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Den Europiske Revisionsret
Hvem vi er
o

Den Europæiske Unions eksterne revisor.

o

Vores institution blev oprettet ved Bruxellestraktaten fra 1975, påbegyndte sit virke i
oktober 1977 og har indtaget sin plads med fuld status som europæisk institution siden
Maastrichttraktaten fra 1993.

o

Vi har hjemsted i Luxembourg.

o

Et medlem fra hver EU-medlemsstat udnævnes af Rådet efter høring af EuropaParlamentet.

o

Vi har ca. 900 ansatte fra alle EU-medlemsstater.

Hvad vi gør
o

Vi kontrollerer, at EU fører et godt regnskab og anvender sine finansielle regler korrekt,
og at dets politikker og programmer opfylder de tilsigtede mål og giver valuta for
pengene.

o

Vi medvirker til at forbedre EU's økonomiske forvaltning og fremme ansvarlighed og
gennemsigtighed.

o

Vi advarer om risici, giver sikkerhed, påpeger mangler og succeser og yder vejledning til
EU's politiske beslutningstagere og lovgivere.

o

Vi fremlægger vores bemærkninger og anbefalinger for Europa-Parlamentet, Rådet, de
nationale regeringer og parlamenter samt den brede offentlighed.
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Formandens Forord

Kære læser
2019 var et år med mange ændringer for Unionen: Der var valg til Europa-Parlamentet og en
ny Europa-Kommission tiltrådte. Strategiske prioriteter blev omdefineret, og der blev iværksat
vigtige politiske strategipakker såsom den europæiske grønne pagt eller Europas digitale
fremtid (i begyndelsen af 2020). Hen imod årets udgang stod det også klart, at vi nu er en
Union med 27 medlemsstater.
Samtidig står EU også ved en vigtig skillevej for så vidt angår dets finanser. Vi er nået til sidste
fase i forhandlingerne om den næste flerårige finansielle ramme, hvis udfald vil være
afgørende for EU's finansieringskapacitet i de næste syv år. Alle EU-institutioner må nu bygge
videre på den hidtidige indsats for at forbedre Unionens økonomiske forvaltning yderligere og
sikre, at EU leverer resultater.
Som eksterne revisorer giver vi en upartisk vurdering af forskellige EU-politikker og programmer og af, hvor godt EU's midler forvaltes både i og uden for Unionen. Vi kontrollerer,
om EU-udgifterne er i overensstemmelse med reglerne, og om EU's politikker og programmer
giver valuta for pengene.
Denne rapport giver et overblik over vores arbejde i 2019, hvor vi offentliggjorde en række
højaktuelle særberetninger, analyser og udtalelser. Den indeholder også oplysninger om vores
ansatte, vores forvaltning og vores finanser. Vi håber, at du finder oplysningerne nyttige.
Vi fremlægger denne årlige aktivitetsrapport på et tidspunkt, hvor folkesundheden i EU og dets
medlemsstater står over for hidtil usete udfordringer som følge af covid-19-pandemien. Vores
institution har reageret hurtigt på denne situation i overensstemmelse med sundheds- og
sikkerhedsanvisningerne fra den luxembourgske regering.
Jeg vil gerne takke alle kolleger for deres gode arbejde og vilje til på en fleksibel måde at
tilpasse sig den nuværende situation. Vi må nu stå sammen og gøre alt, hvad vi kan for fortsat
at varetage vores rolle som EU's eksterne revisor i disse udfordrende tider.

Klaus-Heiner Lehne
Formand
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2019 i ét blik
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Vores aktiviteter
Strategi
Gode fremskridt med hensyn til
gennemførelse af vores strategi

For fortsat at være på forkant med udviklingen inden for revision i den offentlige sektor
anvender vi flerårige strategier til at udstikke langsigtede retningslinjer for vores
revisionsarbejde og fremme initiativer vedrørende organisatorisk omlægning for løbende at
forbedre os.
Ved udgangen af 2019 havde vi afsluttet det andet år af vores nuværende strategi for 20182020. Under denne treårige periode er vores strategiske mål at forbedre merværdien af
revisionserklæringen, at sætte øget fokus på EU-foranstaltningernes performanceaspekter og
at sikre, at vi formidler klare budskaber til vores målgrupper. Med henblik på at omsætte
strategien i praksis har vi vedtaget en handlingsplan, som skal hjælpe os til at nå disse mål.
I de sidste to år har vi gjort gode fremskridt med hensyn til gennemførelsen af vores
strategiske mål. Vi har iværksat en række initiativer og projekter på alle de udvalgte områder,
og i visse tilfælde er vi nået længere end oprindeligt planlagt i handlingsplanen, navnlig med
hensyn til:
o

et nyttig pilotprojekt vedrørende attestationstilgangen med henblik på
revisionserklæringen

o

en betydelig stigning i antallet af forvaltningsrevisioner og analyseprodukter samt en
mere forskelligartet vifte af emner, der både omfatter EU's udgifter og
lovgivningsmæssige tiltag

o

bedre kontakt til Europa-Parlamentet og større synlighed i de traditionelle og sociale
medier.

I løbet af året foretog en gruppe bestående af fire overordnede revisionsorganer (Estland,
Nederlandene, Danmark og USA) en peerevaluering af vores strategi. Rapporten fra vores
fagfæller blev offentliggjort i marts 2020, præcis i tide til at give et værdifuldt input til vores
næste strategi fra og med 2021.
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Revision af EU-tiltags performance og formelle rigtighed
Forvaltningsrevision, finansiel
revision og juridisk-kritisk
revision
Vores forvaltningsrevisioner vedrører effektivitet, produktivitet og sparsommelighed i EU's
politikker og programmer. De fokuserer på emner, der afspejler de spørgsmål, som EU har
arbejdet med, f.eks. bæredygtig og miljøvenlig anvendelse af naturressourcer, vækst og
inklusion, udfordringerne ved migration og global udvikling, det indre marked og bankunionen
samt sikring af et ansvarligt og effektivt EU. Disse revisioner har til formål at hjælpe EU med
bedre at opfylde sine politiske målsætninger.
Vores finansielle og juridisk-kritiske revisioner omfatter vores revisionserklæring om
årsregnskabernes rigtighed og de underliggende transaktioners lovlighed og formelle rigtighed
Vi kan også foretage udvalgte juridisk-kritiske revisioner med henblik på at se på status
vedrørende EU's budgetregnskabsføring og økonomiske forvaltning eller vurdere, om
systemerne til forvaltning og kontrol er i overensstemmelse med gældende EU-regler og
nationale regler for så vidt angår inkasseringen og udbetalingen af EU's midler.
Vi udfører alle vores revisioner i overensstemmelse med internationalt anerkendte
regnskabsstandarder, der anvendes i den offentlige sektor.

11
Arbejdsprogram
Strategisk fremsynethed

I 2019 fortsatte vi med at integrere strategisk fremsynethed i vores revisionsarbejde for bedre
at kunne tackle de vigtige udfordringer, som EU står over for i fremtiden, ved hjælp af en
fremadrettet tilgang.
Til dette formål nedsatte vi et rådgivende udvalg for strategi og fremsyn. En af de kommende
opgaver for dette udvalg, der består af fem medlemmer, er at føre tilsyn med forberedelsen af
strategien for perioden efter 2020.

Revisionsprioriteter med henblik på at
behandle spørgsmål med betydning for
EU's fremtid
Vores arbejdsprogram, der blev offentliggjort i oktober 2019, fastlægger vores
revisionsprioriteter for de kommende år og indeholder nærmere oplysninger om de
41 beretninger og analyser, vi agter at offentliggøre i 2020.
De revisioner, vi har planlagt for 2020 og derefter, vil fortsat forsyne EU-borgerne og de
politiske beslutningstagere med uafhængige beretninger om spørgsmål med betydning for
EU's fremtid.
Vi udarbejder vores revisionsprogram uafhængigt, men ikke isoleret. Det er derfor yderst
vigtigt, at vi samarbejder med vores institutionelle interessenter, navnlig Europa-Parlamentet.
Som sædvanlig opfordrede vi i begyndelsen af 2019 alle Parlamentets udvalg til at foreslå
mulige revisionsemner til vores arbejdsprogram.
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Revision på stedet
Vi udfører hovedparten af vores revisionsarbejde i vores hovedsæde i Luxembourg. Vores
revisorer aflægger også mange besøg hos Europa-Kommissionen - den vigtigste reviderede
enhed - og andre EU-institutioner samt EU-agenturer og -organer, nationale, regionale og
lokale myndigheder i medlemsstaterne, EU's delegationer i tredjelande og hos internationale
organisationer, der forvalter EU-midler.
Vi foretager også kontrol på stedet hos modtagere af EU-midler både i og uden for EU. Ved
disse kontrolbesøg følger vi revisionssporet og indhenter direkte revisionsbevis fra dem, der er
involveret i forvaltningen af EU's politikker og programmer samt i inkasseringen og
udbetalingen af EU-midler, og fra de endelige modtagere af midlerne.
I overensstemmelse med de mål, der er fastsat i EU's finansforordning, bestræber vi os på at
gennemføre vores udvalgte revisioner inden for 13 måneder.
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3 605 dages revision på stedet
i og uden for EU

Vores revisionshold består normalt af to eller tre revisorer, og vores revisionsbesøg kan vare
fra nogle få dage til et par uger. Vores kontroller på stedet i EU koordineres generelt i
samarbejde med den berørte medlemsstats overordnede revisionsorgan.

