektivt ved at videreudvikle vores publikationer og forny den måde, 
vi omgås medierne på. 

For det tredje arbejder Retten på at forbedre sin funktionsmåde. Retten har gennemført to vigtige 
interne evalueringer: Den ene med det formål at strømline vores revisions- og 
rapporteringsprocedurer, den anden med henblik på at fastlægge, hvordan Rettens forvaltning af 
dens revisionsrelaterede aktiviteter kan gøres mere effektiv og produktiv. Disse interne evalueringer 
har udmøntet sig i en række vidtrækkende forslag, der sigter mod at forbedre Rettes evne til at 
reagere og øge rettidigheden af dens beretninger. 

For det fjerde har Retten - parallelt med de to interne evalueringer - for anden gang været genstand 
for et eksternt internationalt peer review. Det blev gennemført i 2013, og rapporten herom 
offentliggøres i dag. Peer reviewet havde fokus på Rettens praksis med hensyn til 
forvaltningsrevision og anbefalingerne fra det foregående peer review blev fulgt op. 

Vi glæder os meget over, at man stillede et fremragende hold af kolleger fra Tysklands 
Bundesrechnungshof, Frankrigs Cour des comptes og Sveriges Riksrevisionen til rådighed til dette 
peer review. Jeg vil gerne takke disse overordnede revisionsorganer for dette, ligesom jeg vil takke 
hver enkelt af medlemmerne af peer review-holdet for det værdifulde og grundige arbejde. 

Retten noterer sig med tilfredshed, at peer review-holdet konkluderede, at Retten konsekvent har 
fulgt op på anbefalingerne fra det foregående peer review i 2008, og at den allerede har taget en 
række skridt til at gøre sin praksis med hensyn til forvaltningsrevision mere effektiv og produktiv. 

Retten finder det også opmuntrende, at peer review-holdet konstaterede, at vi løbende har udviklet 
vores standarder, håndbøger og retningslinjer for forvaltningsrevision i nøje overensstemmelse med 
de internationale faglige standarder. Vi kan desuden tilslutte os bemærkningen om, at vores 
strategiske forpligtelse til at styrke EU's ansvarlighed er en uomgængelig forudsætning for at kunne 
opnå anerkendelse som en relevant aktør inden for EU-institutionernes komplekse system og for, at 
vi med vores revisionsarbejde kan tilføre en merværdi. 

Retten glæder sig over peer review-holdets konstruktive bemærkninger og anbefalinger, som også 
peger på muligheder og udfordringer for os i forhold til yderligere at styrke vores praksis med 
hensyn til forvaltningsrevision. Anbefalingerne bekræfter og supplerer i høj grad resultaterne af 
Rettens egne, interne initiativer. 

Samtidig med at peer review-holdet bekræfter, at det er muligt at strømline revisionsprocessen 
yderligere og i højere grad tage hensyn til synspunkterne blandt Rettens interessenter i forbindelse 
med udvælgelsen af revisionsopgaver, opfordrer holdet også Retten til at formulere mere praktisk 
anvendelige anbefalinger, der specifikt henvender sig til bestemte organer på EU-plan eller i 
internationalt regi, og til at revurdere arten og indholdet af kommunikationen med Kommissionen 
som den vigtigste af de enheder, Retten reviderer. 
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Formand, ærede medlemmer 

Retten har nu en række meget værdifulde anbefalinger fra de tre vigtigste kilder: Rettens 
hovedinteressent, dvs. Europa-Parlamentet, dens ligestillede, dvs. andre overordnede 
revisionsorganer, og dens egen ledelse og øvrige medarbejdere. 

Retten er af den overbevisning, at en konsekvent implementering af disse anbefalinger inden for 
tidshorisonten for Rettens strategi vil sikre, at der er et solidt grundlag for den videre udvikling af 
vores institution og dermed for at maksimere det bidrag, som Retten sammen med de øvrige EU-
institutioner, som for eksempel dette parlament, yder til den fælles målsætning om at øge EU's 
ansvarlighed over for borgerne. 

Tak for jeres opmærksomhed! 
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