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Kontrol af

EU-midler
rundt om i verden

Den Europæiske Revisionsret
er en EU‑institution. Den blev oprettet i 1977 og har hjemsted i Luxembourg.
Retten har 28 medlemmer — ét fra hvert EU‑land. Medlemmerne indstilles
af medlemsstaternes regeringer og udnævnes af Rådet efter høring af
Europa‑Parlamentet. Vores 900 medarbejdere kommer fra alle EU‑landene. Blandt
vores revisorer er der bl.a. eksperter i bogføring, økonomi, offentlig forvaltning og
jura.

Kontrol af, hvad EU’s penge går til
Vi undersøger, om de politikker, der finansieres over EU’s budget,
gennemføres korrekt og giver valuta for pengene.
Finansiel revision
•• kontrol af, om EU’s årsregnskab er korrekt
Juridisk‑kritisk revision
•• kontrol af, om EU’s indtægter og udgifter overholder reglerne
Forvaltningsrevision
•• kontrol af, om EU’s penge bruges fornuftigt.

EU’s revisor
Forbedring af EU’s økonomiske forvaltning
Vi gennemgår alle aspekter ved anvendelsen af EU’s midler for at se, hvordan
forvaltningen kan gøres mere effektiv og give mere valuta for pengene.
Europa‑Kommissionen gennemfører næsten alle vores anbefalinger, som
medfører forbedringer i forvaltningen af EU’s finanser. Vores arbejde hjælper også
Europa‑Parlamentet og Rådet med at træffe kvalificerede beslutninger, når de
udarbejder EU‑lovgivning og vedtager EU’s budget.

Nye opgaver
For at imødegå den finansielle og økonomiske krise har EU fået nye beføjelser.
Vi er derfor ansvarlige for at kontrollere en række aspekter af de nye
forvaltningsordninger, f.eks. Den Europæiske Centralbanks funktion i forbindelse
med overvågningen af banksektoren i euroområdet. Vi skal vurdere, hvor godt
disse ordninger fungerer.

Ansvarlighed i anvendelsen af EU‑midler
Europa‑Kommissionen har det endelige ansvar for, at EU‑budgettet anvendes
korrekt, men ca. 90 % af midlerne anvendes i partnerskab med nationale,
regionale og lokale myndigheder i EU‑lande eller andre lande.
Hvert år aflægger vi tusindvis af revisionsbesøg i og uden for Unionen hos
personer og organisationer, der modtager EU‑midler.
Vi offentliggør vores revisionsberetninger på alle 23 EU‑sprog på eca.europa.eu.
Vores revisionsberetninger spiller en central rolle, fordi de gør det muligt for
Europa‑Parlamentet og Rådet at føre en effektiv parlamentarisk kontrol med
Kommissionens arbejde, det er EU‑ansvarlighed i praksis.

Vores bidrag til EU’s ansvarlighed
EuropaKommissionen

redegør for den
økonomiske forvaltning

EuropaParlamentet

sikrer parlamentarisk
kontrol

reviderer
og rapporterer
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EURådet

Kontrol af EU’s budget
Andet 0,36 %

Administration 5,96 %

Sikkerhed og EU‑borgerskab 1,48 %

Et globalt Europa 5,75 %
Konkurrenceevne 12,08 %

Naturressourcer
40,48 %

Samhørighed
33,89 %

I 2015 er EU’s udgifter i alt
145,3 mia. euro

Årsberetningen
Hvert år kontrollerer vi, om EU’s regnskab er korrekt, og om EU’s
indtægts- og udgiftstransaktioner har fulgt reglerne. Vi gennemgår en
stikprøve på ca. 1 200 betalinger afholdt over EU‑budgettet: Vi aflægger
revisionsbesøg hos alle de typer af personer og organisationer, der har
modtaget midler, og kontrollerer på stedet, om betingelserne for betaling
er opfyldt.

EU’s regnskab er rigtigt, men reglerne er ikke altid
overholdt
Om 2013 konkluderede vi i vores årsberetning, at
•• EU’s regnskab var korrekt, og
•• EU‑indtægterne var opkrævet i overensstemmelse med reglerne, men
•• vi fandt for mange fejl i EU‑udgifterne til, at vi kunne afgive en »blank«
erklæring.
Fejlprocenterne varierer fra udgiftsområde til udgiftsområde. Vores arbejde
viser, at der især er mange fejl på områderne regionalpolitik og udvikling af
landdistrikterne — hvor forvaltningen deles med EU‑landene.

Kontrol af
EU’s indsats
Særberetning: transport

EU‑udgifter til vejbygning
Vi kontrollerede 24 EU‑støttede vejbygningsprojekter i Grækenland, Polen,
Tyskland og Spanien, der delvist var finansieret med EU‑penge. Disse projekter
kostede over 3 mia. euro. De fleste af vejene var med til at gøre rejsetiden kortere
og give større trafiksikkerhed.
Vi konstaterede, at den endelige pris for sammenlignelige veje varierede med
hele 43 % landene imellem. Det kunne hverken forklares med lokale geografiske
forskelle eller lønforskelle. I gennemsnit kostede vejene 23 % mere end anslået,
og projekterne var generelt ni måneder forsinket. Desuden var der ofte mindre
trafik på de færdige veje end forventet, så man kunne måske have valgt billigere
løsninger.
Vi anbefalede, at
•• der opstilles klare mål for rejsetid, større
trafiksikkerhed og vejanvendelse
•• EU‑finansieringen betinges af, at der bruges
omkostningseffektive vejbygningsteknikker
•• der sikres fuld konkurrence i hele EU om
vejbygningsprojekter.

Særberetning: udviklingsbistand

EU’s støtte efter jordskælvet i Haiti
Vi undersøgte effektiviteten af EU’s støtte til genopretning efter jordskælvet i Haiti
i 2010, der dræbte 230 000 og gjorde 1,3 millioner hjemløse. Blandt de mange
internationale organisationer, der kom til hjælp, var EU en af de største donorer
og gav 1,23 mia. euro til finansiering af programmer til støtte til boliger, sanitet og
hygiejne, sundhed, fødevaresikkerhed samt vandforsyningssystemer.

Vi konstaterede, at de fleste EU‑programmer var forsinkede trods
Europa‑Kommissionens gode planlægning, og at nogle af dem kun opnåede
begrænset succes. Landets svage administration var en udfordring for
Kommissionens forvaltning af støtten, herunder sikring af nationalt ejerskab samt
en hurtig fordeling af støtte.
Trods den omfattende finansielle støtte og den internationale hjælp boede
ca. 210 000 mennesker stadig i teltlejre ved udgangen af 2013.
Vi anbefalede, at Kommissionen:
•• forbedrer sin risikostyring
•• sikrer en effektiv sammenkobling mellem nødhjælp, genopretning og
udviklingssamarbejde
•• beskytter EU‑midlerne mod spild og korruption.
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