Hyppigheden og intensiteten af vores revisionsarbejde i de individuelle medlemsstater og
modtagerlande afhænger af, hvilken type revisioner vi udfører. I 2019 brugte vores revisorer
3 605 dage (2018: 3 671 dage) på at revidere på stedet - både i og uden for EU.
Derudover tilbragte vores revisorer 2 504 dage (2018: 2 723 dage) i EU-institutionerne i
Bruxelles og Luxembourg samt i de decentrale agenturer og organer rundt omkring i EU,
internationale organisationer, f.eks. FN eller OECD, og private revisionsfirmaer.
Vi gør i stigende grad brug af videokonferencer og anden informationsteknologi såsom sikker
udveksling af data og dokumenter til at interagere med vores reviderede enheder.
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Revisionsberetninger, analyser og udtalelser
Vores revisionsberetninger, analyser og udtalelser er et afgørende led i EU's ansvarskæde. De
gør det lettere for Europa-Parlamentet og Rådet at overvåge og kontrollere opfyldelsen af EU's
politikmål og at stille de ansvarlige for forvaltningen af EU's budget til regnskab - navnlig i
forbindelse med den årlige dechargeprocedure.

Særberetninger og analyseprodukter
I de seneste år har vi som beskrevet i vores strategi for 2018-2020 sat større fokus på at
vurdere performance i forbindelse med EU's indsats.
I 2019 offentliggjorde vi 36 særberetninger og analyser, som omhandlede mange af de
udfordringer, som EU står over for inden for forskellige dele af EU-udgifterne, bl.a. i
forbindelse med fødevaresikkerhedspolitikken, vedvarende energi, e-handel, grænsekontrol,
finanspolitisk styring og etiske rammer i udvalgte EU-institutioner, for blot at nævne nogle få.

16
I vores særberetninger undersøger vi, om målene for udvalgte EU-politikker og -programmer
er opfyldt, om resultaterne er opnået på en effektiv og produktiv måde, og om EU's indsats har
tilført merværdi - dvs. om den har leveret mere, end der kunne være opnået udelukkende med
foranstaltninger på nationalt niveau. Vi fremsætter også anbefalinger med hensyn til at spare
penge, arbejde bedre, undgå spild og opfylde de politiske mål mere effektivt.
Formålet med vores analyser er at give generelle beskrivelser og analysere - ofte fra et
tværgående perspektiv og baseret på tidligere revisionsarbejde og andre offentligt
tilgængelige oplysninger. Vi kan også bruge dem til at fremlægge vores analyse af områder
eller spørgsmål, vi ikke har revideret endnu, eller til at fastslå kendsgerninger om specifikke
emner eller problemer. I modsætning til revisioner besvarer de ikke evalueringsspørgsmål eller
giver sikkerhed.
Følgende sider giver indsigt i vores arbejde og eksempler på beretninger fra 2019 inden for
forskellige politikområder.

