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Kære formand,  
kommissær Oettinger,  
ærede medlemmer af Europa-Parlamentet 

I år fejrer vi 40-års jubilæum i Den Europæiske Revisionsret. Som det er fremgået af denne 
uges debatter her i Parlamentet, har Den Europæiske Unions politiske, finansielle og 
økonomiske forhold ændret sig betydeligt i de sidste fire årtier.  

De seneste udfordringer har sat vores medborgeres tillid til de europæiske og nationale 
institutioner på prøve, og vi, der arbejder i institutionerne, må reagere på bekymringerne og 
levere resultater på vores respektive ansvarsområder. I den forbindelse er jeg glad for at 
kunne bringe gode nyheder.  

Vi har konkluderet, at EU-regnskabet for 2016 giver et retvisende billede. Vi godkender det, 
ligesom vi har gjort det hvert år siden 2007. Indtægterne i 2016 var uden væsentlig 
fejlforekomst. Men frem for alt er den anslåede fejlforekomst i betalingerne fra EU-budgettet 
faldet støt. I ca. halvdelen af de EU-udgifter, vi reviderede i 2016, lå fejlforekomsten under 
væsentlighedstærsklen på 2 %.  

Vi har derfor afgivet en positiv erklæring med forbehold om 2016-betalingerne i stedet for 
en afkræftende erklæring. Det er den første erklæring med forbehold, vi har afgivet, siden vi i 
1994 begyndte at afgive en årlig revisionserklæring, og den afspejler en betydelig forbedring i 
anvendelsen af EU-midler.  

Lad mig give lidt flere detaljer: Den anslåede fejlforekomst i EU-udgifterne som helhed var 
3,1 % i 2016, sammenlignet med 3,8 % i 2015 og 4,4 % i 2014. 

"Rettighedsbetalinger" ydes for opfyldelse af bestemte betingelser og udgør ca. 49 % af EU-
udgifterne, og i disse betalinger lå fejlforekomsterne under 2 %. Der er bl.a. tale om direkte 
støtte til landbrugere, tilskud til studerende og forskere og personaleomkostninger. 

Derimod var der højere fejlforekomster i "godtgørelsesbetalingerne".  

Foranstaltninger truffet af medlemsstaterne og Kommissionen reducerede ganske vist den 
samlede anslåede fejlforekomst, men vi konstaterede, at der forelå tilstrækkelige oplysninger 
til at forhindre eller opdage og korrigere mange flere fejl. Det betyder efter vores mening, at 
der ikke er behov for yderligere kontroller, men at de eksisterende kontroller skal håndhæves 
korrekt. 

Og jeg skal også bringe en enkelt advarsel: Beløbet for de samlede betalinger, EU har 
forpligtet sig til at afholde over fremtidige budgetter, var i 2016 højere end nogensinde før, 
nemlig 238,8 milliarder euro. Med tanke på planlægningen af EU-udgifterne i den periode, 
der begynder i 2020, bør det være en prioritet at fjerne denne pukkel og undgå, at der 
skabes en ny. 

Vores medborgere har brug for at vide, at de offentlige midler bliver brugt på lovlig vis. Men 
folk har i lige så høj eller endnu højere grad brug for at vide, hvad de har fået for deres 
penge. Gav det mening at anlægge en vej eller en lufthavn et bestemt sted? Blev der faktisk 
skabt arbejdspladser og vækst? For at besvare disse spørgsmål sætter vi stadig mere fokus på 
performance. 
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På mange af EU-budgettets områder er de kontrolsystemer, der skal forhindre, opdage og 
korrigere fejl, blevet forbedret i de seneste år. Det giver os mulighed for at videreudvikle 
revisionserklæringen, og vi regner med fremover at kunne forlade os mere på disse 
systemer i forbindelse med vurderingen af udgifternes formelle rigtighed. 

Det vil sætte os i stand til at give Parlamentet og Rådet bedre og mere solide oplysninger i 
forbindelse med revisionen af EU-budgettet. 

Mine damer og herrer 

I de kommende tiår vil vi fortsat agere som beskytter af EU's finanser og af vores 
medborgeres interesser. Vi vil fortsætte med at være en uafhængig stemme, som 
fremhæver, når tingene fungerer godt, og afdækker den ubehagelige sandhed, når de ikke 
fungerer. Og i en verden fuld af misinformation og manipulerede data vil Den Europæiske 
Revisionsret fortsætte med at levere pålidelige og upartiske oplysninger. 

Lad os sammen på hvert eneste trin i den lovgivnings- og budgetmæssige cyklus sikre, at EU 
kan levere effektive resultater vedrørende de ting, der er vigtige for vores medborgere. 

Jeg takker for opmærksomheden. 


