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Formand Schulz, 

ærede medlemmer af Europa-Parlamentet, 

kommissionsnæstformand Georgieva 

Det er en stor ære for mig at præsentere Den Europæiske Revisionsrets årsberetning i år – mit første 
år som formand for Retten og min første måned i jobbet. 

Begivenhederne siden slutningen af 2015 har rystet Den Europæiske Union i dens grundvold, og vi har 
derfor bevæget os ind i en periode med selvransagelse. Det spørgsmål, alle stiller sig, er: Hvorfor 
vender så mange borgere ryggen til det europæiske projekt? Jeg tror, at en del af svaret på det 
spørgsmål er, at vi – EU-institutionerne – til en vis grad har mistet borgernes tillid. I de kommende 
måneder og år vil det være en af de store udfordringer for EU at genvinde denne tillid. Og jeg tror, 
Den Europæiske Revisionsret vil have en vigtig rolle at spille i den proces.  

Det står klart, at der er brug for en reform. Men uanset hvordan denne reform udformes, skal den 
bygge på et solidt økonomisk fundament. Vigtigheden af forsvarlig økonomisk forvaltning vil være den 
samme, hvad enten EU har 28 eller 27 medlemmer. Efter Rettens opfattelse er der her fire elementer, 
der er særlig vigtige. 

For det første skal EU's regnskaber være i orden. Folk vil aldrig komme til at stole på os, hvis de ikke 
tror på, at vi passer godt på deres penge og fører ordentligt regnskab med, hvordan vi gør det.  

EU-regnskabet for 2015 giver et retvisende billede. Men der skal stadig betales meget store beløb i 
indeværende år og i de kommende år. Og Kommissionen har ikke udarbejdet et likviditetsoverslag for 
de næste syv til ti år. Et sådant overslag ville bidrage til at genopbygge tilliden. Det midtvejsoverslag 
over betalingerne, som Kommissionen har udarbejdet, er 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, hovedsagelig i medlemsstaterne. Den anslåede 
fejlforekomst for betalingerne i 2015 er på 3,8 %. Det er stort set det samme som i de seneste år, men 
fejlforekomsten ligger stadig over vores væsentlighedstærskel på 2 %. 

Selv om Kommissionen har taget skridt til at forbedre sin risikovurdering og sin vurdering af de 
korrigerende foranstaltningers effekt, er der stadig 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 og ikke behøvede at bruge tid på den besværlige og omkostningskrævende 
opgave, som det er at inddrive dem igen, når der er fundet fejl. 

Man kan også reducere fejlene ved at forbedre udgiftsordningernes udformning. Folk kan ikke stole 
på et system, de ikke forstår.  

Min forgænger talte om behovet for "en helt ny tilgang". Det er endnu for tidligt at afgøre, om denne 
tilgang vil blive en realitet, og i givet fald hvornår. Men vi har allerede set midtvejsevalueringen af de 
nuværende udgiftsplaner. 

Vi glæder os over, at Kommissionen endnu en gang opfordrer til, at der sættes fokus på resultater. 
Men der mangler stadig opmærksomhed på valuta for pengene – som er det tredje element i 
forsvarlig økonomisk forvaltning. 

Vores borgere ønsker og har brug for at se, at EU sikrer valuta for pengene. De har brug for at føle, at 
EU gør det bedre, end deres egne nationale myndigheder ville have kunnet gøre det på egen hånd. 

Men gav EU-projekterne valuta for pengene i 2015? Var deres mål realistiske fra starten? Var 
omkostningerne rimelige? Var programmet eller projektet dyrere eller billigere, end det ville have 
været tilfældet, hvis det var blevet gennemført på et andet niveau i den offentlige forvaltning?  
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Der kan ikke gives enkle svar på disse spørgsmål, før de rette rapporteringsordninger er på plads. Der 
skal være reelle incitamenter til at opnå valuta for pengene og ikke blot nå udgiftsmålene og undgå at 
bryde reglerne.  

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. 

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

De har brug for at se resultater og få et klart indtryk af, hvilke ressourcer der bliver brugt for at skabe 
dem. Dette forhold – mellem den opnåede værdi og de anvendte penge – skal gøres meget tydeligere. 

Tillid kræver også gennemsigtighed og sikkerhed, der tilsammen udgør det fjerde element i forsvarlig 
økonomisk forvaltning.  

Den stigende anvendelse af finansielle instrumenter, der ikke finansieres direkte over EU's budget og 
ikke revideres af os, skaber større risici med hensyn til gennemsigtighed og ansvarlighed samt 
koordineringen af EU's politikker og foranstaltninger. 

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 til medlemsstaterne, er 
det meget forskelligt, hvor meget der formelt bliver fulgt op på dem. Vi ser derfor kun beskedne tegn 
på ændringer i politikker og praksis på nationalt niveau.  

Sammenfattende kan det konstateres, at 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. 

 


