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Formand, 

ministre, 

Det er mig en ære at forelægge Rettens årsberetninger for Rådet. 

Som De måske ved, har vi i år anbefalet en "helt ny tilgang" til EU's investeringer og udgifter. 

Det er der tre vigtige årsager til: 

• For det første har EU og medlemsstaterne erkendt, at der er behov for at finansiere en række 
nye vigtige udfordringer  

• For det andet er der en række alvorlige problemer i den finansielle forvaltning, som længe har 
gjort sig gældende, og som skal løses 

• For det tredje giver midtvejsevalueringen af den flerårige finansielle ramme mulighed for at 
genoverveje prioriteterne og tage udformningen af nogle af finansieringsordningerne op til 
grundig revision. 

Det var opmuntrende at høre den positive reaktion fra Europa-Kommissionens næstformand, 
Kristalina Georgieva, og medlemmerne af Europa-Parlamentet, da jeg præsenterede dette budskab 
for Parlamentet i sidste måned. 

Ministre, 

Det er tydeligvis en meget vanskelig tid for EU og medlemsstaterne. Europa står over for store 
udfordringer på mange fronter:  

• Flygtninge- og sikkerhedskrisen skal håndteres 

• Energibehovene skal opfyldes, og klimamålene skal nås  

• Der skal skabes tilstrækkelig økonomisk vækst og tilstrækkelig mange arbejdspladser. 

Der er brug for offentlige midler til at tackle disse udfordringer, og det er vigtigt, at disse midler 
investeres godt.  

EU-budgettet er en vigtig kilde til midler på EU-niveau. Vores beretning viser, det kan investeres bedre 
og hurtigere, så vi kan tackle de udfordringer, som Europa står over for. 

En nødvendig betingelse herfor er imidlertid, at en række problemer vedrørende den finansielle 
forvaltning, som vi påpeger i vores beretning, og som længe har gjort sig gældende, løses. 

For det første er der en række finansielle efterslæb, der har hobet sig op. 

Der indgås for store forpligtelser over EU-budgettet, og dette forventes at fortsætte i den nærmeste 
fremtid. 

Nogle medlemsstater har svært ved at absorbere de EU-midler, som de har fået tildelt. 

Og der henstår stadig mange uudnyttede midler i finansielle instrumenter. 

Der skal tages hånd om disse efterslæb for at frigøre midler, så de kan anvendes, hvor der er størst 
behov for dem. 
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EU-budgettets fleksibilitet er, efter vores opfattelse, et centralt spørgsmål, der skal behandles i 
midtvejsevalueringen. 

For det andet er der stadig for mange penge, som ikke anvendes i overensstemmelse med EU's 
finansielle bestemmelser.  

Der er et vedvarende højt niveau af fejl i betalingerne. I 2014 var den anslåede samlede 
fejlforekomst for betalingerne 4,4 %, og den har stort set ikke ændret sig i de sidste tre år. 

Vi anerkender, at Kommissionen og medlemsstaterne i de senere har gjort fremskridt med hensyn til 
at forebygge og korrigere fejl.  

Men igen i år viser vores beretning, at mange flere fejl kunne have været korrigeret af de nationale 
myndigheder, hvis alle de tilgængelige oplysninger var blevet brugt.  

På de områder under delt forvaltning, hvor der var flest fejl, kunne fejlforekomsten reelt have været 
halveret. 

Men når det er sagt, skal det også nævnes, at EU's udgiftsprogrammer og -ordninger har en iboende 
risiko, fordi betalingerne stadig i stor udstrækning afhænger af oplysninger, som de endelige 
støttemodtagere selv indberetter. 

Vores analyse viser, at det er muligt at udforme udgiftsordninger, hvor der er mindre tendens til fejl, 
navnlig ved at forenkle betalingsbetingelserne og -procedurerne. 

Den viser også, at den anslåede fejlforekomst i højere grad afhænger af udgiftsordningen end af, om 
udgifterne er afholdt under delt forvaltning.  

