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Kære formand, 

Ærede medlemmer 

Tak for invitationen til at præsentere Den Europæiske Revisionsrets arbejdsprogram for 2016.  

2016 vil være et år, hvor Den Europæiske Union og dens institutioner vil blive sat på en hård prøve. EU 
og medlemsstaterne står over for afgørende langsigtede udfordringer og igangværende kriser: 

• Økonomien og beskæftigelsen skal styrkes 

• De nye mål for bæredygtig udvikling skal opfyldes, og klimamålene skal nås 

• Migrationen skal håndteres, og terrorismen skal bekæmpes. 

Det er derfor afgørende, at Unionen udnytter de begrænsede midler, den har til rådighed, bedst 
muligt, både lovgivningsmæssigt og budgetmæssigt. Med andre ord er bedre prioritering og 
performance nu af central betydning for EU, navnlig i forbindelsen med gennemgangen af Unionens 
langsigtede strategi og den flerårige finansielle ramme. 

Rettens arbejdsprogram for 2016 afspejler denne virkelighed. Det beskriver de revisioner, vi 
planlægger at påbegynde, og anfører de beretninger, vi forventer at offentliggøre i 2016. Ud over at 
opfylde vores forpligtelse til at udarbejde mere end 50 årsberetninger, vil vi igen i år fastholde et 
stærkt fokus på revision vedrørende performance. 

Vi kan selvfølgelig ikke foretage revisioner på og aflægge beretninger om alle områder. Så vi forsøger 
at koncentrere vores arbejde, hvor vi mener, at det tilfører størst merværdi. For at gøre dette opstiller 
vi en række revisionsprioriteter, der skal være en rettesnor for vores arbejde over en periode på to til 
tre år.  

Disse prioriteter giver inspiration til emner i vores årsberetninger, de styrer udvælgelsen af nye 
opgaver med henblik på særberetninger, og de repræsenterer de områder, hvor vi forventer at 
udvikle viden og revisionserfaring på lang sigt. 

Hvert år opdaterer vi vores prioriteter på grundlag af en gennemgang af udviklingen i EU og vores 
vurdering af interessenternes behov. I forbindelse med dette års arbejdsprogram har vi nydt godt af 
et større engagement end nogensinde før fra Parlamentets udvalg. Det vil jeg gerne takke 
Budgetkontroludvalget og Udvalgsformandskonferencen for. 

Vi håber meget, at vi fra nu af kan gøre en sådan institutionel dialog til en permanent del af vores 
arbejdsplanlægningsproces.  

Vi mener, at det er en vigtig del af vores arbejde at gøre vores output så relevante og anvendelige som 
muligt. Det gør det muligt for os at identificere revisionsprioriteter, udvælge emner og bestemme 
omfanget af specifikke revisioner og dermed bidrage til at undgå forventningsforskelle.  

I oktober sidste år, da udvalgets medlemmer besøgte Retten, gav jeg en oversigt over vores prioriteter 
i 2016. Nu vil jeg gerne fremhæve nogle af de specifikke revisioner i relation til disse prioriteter, som vi 
planlægger at begynde at arbejde med i 2016. 

Som jeg sagde i begyndelsen, er det fortsat en nøgleprioritet for EU at styrke økonomien og skabe 
beskæftigelse. 

I de senere år har ungdomsbeskæftigelsesforanstaltninger været en af vores revisionsprioriteter, og 
under det næste punkt på jeres dagsorden vil min kollega Iliana Ivanova præsentere vores seneste 
særberetning om dette emne. 

I 2016 vil vi rette vores opmærksomhed mod den indsats, der gøres for at forbedre økonomien ved at 
styrke det indre marked, herunder initiativerne i relation til Kommissionens digitale dagsorden. 



   

3 

Nærmere bestemt planlægger vi at påbegynde revisioner vedrørende støtten til arbejdstageres 
mobilitet, højhastighedsbredbåndsinfrastruktur og vej- og jernbanenet samt om de initiativer, der skal 
fjerne hindringer for det indre marked og forbedre reguleringen af finansielle tjenesteydelser. 

Den europæiske økonomi vil kun kunne udvikle sig og vokse i en atmosfære af forsvarlig finansiel og 
økonomisk styring. Dette vil også fortsat være en revisionsprioritet.  

På grundlag af de revisioner, der blev påbegyndt sidste år, planlægger Retten i 2016 at rapportere om 
finansiel bistand til medlemsstater, proceduren i forbindelse med uforholdsmæssigt store underskud 
og overvågningen af EU-kreditvurderingsbureauer.  

Retten planlægger også for første gang at revidere den nye fælles tilsynsmekanisme og den fælles 
afviklingsmekanisme samt at påbegynde arbejdet med at vurdere de første fem år i det europæiske 
semester. 

Energipolitik er fortsat en prioritet. I 2015 offentliggjorde vi en særberetning om det indre marked for 
energi og energiforsyningssikkerhed. I 2016 vil vi prioritere Energi og Klima, et emne, som vi 
planlægger at udarbejde en horisontal analyse om.  

Opfyldelsen af klimamålene har også stor betydning for mange af EU’s traditionelle politikområder, 
hvor der anvendes EU-midler. I 2016 planlægger vi at rapportere om den samlede forpligtelse til at 
bruge 20 % af EU-budgettet til klimarelaterede aktiviteter samt specifikt at se på politikken for 
biobrændstoffer, landbrugspraksis og støtten til vedvarende energi i landdistrikter. 