17
Bæredygtig brug af naturressourcer
Analyse nr. 01/2019: EU's reaktion på
"dieselgate"-skandalen
I 2015 blev der konstateret
uoverensstemmelser mellem niveauerne
for køretøjsemissioner i laboratoriet og på
vejen i forbindelse med dieseldrevne
forbrændingsmotorer. Undersøgelser
afslørede brugen af såkaldte
"manipulationsanordninger", der
frembragte lavere emissioner under de
officielle prøvninger, end hvad der rent faktisk var tilfældet ved almindelig kørsel. De
typegodkendende myndigheder i visse medlemsstater reagerede på emissionsskandalen
ved at udføre nye prøvninger af dieseldrevne personbiler. Disse prøvninger viste, at
udstødningsemissionerne på vejen fra næsten alle lette erhvervskøretøjer i Euro 5- og Euro
6-klassen i væsentlig grad overskred de gældende NOx-grænseværdier, til tider med en
faktor på mere end ti.
Vi så på de foranstaltninger, både EU og medlemsstaterne har truffet som reaktion på
"dieselgate-skandalen". Vi beskrev også de ændringer af systemet til måling af
køretøjsemissioner, der blev gjort efter september 2015.
Vi identificerede en stigning i mange lovgivningsmæssige ændringer af EU-systemet for
typegodkendelse af køretøjer og kontrol af køretøjsemissioner. Kommissionen har nu
beføjelser til at gennemgå de nationale typegodkendende myndigheders arbejde og kan
afprøve køretøjer samt tilbagekalde eller suspendere typegodkendelser. Endvidere må
interesserede tredjeparter nu udføre emissionsprøvninger. Europa-Kommissionen indledte
også traktatbrudsprocedurer mod visse medlemsstater. I flere medlemsstater konstaterede
vi også en tiltagende villighed til at indføre restriktioner for biltrafik med henblik på at
forbedre luftkvaliteten, og adskillige europæiske byer har oprettet lavemissionszoner, hvor
biltrafik er begrænset eller forbudt.
Dette arbejde blev præsenteret i form af en analyse, da de vedtagne lovgivningsmæssige
ændringer ikke vil have en målbar indvirkning i den nærmeste fremtid. Vores analyser
fremsætter ikke anbefalinger.
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Investering i samhørighed, vækst og inklusion
Særberetning nr. 08/2019: Vind- og
solenergi til produktion af elektricitet: Der
er behov for en stor indsats, hvis EU's mål
skal nås
Elektricitet kan produceres enten fra
ikkevedvarende energikilder, som f.eks.
fossile brændstoffer, ikkevedvarende affald
og nukleare materialer i konventionelle
reaktorer, eller fra vedvarende
energikilder, som f.eks. vandkraft,
vindenergi, solenergi, biomasse osv. Vedvarende energikilder bruges også til at producere
energi, der omdannes til varme og kulde, og som brændstof til transportformål.
På nuværende tidspunkt stammer 79 % af EU's samlede drivhusgasemissioner fra brugen af
fossile brændstoffer til energiproduktion. En højere andel af elektricitet fra vedvarende
energikilder vil hjælpe EU til at nå målet om at reducere drivhusgasemissionerne.
Medlemsstaterne beslutter, hvordan deres energikilder udnyttes bedst muligt, og hvordan
deres energiforsyning skal struktureres. EU kan støtte medlemsstaternes tiltag ved at yde
supplerende finansiering til investeringer i projekter vedrørende vedvarende energi.
Vi vurderede de fremskridt, som EU og medlemsstaterne har gjort med hensyn til andelen af
mål for vedvarende energi med henblik på at nå det samlede EU-mål på 20 % senest i 2020
og på 32 % senest i 2030. Vi besøgte Tyskland, Grækenland, Spanien og Polen for at
undersøge, om den finansielle støtte til produktion af elektricitet fra vind- og solenergi
havde været effektiv.
Vi konstaterede, at der var sket betydelige fremskridt i andelen af vedvarende energi i
energimikset fra 2005 og frem, men at denne tendens aftog efter 2014. Andelen af
vedvarende energi i EU's elproduktion blev fordoblet fra omkring 15 % (i 2005) til næsten
31 % (i 2017). De teknologier, der lå til grund for denne vækst, var primært vind- og
solenergi. Det vil imidlertid være en stor udfordring for omkring halvdelen af
medlemsstaterne at nå målene.
Vi anbefalede, at Kommissionen bør tilskynde medlemsstaterne til at støtte yderligere
udbredelse ved at afholde auktioner om tildeling af kapacitet til produktion af vedvarende
energi, fremme inddragelse af borgerne, forenkle administrative procedurer og afhjælpe
mangler i elnettene. Derudover anbefalede vi, at Kommissionen bør gennemgå de retlige
krav til medlemsstaterne med henblik på at sikre mere rettidige statistiske oplysninger om
vedvarende energi.
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Foranstaltninger udadtil, sikkerhed og retfærdighed
Særberetning nr. 24/2019: Asyl,
omfordeling og tilbagesendelse af
migranter: Tiden er inde til at lukke hullet
mellem mål og resultater
I 2015 oplevede EU hidtil usete
migrationsstrømme og en efterfølgende
stigning i antallet af asylansøgninger. I de
seneste år er migrationsniveauet nået
tilbage på niveauet fra før krisen. Vi
interviewede medarbejdere i EuropaKommissionen, Det Europæiske Asylstøttekontor (EASO) og Det Europæiske Agentur for
Grænse- og Kystbevogtning (almindeligvis kaldet Frontex). Vi besøgte de nationale
myndigheder, internationale og ikkestatslige organisationer, som gennemfører EUfinansierede projekter, og undersøgte 20 EU-støtteaktioner i Grækenland og Italien. Begge
medlemsstater er særlig berørte af disse migrationsstrømme.
Vi vurderede, om den EU-finansierede støtte havde nået sine mål, og om asyl- og
tilbagesendelsesprocedurerne var effektive og hurtige. Vi vurderede også, om de
midlertidige nødomfordelingsordninger havde nået deres mål og målsætninger.
Vi konstaterede, at andelen af registreringer og optagne fingeraftryk i hotspottene var
markant forbedret. Ikke desto mindre rejser en stor andel migranter fortsat til andre EUmedlemsstater og ansøger om asyl uden at have deres fingeraftryk registreret i
Eurodacdatabasen. I begge medlemsstater er asylprocedurerne også fortsat påvirket af
lange behandlingstider og flaskehalse. En stor andel af de kandidater, som ansøgte, blev
reelt omfordelt (80 % i Grækenland og 89 % i Italien). Kommissionen har dog ikke overvåget
omfordelingsprocessen i de lande, der har modtaget migranter, siden februar 2018. Som i
resten af EU foregår tilbagesendelserne fra Grækenland og Italien i et langsomt tempo.
Vi anbefalede, at den næste Kommission bør træffe passende foranstaltninger til at
forbedre forvaltningen af nødhjælp. Kommissionen bør endvidere trække på tidligere
erfaringer i forbindelse med sin udformning af mulige frivillige omfordelingsmekanismer i
fremtiden. Endelig bør EASO's støtte til asylprocedurer styrkes, og Frontex'
tilbagesendelsesstøtte bør justeres.
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Regulering af markeder og konkurrenceøkonomi
Særberetning nr. 10/2019: Stresstest af
banker på EU-plan: Der gives oplysninger
om banker i et hidtil uset omfang, men
der er brug for bedre koordinering og
større fokus på risici
Formålet med stresstesten på EU-plan var
at evaluere de potentielle virkninger af et
fælles chok på de store europæiske
bankers finansielle stilling. Den Europæiske
Banktilsynsmyndighed (EBA) har til opgave
at indlede og koordinere stresstest på EU-plan i samarbejde med Det Europæiske Udvalg for
Systemiske Risici (ESRB). Der er foretaget stresstest i EU siden 2011, og de er alle blevet
udført efter en bottom-up-tilgang, hvor bankerne beregner chokscenariets resultater efter
de metoder, EBA har godkendt.
Vi vurderede gennemførelsen af den EU-dækkende stresstest, der blev foretaget under det
mandat, som Den Europæiske Banktilsynsmyndighed (EBA) har fået.
Vi konstaterede, at EBA ved processens begyndelse hverken fastsatte, hvilke risici eller
hvilket alvorsniveau det ville være relevant at anvende i stresstestproceduren. ESRB, som
udviklede stressscenariet, indhentede derfor meget input fra ECB og de nationale
centralbanker og myndigheder. Som følge af dette manglede EBA kontrol over vigtige faser i
processen. I USA, anvender tilsynsmyndighederne en top-down-tilgang, hvilket giver dem
meget større kontrol over de resultater, som bankerne beregner. Omvendt er EBA's rolle i
EU begrænset til at indlede stresstesten, udarbejde metoder og koordinere
stresstestaktiviteterne generelt. EBA's stresstest vurderede systemets og bankernes
sårbarhed over for en økonomisk afmatning snarere end over for et alvorligt finansielt chok
på systemet. EBA havde som mål at opnå en bred dækning, men visse risikobetonede
banker blev udelukket fra stresstesten. EBA's bottom-up-tilgang medførte, at
troværdigheden og sammenligneligheden af de resultater, som bankerne beregnede, var
begrænset.
Vi anbefalede, at EBA bør styrke sin kontrol med stresstestprocessen og udvikle en topdown-tilgang som supplement til den aktuelle bottom-up-tilgang. Med henblik på at opfylde
formålet om at vurdere modstandsdygtigheden over for ugunstige markedsudviklinger bør
kommende stresstest endvidere tage behørigt hensyn til risici hidrørende fra EU's finansielle
system, sikre et minimumsstressniveau og indeholde klare udtalelser om bankernes
modstandsdygtighed. Endelig bør udvælgelsen af banker til stresstesten ikke kun baseres på
størrelse, men også på risiko.
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Finansiering og forvaltning af Unionen
Særberetning nr. 14/2019: "Deltag i
debatten!" Kommissionens offentlige
høringer inddrager borgerne, men de
opsøgende aktiviteter er mangelfulde
"Bedre regulering" er en arbejdsmetode,
der sikrer, at politiske beslutninger
udformes på en åben, gennemsigtig måde,
der anvender den bedste tilgængelige
dokumentation og understøttes af
omfattende inddragelse af borgere og
andre interessenter såsom civilsamfundsorganisationer og repræsentative
sammenslutninger. Kommissionen har pligt til at høre borgere og repræsentative
sammenslutninger angående alle Unionens arbejdsområder. I henhold til definitionen af
høring af interessenter i retningslinjerne for bedre regulering anses borgerne for
interessenter. Ved interessenthøringer - navnlig offentlige høringer - indsamler man
oplysninger og synspunkter fra borgere og andre interessenter, når Kommissionen er i færd
med at udarbejde et politisk initiativ eller evaluere eksisterende interventioner.
Kommissionen gennemfører i gennemsnit mere end 100 offentlige høringer om året.
Vi vurderede, om Kommissionens offentlige høringer var effektive med hensyn til at nå ud til
borgere og interessenter og gøre brug af deres bidrag. Vi undersøgte udformningen af
Kommissionens ramme og så på, hvordan Kommissionen forberedte og gennemførte et
udvalg af offentlige høringer, og hvordan den gav information om og gjorde brug af
høringsarbejdet. Vi gennemgik en stikprøve på 26 offentlige høringer, der blev gennemført
mellem 2016 og 2018 af fem generaldirektorater, og vi gennemførte en spørgeundersøgelse
for at finde ud af, hvor tilfredse deltagerne i offentlige høringer rent faktisk var.
Vi konstaterede, at Kommissionens ramme for offentlige høringer har en høj standard.
Endvidere var såvel resultaterne af vores stikprøve af Kommissionens offentlige høringer
som deltagernes opfattelse af dem samlet set tilfredsstillende. Vi konstaterede svagheder i
opsøgende aktiviteter og feedback, f.eks. blev der ikke altid benyttet flere forskellige
kommunikationskanaler, der var ikke klare kriterier, som forklarede, hvorfor en
undersøgelse ikke var tilgængelig på alle officielle EU-sprog, og nogle undersøgelser var
lange og komplekse.
Vi anbefalede, at der bør gøres mere reklame for høringerne over for den brede
offentlighed, og at høringerne bør målrettes bedre for at opnå større synlighed og give flere
mennesker mulighed for at deltage. Vi anbefalede også, at Kommissionen forbedrer sin
rapportering om opfølgningen af den offentlige høring. Endelig er der mulighed for at
forbedre borgernes inddragelse i fremsættelse af lovforslag via det europæiske
borgerinitiativ.
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Orienteringer om kommende revisioner
Vores orienteringer om kommende revisioner oplyser om igangværende opgaver vedrørende
(forvaltnings)revision. De er baseret på det forberedende arbejde, der er udført før en planlagt
revisionsopgave, og hensigten er, at de skal være en informationskilde for personer med
interesse i den politik og/eller det program, der revideres. I 2019 udsendte vi 18 orienteringer
om kommende revisioner (2018: 12).