Vi anbefaler derfor, at Kommissionen i midtvejsevalueringen målretter sin analyse mod udformningen 
af visse ordninger, så det kan identificeres, hvor der er mulighed for "fejlsikring". 

Færre fejl og bedre korrektioner ville forbedre udgifternes kvalitet og frigøre midler, så de kan 
anvendes på andre områder.  

Det bringer mig til det tredje område, hvor der bør ske forbedringer, EU-budgettets performance. 

Vi konstaterede, at den flerårige finansielle ramme kunne være bedre tilpasset til EU's strategi, både 
med hensyn til perioder og prioriteter. 

Vi peger også på, at EU's overordnede mål og politiske målsætninger ikke omsættes til klare 
operationelle mål på lavere niveau. 

Det er en forudsætning for effektiv forvaltning og resultatrapportering. 

Endelig ville EU's økonomiske forvaltning også i høj grad kunne drage fordel af større 
gennemsigtighed. Det er afgørende for at sikre borgernes tillid. 

I vores beretning anbefaler vi, at Kommissionen træffer foranstaltninger til at sikre større 
gennemsigtighed med hensyn til: 

• EU's langsigtede likviditetsbehov  

• fejl i betalingerne og foretagne korrektioner og 

• de resultater, der opnås ved hjælp af EU-budgettet. 

Men det er ligeså vigtigt at sikre, at de EU-politikker, der ikke finansieres direkte over EU's budget, er 
gennemsigtige.  
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Nye metoder til finansiering af EU-politikker bør ikke føre til finansielle risici, der ligger uden for 
offentlig kontrol og revision.  

Der er etableret nye finansieringsordninger som reaktion på specifikke kriser. I hvert enkelt tilfælde 
har vi advaret om, at det er nødvendigt at sikre, at der allerede fra begyndelsen etableres effektive 
ansvarligheds- og revisionsordninger. 

Jeg er glad for at kunne sige, at vores advarsler er blevet hørt. Navnlig i forbindelse med den fælles 
afviklingsmekanisme har Retten fået et klart offentligt revisionsmandat. 

Men der er en risiko for, at det bliver sværere at sikre ansvarlighed, hvis finansieringsordningerne 
generelt bliver for fragmenterede. 

Ministre, 

Midtvejsevalueringen er en mulighed for at udvikle en helt ny tilgang til EU's økonomiske forvaltning, 
dels for at anvende midlerne bedre, så de nye udfordringer kan løses, dels for at løse de vedvarende 
problemer, som jeg har påpeget.  

Vi mener, at hvis EU skal investere sine penge bedre og hurtigere, så skal  

• beslutningstagerne sikre, at investeringerne i højere grad stemmer overens med Unionens 
skiftende prioriteter  

• lovgiverne forenkle instrumenterne, så de leverer bedre resultater med færre risici for 
skatteyderne, og 

• de økonomiske forvaltere sikre, at de tilgængelige ressourcer anvendes mere produktivt. 

Retten er parat til at bidrage til den institutionelle dialog inden for rammerne af midtvejsevalueringen. 

I vores bidrag agter vi på grundlag af vores revisionserfaring at fokusere på det, vi kan kalde de "tre 
søjler", der skal sikre borgerne større EU-merværdi: 

• for det første målopstilling 

• for det andet leveringsmekanismer og 

• for det tredje revisions- og ansvarlighedsordninger. 

Formand, ministre, 

Revisionsretten står sammen med Rådet og de øvrige EU-institutioner i denne meget vanskelige tid. 

At forsvare vores Union og sikre borgernes velfærd vil sætte vores fælles ressourcer under stort pres. 

Det vil fortsat være Den Europæiske Revisionsrets fornemste opgave at bidrage til at sikre, at disse 
ressourcer anvendes bedst muligt. 

Tak for Deres opmærksomhed. 


