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Formand, 

ministre 

 

Det er med stor glæde, jeg i dag præsenterer Den Europæiske Revisionsrets arbejde for Dem. Det er 

første gang siden min udnævnelse til formand for Revisionsretten, at jeg deltager ved en samling i 

Økofinrådet, og jeg vil gerne benytte lejligheden til at se både fremad og tilbage – for at overveje, 

hvordan EU's økonomiske forvaltning bør udvikle sig i de kommende år, såvel som at betragte den 

nærmeste fortid. 

Jeg tror, at vi – EU-institutionerne – til en vis grad har mistet vores borgeres tillid. Det er deres penge, 

vi alle bruger, og det vil være en stor udfordring for EU at genvinde deres tillid. Det står klart, at der er 

brug for en reform, og at den skal bygge på et solidt økonomisk fundament. For mig at se betyder det 

fire ting: EU skal sørge for, at regnskaberne er i orden, at de finansielle regler anvendes korrekt, at der 

opnås valuta for pengene, og at der er gennemsigtighed og sikkerhed.  

Folk vil aldrig komme til at stole på os, hvis de ikke tror på, at vi passer godt på deres penge og klart 

kan redegøre for, hvordan vi gør det.  

Vi konkluderer i vores årsberetning for 2015, at EU-regnskabet giver et retvisende billede. Men der 

kan gøres mere. F.eks. har Kommissionen ikke udarbejdet et likviditetsoverslag for de næste syv til ti 

år. Et sådant overslag ville bidrage til at genopbygge tilliden. Kommissionens midtvejsoverslag over 

betalingerne er imidlertid et skridt i den rigtige retning. 

For det andet skal EU sørge for, at de finansielle regler anvendes korrekt.  

De penge, der indbetales til og udbetales fra det aktuelle EU-budget, registreres nøjagtigt, men der 

sker stadig for mange fejl, når pengene bruges. I vores årsberetning anslår vi fejlforekomsten til 3,8 %, 

hvilket er stort set det samme som i de seneste år, men stadig højere, end vi kunne ønske. Fejlene 

sker hovedsagelig i medlemsstaterne. F.eks. konkluderer vi i år i en særberetning om statsstøtte inden 

for samhørighedspolitikken, at medlemsstaternes opdagelse af overtrædelser kun ligger på en 

femtedel af vores og Kommissionens.  

Kommissionen har taget skridt til at forbedre sin risikovurdering og sin vurdering af sine korrigerende 

foranstaltningers effekt. Men igen er der muligheder for forbedring. For EU's skatteydere ville det 

være meget bedre, hvis Kommissionen og medlemsstaterne i højere grad brugte pengene rigtigt i 

første omgang.  
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I vores særberetning om søtransport i EU konkluderede vi, at mange investeringer i søhavne var 

ineffektive og ubæredygtige. Vi konstaterede en høj risiko for, at ca. 400 millioner euro går til spilde. 

Ofte konstaterede vi, at forbindelserne til baglandet manglede eller var uhensigtsmæssige, og at det 

derfor vil kræve yderligere offentlige midler at få de oprindelige investeringer til at fungere korrekt. 

Hensigten med anbefalingerne i vores beretninger er at forbedre investeringer som disse i fremtiden. 

Og disse forbedringer bør give vores borgere tillid.  

Man kan også reducere fejlene ved at forbedre udgiftsordningernes udformning. Flere af vores 

særberetninger viser, at dette navnlig gælder i landbrugssektoren. Folk kan ikke stole på et system, de 

ikke forstår. Og det bringer mig til det tredje element, jeg nævnte – forsvarlig økonomisk forvaltning. 

Vores borgere ønsker og har brug for at se, at EU sikrer valuta for pengene. For der er ingen garanti 

for, at EU-finansierede projekter giver valuta for pengene, bare fordi der er aflagt regnskab for alle 

pengene, og alle reglerne er overholdt. Borgerne har brug for at føle, at EU giver dem bedre resultater 

for deres penge.  

Hvis folk ikke kan se, om systemet arbejder for dem, kan vi ikke forvente, at de har tillid til det. 

Endelig kræver tillid også gennemsigtighed og sikkerhed. Kommissionen skal rapportere til 

Parlamentet og til offentligheden om de rigtige ting, og det, der rapporteres, skal underkastes 

ordentlig kontrol og uafhængig revision. 

Den stigende anvendelse af finansielle instrumenter, der ikke finansieres direkte over EU's budget og 

ikke revideres af os, skaber imidlertid større risici med hensyn til gennemsigtighed og ansvarlighed 

samt koordineringen af EU's politikker og foranstaltninger. I vores særberetning om finansielle 

instrumenter, som De vedtager konklusioner om i dag, konkluderer vi, at disse instrumenter ikke altid 

har fungeret så effektivt, som de burde. Dette har klare implikationer for EFSI – Den Europæiske Fond 

for Strategiske Investeringer. Og det er et emne, vi snart vender tilbage til: Vores udtalelse om EFSI's 

forlængelse og tekniske forbedringer vil blive offentliggjort inden udgangen af denne måned. Næste 

år vil vi offentliggøre særberetninger om garantier til små virksomheder og om offentlig-private 

partnerskaber under EFSI.  

Vores revisioner giver ikke blot uafhængig sikkerhed, men indeholder også anbefalinger til forbedring 

af EU's økonomiske forvaltning. Kommissionen accepterer og gennemfører en stor del af vores 

anbefalinger.  

Men selv om der samlet set er rimelig opmærksomhed på vores anbefalinger i medlemsstaterne, er 

det meget forskelligt, hvor meget der formelt bliver fulgt op på dem. Vi ser derfor kun beskedne tegn 

på ændringer i nationale politikker og praksis.  
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Vi vil gerne arbejde tættere sammen med Dem for at forbedre denne situation. EU's økonomiske 

forvaltning skal forbedres. Hvis vi skal skabe et økonomisk system for EU, der kan genvinde vores 

borgeres tillid, er EU nødt til at gennemføre de rette reformer og gøre det snart. Og det skal ikke kun 

ske her i Bruxelles, men i hele Unionen. 

Jeg takker for Deres opmærksomhed og besvarer gerne spørgsmål. 


