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Formand Schulz, 

ærede medlemmer af Europa-Parlamentet 

kommissionsnæstformand Georgieva 

Det er en ære for mig at kunne forelægge Rettens årsberetninger for Europa-Parlamentets 
plenarforsamling. 

I år sker det på et særligt vanskeligt tidspunkt. På vegne af alle i Retten vil jeg gerne udtrykke vores 
oprigtige medfølelse med familierne til ofrene for de seneste terrorangreb i Paris. De, der angriber 
europæiske værdier, angriber i virkeligheden vores demokrati. Vi må alle stå fast over for dem. 

Ærede medlemmer 

Det er tid til europæisk solidaritet og til at forsvare de grundlæggende menneskelige værdier i vores 
traktat. Og det er også nu, at EU og medlemsstaterne skal takle en række andre vigtige udfordringer: 
Der skal  

• skabes job og vækst  

• energibehovene skal opfyldes, samtidig med at klimamålene nås, og  

• asyl- og migrationsstrømmene skal håndteres. 

Vi mener, at EU-budgettet kan investeres bedre og hurtigere, så vi kan løse de mange udfordringer, 
som Europa står over for. Vores resultater i de seneste år peger generelt i retning af, at der er behov 
for en helt ny tilgang: 

• Beslutningstagerne skal i højere grad tilpasse budgettet til EU's langsigtede strategiske prioriteter 
og samtidig sikre, at der kan reageres mere effektivt i en krisesituation. 

• Lovgiverne skal sikre, at det klart fremgår af udgiftsordningerne, hvilke resultater der skal opnås, 
og hvilke risici der kan accepteres.  

• De økonomiske forvaltere skal sikre, at pengene anvendes i overensstemmelse med reglerne og 
giver de forventede resultater. 

Næste års midtvejsevaluering af den flerårige finansielle ramme giver os en enestående mulighed for 
at revurdere vores prioriteter og genoverveje nogle af udgiftsordningernes udformning. I mellemtiden 
skal der udrettes mere med de redskaber, der allerede er til rådighed.  

I vores beretning peger vi på en række problemer i den finansielle forvaltning, som længe har gjort sig 
gældende, og som skal løses. Men inden jeg gennemgår dem, vil jeg gerne gøre det fuldstændigt klart, 
at EU-regnskabet for 2014 er godkendt. Regnskabet er rigtigt, og vi har derfor afgivet en blank 
revisionserklæring.  

Men når det er sagt, vil jeg gerne fremhæve fire områder af EU's økonomiske forvaltning, som kræver 
opmærksomhed.  

For det første 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. 

Kommissionen og medlemsstaterne har i de senere år gjort fremskridt med hensyn til at forebygge og 
korrigere fejl. Men flere fejl kunne have været korrigeret, hvis alle de tilgængelige oplysninger var 
blevet brugt. 

Vores analyse viser også, at det er muligt at udforme udgiftsordninger, hvor der er mindre tendens til 
fejl, navnlig ved at forenkle betalingsbetingelserne og procedurerne.  
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Det andet område vedrører budgettets performance. EU skal investere budgettet bedre. 

Vi konstaterede, at den flerårige finansielle ramme kunne tilpasses bedre 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, hvilket er afgørende for en effektiv forvaltning og resultatrapportering.  

For det tredje skal EU tage hånd om en række finansielle efterslæb, der har hobet sig op, ikke mindst 
for at kunne frigøre midler, så de kan anvendes, hvor der er størst behov for dem.  

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. 

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

Vi har anbefalet Kommissionen, hvilke foranstaltninger den bør træffe for at sikre større 
gennemsigtighed med hensyn til de langsigtede likviditetsbehov, betalingsfejl og foretagne 
korrektioner samt resultaterne af de udgifter, der afholdes over EU-budgettet. 

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

Ærede medlemmer 

Retten konkluderer, at EU skal investere sine penge bedre. Den skal sørge for, at:  

• investeringerne i højere grad modsvarer Unionens prioriteter 

• der opstilles enklere regler for at opnå resultater 

• de finansielle ressourcer forvaltes mere produktivt. 

Samlet set ville det virkelig være en helt ny tilgang. 

Formand Schulz, ærede medlemmer 

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

At forsvare vores demokrati 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 jeres opmærksomhed. 