Herudover har vi en stor ny revisionsprioritet i 2016: Asyl, migration og sikkerhed.  

Som det vil være udvalget bekendt, er vi i gang med at gennemføre en revision om udgifterne i 
tilknytning til migration i landene i det sydlige Middelhavsområde og de østlige nabolande. I øjeblikket 
behandles de foreløbige bemærkninger i den kontradiktoriske procedure, og vil under hensyntagen til 
udvalgets store interesse i dette emne på nuværende tidspunkt blive færdiggjort så snart som muligt. 

Siden vi påbegyndte revisionen i 2014, har EU modtaget et hidtil uset antal flygtninge, hvoraf mange 
søger asyl. EU og medlemsstaterne har truffet foranstaltninger for at håndtere denne krise, og flere 
foranstaltninger er planlagt i år. 

Retten planlægger derfor at påbegynde en ny revision senere i år, der specifikt vil omhandle 
Kommissionens svar på flygtningekrisen, og som vil bygge på den viden om EU’s politik på dette 
område, som vi har opbygget i forbindelse med revisionen vedrørende migration. 

I 2016 planlægger vi også at påbegynde revisioner vedrørende værktøjer til beskyttelse mod 
terrorisme, foranstaltninger til forebyggelse af menneskehandel og støtte til stater, der kunne være 
potentielle kilder til migranter og asylansøgere, som for eksempel Tunesien og Den Centralafrikanske 
Republik.  

Som i tidligere år har vi planer om at udarbejde en række særberetninger om emner i relation til EU’s 
vigtigste instrumenter for politikkoordinering og -gennemførelse, dvs. EU’s strategi, de vigtigste 
udgiftsprogrammer samt agenturerne og andre organer. 

For så vidt angår de vigtigste udgiftsprogrammer planlægger vi at kigge på absorberingen af EU-
midler, projektudvælgelse og finansielle korrektioner på samhørighedsområdet samt 
grundbetalingsordningen inden for landbrug. 

Med hensyn til EU-enhederne planlægger vi at vurdere resultaterne af Forvaltningsorganet for 
Innovation og Netværk og Det Europæiske Forskningscenters fælles teknologiinitiativer samt at 
foretage en gennemgang af EU-Domstolen. 

Rettens prioriteter vil også være afspejlet i det revisionsarbejde, der ligger til grund for vores 
årsberetninger.  

Den næste årsberetning om EU-budgettet vil få et nyt kapitel om udgiftsområdet Sikkerhed og 
medborgerskab i den flerårige finansielle ramme. 
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Vi vil fortsat prioritere performancerelaterede emner i vores årsberetning. I kapitlet om opnåelse af 
resultater ved hjælp af EU-budgettet planlægger vi at redegøre for Kommissionens midtvejsevaluering 
af Europa 2020-strategien, og vurdere i hvilket omfang Horisont 2020 er resultatfokuseret og bidrager 
til opfyldelsen af målene for denne strategi. 

I de relevante kapitler i beretningen vil vi igen i år rapportere om performancerelaterede emner i 
relation til revisionen af udgiftstransaktioner under delt forvaltning. 

Endelig vil vi også følge op på de forhold med hensyn til absorbering af EU-midler og anvendelsen af 
finansielle instrumenter, som vi fremhævede sidste år i vores kapitel om EU’s budgetmæssige og 
økonomiske forvaltning. 

Kære formand, ærede medlemmer 

Som Kommissionen ganske rigtigt siger i sit arbejdsprogram for 2016, er tiden ikke til "business as 
usual" i EU. Retten anerkender, at dette også gælder Retten selv.  

Indtil videre har jeg dækket vores revisionsprioriteter i 2016. Nu vil jeg gerne sige et par ord om de 
tiltag, vi er i gang med for at forbedre vores performance som institution. 

I 2016 skal vi håndtere væsentlige ændringer i vores institution i takt med, at vi går videre med de 
reformer, der er fastsat i vores strategi for 2013-2017. 

I begyndelsen af januar trådte vores nye opgavebaserede organisationsmodel i kraft. Vi mener, at den 
vil gøre det muligt for os at forvalte vores opgaver og ressourcer på en enklere og mere fleksibel måde 
i de kommende år. 

Først og fremmest tror jeg, at den generelt vil gøre det muligt for os at vedtage de særberetninger, 
som vi påbegynder i 2016, inden for 13 måneder, som det nu er fastsat i finansforordningen. 

Vi vil give flere detaljer om fremskridtene med hensyn til gennemførelsen af vores strategi og 
anbefalingerne fra peerevalueringen og Parlamentet i vores årlige aktivitetsrapport for 2015. 

Kære formand, ærede medlemmer 

Det er en udfordrende tid for vores Union. EU-institutionerne er nødt til at arbejde sammen for at løse 
de umådeligt store problemer, som vi står over for, og vi skal alle anvende vores beføjelser og 
ressourcer, så godt vi kan.  

I 2016 vil Den Europæiske Revisionsret søge at bidrage til vores fælles indsats ved at gennemføre det 
arbejdsprogram, som jeg har haft den ære at præsentere for Dem i dag. 

Tak. 