Årsberetninger og særlige årsberetninger
Årsberetninger præsenterer hovedsagelig resultaterne af vores revisionserklæring vedrørende
Den Europæiske Unions budget og de europæiske udviklingsfonde (EUF).
De særlige årsberetninger præsenterer vores årlige finansielle revisionsarbejde vedrørende
EU's agenturer, decentrale organer og fællesforetagender samt Europaskolerne.
Vi offentliggør også en beretning om de eventualforpligtelser, der opstår som følge af de
aktiviteter, der udføres af Den Fælles Afviklingsinstans (SRB).
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Årsberetningen om EU-budgettet for 2018
Hvert år reviderer vi EU-indtægter og -udgifter for at undersøge, om årsregnskabet er rigtigt,
og om de indtægts- og udgiftstransaktioner, der ligger til grund for regnskaberne, er i
overensstemmelse med de finansielle regler på EU- og medlemsstatsniveau.
Desuden vurderer vi specifikt hvert enkelt af de store områder i EU-budgettet baseret på
(under)udgiftsområderne i den flerårige finansielle ramme (FFR) for 2014-2020. Vi udfører
også en analyse for at finde ud af, hvor og hvorfor der er opstået fejl, fremsætter anbefalinger
til forbedringer og undersøger, om og hvordan vores tidligere anbefalinger er blevet
gennemført. Endelig giver vi oplysninger om den budgetmæssige og økonomiske forvaltning og
om performancerelaterede aspekter.
Dette omfattende arbejde danner grundlag for vores revisionserklæring, som vi i
overensstemmelse med vores mandat i henhold til traktaten om Den Europæiske Unions
funktionsmåde (TEUF) skal afgive til Europa-Parlamentet og Rådet.
EU's almindelige budget:
blank erklæring om regnskaberne og indtægterne,
erklæring med forbehold om udgifterne
I 2018 udgjorde EU-udgifterne 156,7 milliarder euro, hvilket var 2,2 % af EUmedlemsstaternes samlede offentlige udgifter og 1 % af EU's bruttonationalindkomst.
Vores revisorer testede en stikprøve på 728 betalinger til støttemodtagere på samtlige
udgiftsområder ud af en samlet revisionspopulation til et beløb på ca. 120 milliarder euro. Det
betyder, at vi vurderede forskellige tilfælde, hvor EU-midler var blevet brugt til at yde støtte til
vigtige infrastrukturprojekter, SMV'er, forskningsinstitutioner, landbrugere, studerende i EU's
medlemsstater og modtagere i lande uden for EU.
For regnskabsåret 2018 afgav vi en "blank erklæring" om regnskaberne og om EU's indtægter.
Desuden kunne vi for tredje år i træk afgive en "erklæring med forbehold" om EU's udgifter.
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Ca. halvdelen af de reviderede udgifter
er uden væsentlig fejlforekomst

Som i de foregående år konstaterede vi, at der ikke var gennemgribende fejl i EU's udgifter,
og at betalingerne var lovlige og formelt rigtige, undtagen udgifterne med høj risiko
(hovedsagelig godtgørelsesbaserede udgifter, som er underlagt komplekse regler).

Udgifter med lav risiko

Udgifter med høj risiko

59,6 mia. euro
Uden
væsentlig
fejlforekomst

61,0 mia. euro
Væsentlighedstærskel:

2%

Anslået
fejlforekomst:

4,5 %

Med en fejlprocent på 2,6 % har Kommissionen og medlemsstaterne samlet set fastholdt de
fremskridt, vi bemærkede i de to foregående år (regnskabsåret 2017: 2,4 %; regnskabsåret
2016: 3,1 %). Det ser vi som et opmuntrende tegn.

Fejl - hvad betyder det?
En fejl eller en uretmæssig betaling er et beløb, der ikke skulle have været udbetalt fra EUbudgettet, fordi det ikke blev anvendt i overensstemmelse med EU's og/eller de nationale
regler og derfor enten ikke opfylder Rådets og Parlamentets hensigter med den pågældende
EU-lovgivning eller ikke overholder specifikke nationale regler i medlemsstaterne.
Vi anslår fejlforekomsten statistisk baseret på de kvantificerbare fejl (dvs. dem, der er
målbare i pengeværdi), som vi har identificeret ved vores test af en stikprøve af
transaktioner i hele den reviderede udgiftspopulation.
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Det mest fejlbehæftede udgiftsområde i FFR:
Økonomisk, social og territorial samhørighed

For regnskabsåret 2018 var "Økonomisk, social og territorial samhørighed" det mest
fejlbehæftede (under)udgiftsområde i FFR, efterfulgt af "Naturressourcer" og
"Konkurrenceevne for vækst og beskæftigelse".

4,1

4,2

2,0

Konkurrenceevne
for vækst og beskæftigelse

4,8

3,0

5,0

Økonomisk, social og
territorial samhørighed

2,5

2,4

2,4

Naturressourcer
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Årsberetningen om de europæiske udviklingsfonde
EUF'er:
blank erklæring om regnskaberne og indtægterne,
erklæring med forbehold om udgifterne

De europæiske udviklingsfonde (EUF'erne) er de vigtigste instrumenter, EU anvender til
levering af bistand til udviklingssamarbejde. De har som mål at udrydde fattigdom og fremme
bæredygtig udvikling og integrering af landene i Afrika, Vestindien og Stillehavet og de
oversøiske lande og territorier i verdensøkonomien. De finansieres af EU-medlemsstaterne og
forvaltes uden for EU's almindelige budget af Europa-Kommissionen og Den Europæiske
Investeringsbank (EIB).
Som i de foregående år afgav vi for regnskabsåret 2018 en "blank erklæring" om EUF's
regnskaber og indtægter og en "erklæring med forbehold" om EUF's udgifter.
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Særlige årsberetninger om EU-agenturerne og -fællesforetagenderne
EU-agenturerne er særskilte juridiske enheder, der er oprettet med henblik på at udføre
tekniske, videnskabelige eller forvaltningsmæssige opgaver, som hjælper EU-institutionerne
med at udarbejde og gennemføre politikker. Der er 43 agenturer i alt
Fællesforetagender er EU's offentlig-private partnerskaber med erhvervsinteressenter,
forskningsgrupper og medlemsstater og spiller en vigtig rolle i forbindelse med
gennemførelsen af særlige aspekter af EU's forskningspolitik. Europa-Kommissionen er det
offentlige medlem af fællesforetagenderne og repræsenterer EU. Der er i alt otte
fællesforetagender.
EU-agentur

Danmark
EEA

Sverige
ECDC

Litauen
EIGE

Fællesforetagende

Letland
BEREC-kontoret

Finland
ECHA

Estland
eu-LISA

Tyskland
EASA, EIOPA

Polen
Frontex

Nederlandene
EMA, Eurojust,
Europol

Den Tjekkiske Republik
GSA

Irland
Eurofound

Østrig
FRA

Belgien
EACEA, EASME,
ERCEA, INEA,
REA, SRB
Clean sky, ECSEL,
SESAR, BCB, S2R

Slovakiet
ELA
Ungarn
Cepol, EIT

Luxembourg
Cdt, Chafea,
EPPO, ESA
EuroHPC

Rumænien
Bulgarien
-

Frankrig
CPVO, EBA,
ERA, ESMA
ITER

Cypern
-

Portugal
EMCDDA,
EMSA
Spanien
EFCA, EUIPO,
EU-OSHA
F4E

Italien
EFSA, ETF

Slovenien
ACER

Μalta
EASO

Kroatien
-

NB: Det Forenede Kongerige udtrådte af Den Europæiske Union den 31. januar 2020.

Grækenland
Cedefop,
ENISA

28

Blank erklæring for samtlige agenturer på nær ét,
blank erklæring for alle fællesforetagender

I regnskabsåret 2018 beløb det samlede budget for alle agenturerne (undtagen SRB) sig til
4,2 milliarder euro (20 % mere end 2017-budgettet på 3,5 milliarder euro), hvilket svarer til
ca. 2,9 % af EU's almindelige budget for 2018 (2017: 2,7 %).
For regnskabsåret 2018 bekræftede vores finansielle revision af agenturerne generelt de
positive resultater, der var rapporteret i de foregående år. Vi afgav "blanke erklæringer" om
agenturernes regnskaber og indtægter og om de betalinger, der ligger til grund for
regnskaberne, undtagen for EASO (som vi har afgivet en erklæring med forbehold for i
forbindelse med betalingerne).
Vi afgav også "blanke erklæringer" om alle fællesforetagenders regnskaber, indtægter og
betalinger.
Starten på Parlamentets
dechargeprocedure

Offentliggørelsen af vores årsberetninger
markerer også starten på
dechargeproceduren, hvor EuropaParlamentet efter henstilling fra Rådet
afgør, om Kommissionen og andre
organer har forvaltet EU-budgettet
tilfredsstillende. I bekræftende fald
meddeler det dem "decharge".
I oktober 2019 fremlagde vi vores
årsberetninger om EU's almindelige
budget og EUF'erne for
Budgetkontroludvalget og efterfølgende også for Parlamentets plenarforsamling, for Rådet
(økonomi og finans) og for 21 medlemsstaters parlamenter og nationale myndigheder.
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Anden årlig rapportering:
om eventualforpligtelser og
Europaskolerne
Vi har pligt til årligt at udarbejde en beretning om eventualforpligtelser for Den Fælles
Afviklingsinstans, Rådet og Kommissionen, der opstår som følge af udførelsen af deres
bankafviklingsopgaver. I vores beretning for 2018 konkluderede vi, at Afviklingsinstansens
regnskabsaflæggelse er blevet bedre, men at eventualforpligtelser fra det nationale niveau bør
bogføres bedre.
Vi udarbejder også en årlig beretning om Europaskolernes årsregnskab. Vores gennemgang af
årsregnskabet for 2018 afslørede en væsentlig fejlforekomst for én af de 13 Europaskoler.
Vejen hen imod
digital revision

Digitalisering handler om at bruge teknologiens potentiale til at levere flere og bedre
oplysninger til ansvarlighedsprocessen. Den digitale omstilling er også meget vigtig for vores
revisionsarbejde og vores organisation.
Vi har nedsat et Digitaliseringsudvalg bestående af fem medlemmer, der skal styre denne
omstillingsproces i de kommende år.
I 2019 iværksatte vi som et første større initiativ inden for revision en pilotordning vedrørende
automatisering af forvaltningsorganernes finansielle revision. Som led i denne pilotordning vil
vi anvende traditionelle og digitale værktøjer på samme tid.
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Udtalelser
Udtalelser: et bidrag
til bedre regulering

En måde, hvorpå vi bidrager til at forbedre Kommissionens tilgang til bedre regulering er ved
at offentliggøre udtalelser om Kommissionens forslag til ny eller ændret lovgivning. EU-retten
kræver, at vi afgiver udtalelser om lovgivningsforslag med væsentlig finansiel indvirkning.
Andre institutioner kan også anmode os om at afgive udtalelser om andre specifikke
spørgsmål. Alle vores udtalelser fremlægges for Europa-Parlamentet og Rådet.
I 2019 offentliggjorde vi tre udtalelser: om forslaget vedrørende Det Europæiske Kontor for
Intellektuel Ejendomsret, om forslaget til finansforordning for Den Fælles Afviklingsinstans
(SRB) og om forslaget til finansforordning for EF-Sortsmyndigheden.
Vores bemærkninger til den nye flerårige finansielle
ramme

I starten af 2019 offentliggjorde vi også vores sammenfatning af Revisionsrettens
bemærkninger til den flerårige finansielle ramme for 2021-2027 (FFR). I denne beretning
fokuserede vi på den foreslåede proces for fastsættelse af EU's udgiftsprioriteter,
fleksibiliteten i EU-budgettet, performanceorienteringen og den administrative forenkling samt
ansvarligheds- og revisionsordningerne.
Den byggede hovedsagelig på de mange udtalelser, vi i løbet af 2018 afgav om Kommissionens
forslag, men også på vores seneste briefingpapirer og beretninger om EU's finanser samt på
vores samlede erfaring.
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Afbalanceret antal publikationer
i løbet af året

I løbet af året opnåede vi et forholdsvist afbalanceret antal publikationer med det største
antal i oktober, da vi offentliggjorde vores årsberetninger.
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Tværgående spørgsmål
Bekæmpelse af svig rettet mod EU's finansielle interesser
Administrativ aftale
indgået med OLAF

Det Europæiske Kontor for Bekæmpelse af Svig (OLAF) er hovedaktør i bekæmpelsen af svig
rettet mod EU's finansielle interesser.

Ville Itälä, OLAF's generaldirektør,
Klaus-Heiner Lehne,
Revisionsrettens formand,
Eduardo Ruiz García,
Revisionsrettens generalsekretær.

Vi har vedtaget detaljerede retningslinjer for vores revisorer
om, hvordan risikoen for svig imødegås. Vi meddeler OLAF
enhver mistanke om svig eller anden ulovlig aktivitet til skade
for EU's finansielle interesser, som vi opdager under vores
revision, eller som meddeles os. Derefter er det OLAF, der
behandler sagerne, afgør, om de skal efterforskes, og
samarbejder med medlemsstaternes myndigheder i det
fornødne omfang.

I 2019 indgik vi også en administrativ aftale om fastsættelse af de operationelle bestemmelser
for vores samarbejde med OLAF, herunder koordinering af uddannelsesarrangementer,
workshopper og udveksling af personale.
10 sager, hvor der var mistanke om svig,
blev rapporteret til OLAF

Vi er EU's eksterne revisor. Vores revisioner er ikke specifikt udformet til at opdage svig. Ikke
desto mindre støder vores revisorer regelmæssigt på en række sager, hvor vi har mistanke om,
at der kan være foregået svig.
I 2019 rapporterede vi 10 sager, hvor der var mistanke om svig til OLAF (2018: ni sager): otte,
som vi var stødt på under vores revisionsarbejde, og to anmeldelser fra tredjeparter. Vores
årsberetning om EU-budgettet indeholder yderligere oplysninger om arten af de sager, hvor
der er mistanke om svig, og om de efterfølgende finansielle inddrivelser, der anbefales af
OLAF.
I 2019 offentliggjorde vi også to særberetninger, der er tæt knyttet til bekæmpelsen af svig i
forbindelse med EU's udgifter: særberetning nr. 01/2019 "Bekæmpelse af svig i forbindelse
med EU's udgifter: Der er behov for handling" og særberetning nr. 06/2019 "Håndtering af svig
i forbindelse med EU's samhørighedsudgifter: Forvaltningsmyndighederne bør styrke deres
afslørings-, reaktions- og koordineringsindsats".
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Endelig udsendte vi en særudgave af ECA-journal, der omhandlede bekæmpelse af svig og
korruption og beskyttelse af EU's finansielle interesser.

Fokus på bæredygtighed
FN's mål for bæredygtig udvikling
står i centrum for vores revisionsarbejde

Bæredygtighedshensyn har i de seneste år haft en fremtrædende plads i vores
revisionsarbejde, hvor vi især har beskæftiget os med miljø- og klimaspørgsmål.
I 2019 blev vores arbejde vedrørende bæredygtighed suppleret af en analyse af
bæredygtighedsrapportering. Denne analyse gav et overblik over, hvordan EU-institutionerne
offentliggør bæredygtighedsoplysninger og deres bidrag til at opfylde FN's mål for bæredygtig
udvikling (SDG'erne).
Vi var også vært for en konference - Revisionsrettens forum om bæredygtighedrapportering med henblik på at øge kendskabet til emnet og samle de vigtigste interessenter.
I juli deltog vi i mødet for OR'ernes ledere og
interessenter vedrørende "OR'er gør en forskel:
Revision af gennemførelsen af SDG'erne" på
FN's politiske forum på højt niveau om 2030dagsordenen.
Endelig offentliggjorde vi en særudgave af ECAJournal om SDG'erne.
Revisionshold: Analysen
"Bæredygtighedsrapportering: Status i EU's
institutioner og agenturer".
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Institutionelle forbindelser
Fortsat stigning i antallet af fremlæggelser for
Europa-Parlamentet, Rådet og de nationale
parlamenter
Vi arbejder tæt sammen med Europa-Parlamentet, Rådet og de nationale parlamenter i
medlemsstaterne, fordi effekten af vores arbejde i vid udstrækning afhænger af, hvordan de
bruger vores revisionsresultater og anbefalinger.
Vores revisionsberetninger bliver fremlagt for Parlamentets relevante udvalg og Rådets
arbejdsgrupper. Endvidere fremlægger vi vores årsberetninger, men også vores
særberetninger og analyser, for de nationale parlamenter.
I 2019 fortsatte stigningen i antallet af fremlæggelser af vores beretninger for disse
institutionelle interessenter, primært takket være en markant stigning i antallet af
fremlæggelser for de nationale parlamenter. Der var dog færre fremlæggelser for EuropaParlamentet, bl.a. på grund af pausen i Europa-Parlamentets arbejde mellem april og
september 2019.
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Møde med de nyvalgte formænd for
EU-institutionerne

2019 var et år med forandringer for mange EU-institutioners ledelse: Vores formand mødtes
med formændene for Europa-Parlamentet, Europa-Kommissionen og Det Europæiske Råd
efter deres valg.

Klaus-Heiner Lehne, Revisionsrettens formand, David Sassoli, formand for Europa-Parlamentet,
Ursula von der Leyen, formand for Kommissionen, og Charles Michel, formand for Det Europæiske Råd.
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Europa-Parlamentet
Vores medlemmer og revisionshold inviteres regelmæssigt til Parlamentets udvalg og organer,
og navnlig til Budgetkontroludvalget.
2019 var et særligt år på grund af
valget til Europa-Parlamentet i maj
2019, hvilket betød, at
udvalgsmøderne blev indstillet i
midten af april og genoptaget i
september. Vi fremlagde
31 særberetninger og 10 analyser for
14 udvalg (2018: 39 beretninger for
14 udvalg).
Efter valget gennemførte vi en oplysningskampagne for at informere medlemmerne af
Europa-Parlamentet om vores arbejde som EU's eksterne revisor. Vi afholdt også en række
workshopper for Europa-Parlamentets ansatte.
Endelig lancerede vi i oktober 2019 en Publikationsportal, der giver mere brugervenlig adgang
til vores beretninger, ikke kun for Europa-Parlamentets medlemmer, men også for den brede
offentlighed.
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Rådet for Den Europæiske Union
I 2019 fremlagde vores revisionshold 26 særberetninger for 22 arbejdsgrupper i Rådet og to
rådsudvalg (2018: 40 beretninger for 27 arbejdsgrupper).
Endvidere fremlagde vi to analyser: en for Budgetudvalget under et uformelt rådsmøde i
Rumænien og en anden for Gruppen vedrørende 2030-Dagsordenen.
Vi deltog også i en drøftelse med Udvalget for Finansielle Tjenesteydelser om
aftalememorandummet med Den Europæiske Centralbank og i en drøftelse med
Budgetudvalget om vores budgetforslag for 2020 og fremlagde vores arbejdsprogram for 2020
i december 2019.
I oktober 2019 besøgte formanden for Eurogruppen os, og vi drøftede den nuværende
situation og fremtidige reformer i Den Økonomiske og Monetære Union og vores potentielle
bidrag på området for finansiel og økonomisk styring i EU. Desuden kom formanden for
Eurogruppens Arbejdsgruppe i maj 2019 for at mødes med vores medlemmer.

Medlemsstaternes regeringer og nationale parlamenter
Større fremmøde i nationale parlamenter

Vores medlemmer besøger regelmæssigt nationale parlamenter og regeringer. I 2019 foretog
vi 90 fremlæggelser i 21 medlemsstater (2018: 50 fremlæggelser i 14 medlemsstater). Dette er
det hidtil største antal.
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Europa-Kommissionen
Drøftelser med de reviderede enheder på
højeste niveau

I årevis har det været en fast praksis, at vores medlemmer holder et årligt møde med deres
modparter i Kommissionen. Disse møder giver mulighed for at gøre status og overveje,
hvordan vores samarbejde kan forbedres yderligere.
I juni 2019 fortsatte denne tradition, da
formand Jean-Claude Juncker inviterede
vores medlemmer til en drøftelse med
kommissærkollegiet i Bruxelles.

Revisionsrettens medlemmer og kommissærkollegiet, juni
2019.

Den Europæiske Centralbank
I oktober 2019 undertegnede vi et
aftalememorandum med Den Europæiske
Centralbank om de praktiske ordninger for
vores revisorers udveksling af oplysninger om
Den Europæiske Centralbanks
tilsynsaktiviteter.

Andrea Enria, formanden for Tilsynsrådet, Den
Europæiske Centralbank, Alex Brenninkmeijer, medlem af
Revisionsretten, Klaus-Heiner Lehne, Revisionsrettens
formand, oktober 2019.
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Samarbejde med overordnede revisionsorganer (OR'er)
Kontaktkomitéen for OR'erne i EU
Det årlige møde i 2019
i Polen

Vores samarbejde med OR'erne i EU finder hovedsagelig sted inden for rammerne af
Kontaktkomitéen, som består af formændene for OR'erne i EU. Dette netværk af OR'erne i EU
gør det muligt for os at fremme arbejdet vedrørende uafhængig ekstern revision i EU og dets
medlemsstater.
I juni 2019 deltog vi i det årlige møde, som blev afholdt og ledet af Polens OR.
Hoveddrøftelserne fokuserede på de udfordringer og muligheder, som et digitalt Europa
medfører for OR'erne i EU.
På dette møde overtog vi formandskabet for Kontaktkomitéen, hvilket vi gør hvert tredje år.

Kontaktkomitéens møde, Warszawa, juni 2019.
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EU's onlineportal for offentlig revision

I januar 2019 lancerede vi en onlineportal om offentlig
revision i Den Europæiske Union. Denne portal
indeholder oplysninger om de overordnede
revisionsorganer i EU og medlemsstaterne - deres
mandat, status, organisation, arbejde og output.

Revisionskompendium om folkesundhed i EU

I december 2019 offentliggjorde vi på Kontaktkomitéens vegne en anden udgave af
revisionskompendiet om, hvordan revisorer i hele Den Europæiske Union undersøger
folkesundhedsområdet.
Kompendiet indeholder baggrundsoplysninger om folkesundheden, dens
retsgrundlag, de vigtigste mål og de relaterede ansvarsområder i
medlemsstaterne og på EU-niveau samt beskriver de vigtigste
udfordringer, som EU og dets medlemsstater står over for på dette
område. Det bygger på resultater af nylige revisioner udført af
Revisionsretten og OR'erne i 23 EU-medlemsstater.
I 2019 begyndte vi at udarbejde en tredje udgave af revisionskompendiet,
der vil blive offentliggjort i 2020, om cybersikkerhed.
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INTOSAI
I 2019 fortsatte vi med aktivt at deltage i aktiviteterne i Den Internationale Organisation af
Øverste Revisionsmyndigheder (INTOSAI), navnlig som næstformand for Udvalget for
Professionelle Standarder siden december 2016 og som medlem af dettes underudvalg om
finansiel revision og regnskabsføring, juridisk-kritisk revision og forvaltningsrevision.
Vi deltog også i aktiviteterne og projekterne i andre INTOSAI-arbejdsgrupper, navnlig med
hensyn til miljørevision, big data, finansiel modernisering og lovgivningsreform samt
evaluering af offentlige politikker og programmer. Vi deltog også i taskforcen vedrørende
INTOSAI's revisorprofessionalisering, INTOSAI's udviklingsinitiativ og ISSAI 200revisionsprojektet under underudvalget om finansiel revision og regnskabsføring.
Vi deltog også i INTOSAI's XXIII kongres (INCOSAI) i september 2019 i Moskva. To
hovedtemaer blev drøftet indgående under konferencen: informationsteknologi til udvikling af
den offentlige forvaltning og OR'er, der bidrager til nationale prioriteter og mål.

EUROSAI
Vi var også aktivt involveret i aktiviteterne i Den Europæiske Organisation af Øverste
Revisionsmyndigheder (EUROSAI), som er INTOSAI's regionale gruppe for Europa, navnlig i
arbejdsgrupperne om miljørevision, informationsteknologier, revision af midler til katastrofer
og dens taskforce vedrørende revision og etik.
Vi deltog også i flere workshopper og seminarer og bidrog til offentliggørelsen af en fælles
rapport om luftkvalitet sammen med 14 andre europæiske OR'er.
I oktober 2019 afholdt vi det 17. årlige møde i EUROSAI's arbejdsgruppe om miljørevision og
en fælles konference om biodiversitet.
Endelig deltog vi i den tredje fælles EUROSAI-ASOSAI-konference om nye områder og
nødsituationer i marts 2019 i Israel og det første fælles EUROSAI-AFROSAI-seminar i november
2019 i Lissabon, som Portugals OR var vært for.

EUROSAI WGE's årlige møde, oktober 2019.
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OR'erne i EU-kandidatlande og potentielle kandidatlande
Vi støtter også OR'erne i EU-kandidatlande og potentielle kandidatlande (Albanien, BosnienHercegovina, Kosovo *, Montenegro, Nordmakedonien, Serbien og Tyrkiet), især gennem et
netværk, der minder om Kontaktkomitéen, og vores støtte til OECD-koordinerede aktiviteter.
I løbet af 2019 deltog 10 revisorer fra netværkets OR'er i vores praktikprogram.
Vi bidrog også aktivt til netværkets møder og aktiviteter og beskæftigede os med emner som
f.eks. rapporteringspraksis, der øger effekten, og digital revision.

Peerevalueringer af andre OR'er i EU
En peerevaluering er en ekstern og uafhængig gennemgang af et eller flere elementer i et OR's
organisation og/eller funktion, som foretages af et team af fagfæller fra en eller flere OR'er.
Det er ikke en revision, men en vurdering og rådgivning, der ydes frivilligt af fagfæller.
I 2019 foretog et peerevaluringsteam under
ledelse af vores generalsekretær en
peerevaluering af Litauens OR sammen
med Polens og Det Forenede Kongeriges
OR'er. Hovedformålet var at vurdere, om
Litauens OR's revisionspraksis var i
overensstemmelse med internationale
revisionsstandarder. I december 2019 blev
den endelige rapport fremlagt for det
litauiske parlament
(Seimas).
Peerevalueringsmøde, Vilnius, juni 2019.

*

Denne betegnelse indebærer ingen stillingtagen til Kosovos status, og den er i overensstemmelse med FN's
Sikkerhedsråds resolution 1244 og Den Internationale Domstols udtalelse om Kosovos uafhængighedserklæring.
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Vores forvaltning
Medlemmerne
Revisionsretten fungerer som et kollegialt organ med 27 medlemmer, et fra hver
medlemsstat. Efter høring af Europa-Parlamentet udnævner Rådet hvert medlem efter
indstilling fra de respektive nationale regeringer. Vi har ingen indflydelse på indstillingen eller
udnævnelsen af medlemmer.
Vores medlemmer har en mandatperiode på 6 år, der kan fornyes. De udfører deres hverv i
fuldkommen uafhængighed og i EU's almene interesse. Ved deres tiltræden afgiver de en
højtidelig forsikring om dette for EU-Domstolen.

Møde i Revisionsrettens medlemskollegium, 18. juli 2019, Luxembourg.

I 2019 udnævnte Rådet fire nye medlemmer: Viorel Ștefan (fra Rumænien) fra den 1. juli 2019
og Ivana Maletić (fra Kroatien) fra den 15. juli 2019 og Joëlle Elvinger (fra Luxembourg) og
François-Roger Cazala (fra Frankrig) fra den 1. januar 2020. Rådet fornyede også
mandatperioden for tre siddende medlemmer: Alex Brenninkmeijer (fra Nederlandene),
Nikolaos Milionis (fra Grækenland) og Klaus-Heiner Lehne (fra Tyskland).
Phil Wynn Owen (fra Det Forenede Kongerige) var medlem indtil den 31. januar 2020.
Efter udnævnelsen af Janusz Wojciechowski som EU-kommissær i december 2019 var der i
marts 2020 endnu ikke indstillet og udnævnt et medlem fra Polen.
Medlemskollegiet holdt møde 21 gange i 2019 (2018: 18 gange).
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Formanden
Formanden er ansvarlig for institutionens strategi, planlægning og resultatstyring,
kommunikation og medierelationer, institutionelle forbindelser, juridiske anliggender og intern
revision. Han eller hun repræsenterer også institutionen i forbindelse med dens eksterne
forbindelser.
Medlemmerne vælger af deres midte en formand for en periode på tre år, som kan fornyes.
Han eller hun varetager opgaven som første blandt ligemænd (primus inter pares).
Klaus-Heiner Lehne blev valgt som formand i september 2016 og blev genvalgt i september
2019.

Formanden og medlemmerne

NB: pr. marts 2020.
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Revisionsafdelinger og udvalg
Medlemmerne er knyttet til én af vores fem revisionsafdelinger, hvor de fleste af vores
beretninger, analyser og udtalelser udarbejdes og vedtages.
Hver afdeling ledes af en formand, som vælges blandt og af afdelingens medlemmer. I
december 2019 var formændene for vores fem revisionsafdelinger Nikolaos Milionis,
Iliana Ivanova, Bettina Jakobsen, Alex Brenninkmeijer og Lazaros S. Lazarou.
Danièle Lamarque var det medlem, der var ansvarligt for kvalitetskontrol af revisionen (indtil
december 2019, hvor hendes mandatperiode udløb). Hun var formand for Udvalget for
kvalitetskontrol af revisionen.
Afdelingerne fordeler deres opgaver på deres medlemmer. Hvert medlem rapporterer til
afdelingen og til Revisionsretten i forbindelse med udførelsen af deres egne revisionsopgaver.
Hvert medlem assisteres af et kabinet. Revisionsarbejdet udføres af professionelle revisorer,
som arbejder for revisionsafdelingernes direktorater.
Nogle medlemmer har ud over deres rolle i revisionsafdelingen også påtaget sig yderligere
opgaver: Oscar Hercs var formand for Etikudvalget, Samo Jereb var formand for
Revisionsudvalget, Eva Lindström var formand for Digitaliseringsudvalget og João Figueiredo
var formand for Det Rådgivende Udvalg for Strategi og Fremsyn. Rimantas Šadžius var det
medlem, der varetog Institutionelle forbindelser.
Afgørelser om bredere spørgsmål af strategisk og administrativ art træffes af
Administrationsudvalget og, hvis det er relevant, af medlemskollegiet. Begge organer ledes af
formanden.
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Vores øverste ledelse består af generalsekretæren og direktørerne. Der er i alt ti direktorater:
fem tilknyttet revisionsafdelingerne, ét under Udvalget for kvalitetskontrol af revisionen, ét
under formanden og tre under generalsekretæren.

Vores øverste ledelse

NB: pr. marts 2020.
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Resultatmåling
Vi anvender et sæt nøgleresultatindikatorer (KPI'er) til at informere vores ledelse om
fremskridtene hen imod opfyldelsen af vores strategiske mål, til at støtte beslutningstagningen
og til at oplyse vores institutionelle interessenter om vores performance. KPI'er giver et bredt
overblik over vores performance som organisation med hensyn til formidlingen, effekten og
opfattelsen af vores arbejde.
36 beretninger blev som planlagt
offentliggjort i 2019

Vi overvåger antallet og timingen af de beretninger, der offentliggøres i løbet af året. Dette
giver os en indikation af, hvor nøjagtig vores planlægning er.
I 2019 offentliggjorde vi 36 beretninger: 25 særberetninger og 11 analyser. Dette svarer til det
antal publikationer, der var planlagt i arbejdsprogrammet.

Antal offentliggjorte særberetninger og analyser

Derudover udsendte vi seks årsberetninger, tre udtalelser, 18 orienteringer om kommende
revisioner og fire andre publikationer. I alt producerede vi 67 publikationer i løbet af året.
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Tilstedeværelse i medierne
Fortsat stigning i dækningen på de
sociale medier.

Vi overvåger mediedækningen af vores arbejde og vores institution, som kan variere
betydeligt afhængigt af en beretnings emne og kompleksitet. Samtidig kan eksterne faktorer
have stor indflydelse på medieinteressen for vores publikationer. Dette kan forekomme, når
offentliggørelsen af en beretning falder sammen med en vigtig begivenhed eller udvikling af
politikker, som i høj grad kan øge offentlighedens interesse for emnet.
I alt blev der registreret mere end 50 000 gratis onlineartikler og opslag på de sociale medier i
2019.

Årsberetninger

Særberetninger

Andre publikationer
og Revisionsretten
generelt

442 599

6 125 5 870

7 796 30 126

960 952

11 682 9 159

4 468 16 827

248 499

4 517 3 990

2 195 4 024

online
sociale medier

I 2019 konstaterede vi også en betydelig stigning i vores opslag på de sociale medier takket være
en mere aktiv brug af disse kommunikationskanaler i løbet af året.
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Øget kontakt med pressen

I 2019 øgede vi vores kontakt med pressen og medierne. Det gjorde vi ved:
o

at udsende 61 pressemeddelelser på 23 EU-sprog (2018: 76) samt en række meddelelser
og vejledninger til medierne på visse sprog

o

at afholde 25 pressebriefinger (2018: 20), herunder sektor- og landespecifikke
pressebriefinger i forbindelse med årsberetningen. Disse pressebriefinger finder normalt
sted i Bruxelles.

Vi arrangerede også besøg på stedet for journalister baseret i Bruxelles og i medlemsstaterne
og gav adskillige briefinger om udvalgte beretninger for erhvervsinteressenter, NGO'er og
tænketanke.

Besøg på stedet for journalister fra medlemsstaterne, november 2019, Luxembourg.
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En million besøg på vores websted

I 2019 oversteg antallet af besøg på vores websted for første gang én million. Samlet set havde
vi ca. 511 000 individuelle besøgende.
Flere følgere på de sociale
medier

I løbet af året noterede vi en stigning i vores eksponering og engagement på de sociale medier
(især på Facebook, Twitter og LinkedIn), som er blevet en uundværlig del af vores
kommunikationsarbejde og giver os mulighed for at interagere direkte med borgerne.
Ved udgangen af 2019 havde vores tre konti på de sociale medier tiltrukket omkring
29 500 følgere (2018: ca. 22 500).

10 029

13 377

6 105

7 674

10 080

4 800

5 840

8 203

2 617
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Effekten og opfattelsen af vores arbejde
88 % af de interessenter, vi spurgte,
fandt vores revisionsberetninger
nyttige
Vi vurderer den sandsynlige effekt og nytte af vores arbejde som opfattet af vores
interessenter fra Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen, EU-agenturerne,
medlemsstaternes permanente repræsentationer, nationale agenturer og OR'er, NGO'er, den
akademiske verden, medierne og andre parter.
Siden 2018 har vi anmodet interessenter om at give os feedback på udvalgte særberetninger
og analyser samt på årsberetningen via anonymiserede elektroniske undersøgelser.
Spørgeundersøgelserne giver også interessenterne mulighed for at give kvalitativ feedback på
beretningerne og stille generelle forslag vedrørende Revisionsrettens arbejde.
I 2019 mente 88 % af respondenterne, at vores beretninger var nyttige i deres arbejde, og
81 % vurderede, at de havde en effekt. Dette svarer til sidste års resultat.
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Opfølgning på vores anbefalinger
Næsten alle vores anbefalinger er
gennemført

Vi måler gennemførelsen af vores anbefalinger på grundlag af det opfølgende arbejde, der
udføres af vores revisorer. I 2019 analyserede vi de anbefalinger, vi fremsatte i vores
årsberetning for 2015 og i vores særberetninger fra 2015.
Analysen viste, at 96 % af anbefalingerne i vores årsberetning for 2015 og 94 % af
anbefalingerne i vores særberetninger fra 2015 var gennemført fuldt ud, i de fleste
henseender eller (i det mindste) i nogle henseender.
Anbefalinger i
særberetninger

Anbefalinger i
årsberetningen

94 %
96 %

14 %

62 %

18 %
6%

39 %

var gennemført
enten fuldt ud, i de
fleste henseender
eller i nogle
henseender

4%

18 %

39 %

Gennemført fuldt ud

Gennemført i nogle henseender

Gennemført i de fleste henseender

Ikke gennemført
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Vores personale
Personaletildeling
Ved udgangen af 2019 var der 853 faste og midlertidige stillinger i vores institution (2018:
853 stillinger), hvoraf 534 var i revisionsafdelingerne, herunder 118 stillinger i medlemmernes
kabinetter.
Formandens kontor

Oversættelse

Administration

Revision

Stillinger
i alt:

853

Derudover arbejdede 75 kontraktansatte og 16 udstationerede nationale eksperter for os ved
årets udgang (2018: hhv. 76 og 15).

Ansættelsespolitik
Vores ansættelsespolitik følger EU-institutionernes generelle principper og ansættelsesvilkår,
og vores ansatte har en bred vifte af akademiske og professionelle baggrunde.
I 2019 ansatte vi 77 personer (2018: 79 personer): 17 tjenestemænd, 33 midlertidigt ansatte,
21 kontraktansatte og 6 udstationerede nationale eksperter.
Vi ydede også 55 praktikophold (2018: 60) for universitetskandidater af tre til fem måneders
varighed.
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Aldersprofil
Næsten tre fjerdedele (74 %) af vores ansatte i aktiv tjeneste var ved udgangen af 2019 i
alderen 40 og 59 år.

3%
20-29

19 %

43 %

31 %

30-39

40-49

50-59

4%
60+

Aldersprofil
Mere end halvdelen af vores direktører og ledende administratorer er 50 år eller derover. Det
betyder, at en del af ledelsen vil skulle udskiftes i løbet af de næste 5-10 år, når disse ansatte
pensioneres.

Lige muligheder
Vi tilbyder vores ansatte lige karrieremuligheder på alle niveauer af organisationen. Vores
ligestillingspolitik for perioden 2018-2020 adresserer også alder og handicap. Generelt har vi
lige mange kvinder og mænd ansat.
Assistenter og
sekretærer

Revisorer og
administratorer

Ledelse

30 % 70 %

51 % 49 %

67 % 33 %

MAND KVINDE
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Vi er stadig fast besluttet på at forbedre kønsbalancen på vores ledelsesniveau. I 2019 var
ca. en tredjedel af vores direktører og ledende administratorer kvinder.

Ledende administratorer

Direktører
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10
Tyskland

Spanien

Frankrig

Det Forenede
Kongerige

Italien
Belgien
Den Tjekkiske
Republik
Grækenland
Irland
Nederlandene
Polen
Portugal
Østrig
Bulgarien
Danmark
Estland
Finland
Kroatien
Ungarn
Rumænien
Slovakiet
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Støtte til revisionsarbejdet
Faglig videreuddannelse
Et rekordhøjt antal læringsmuligheder

I 2019 fortsatte vi med at diversificere og udvide den vifte af læringsmuligheder, vi tilbyder
vores ansatte. Vi tilrettelagde et rekordhøjt antal uddannelseskurser, konferencer,
præsentationer og workshopper om forskellige emner.
Vi yder også fortsat finansiel støtte til ansatte, der deltager i eksterne kurser og programmer
med henblik på at tilegne sig eller bevare faglige kvalifikationer og opnå eksamensbeviser. Vi
lancerede også et program for lederskabsudvikling, der omfatter undervisning, coaching og
mentorordninger for ansatte, der ønsker at forbedre deres lederevner. Vi støttede HRprocesser ved at give undervisning til nyoprettede puljer af karrierevejledere, mentorer og
interne formidlere.
Overopfyldelse af målet om antal uddannelsesdage

Endnu en gang overopfyldte vi det faglige videreuddannelsesmål (5 dage om året, ekskl.
sprogkurser), der er fastsat i overensstemmelse med Den Internationale
Revisorsammenslutnings anbefalinger. Vores revisorer modtog i gennemsnit 7,5 dages
uddannelse; vores andre ansatte modtog i gennemsnit 3,6 dages uddannelse.
2017

2018

7,5

Revisorer

≥5

≥2
MÅL
undervisnings
dage pr. år

2019

3,6
Ikkerevisorer
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Uddannelsessamarbejde

I juli 2019 fandt det andet sommerkursus i offentlig revision og ansvarlighed sted ved
universitetet i Pisa om "digitalisering af revisionsarbejdet".
Vi fortsatte vores samarbejde med Université de Lorraine: Vi tilrettelagde femte udgave af et
postgraduat universitetsdiplom i revision af offentlige organisationer og politikker med
henblik på at opnå en kandidatgrad i forvaltning af offentlige organisationer. Vi iværksatte
endvidere et nyt postgraduat program vedrørende grundlæggende statistik i forbindelse med
revision. Vi åbnede også disse programmer for Europa-Kommissionens medarbejdere.
Endelig intensiverede vi vores samarbejde med The
International Board of Auditors for NATO (IBAN)
inden for uddannelsesaktiviteter. I maj 2019 blev
der i Revisionsretten afholdt en workshop om
revision af sikkerheds- og forsvarspolitik i
Unionen, som samlede revisorer, der beskæftiger
sig med sikkerheds- og forsvarspolitik fra
Kommissionen, NATO, Det Europæiske
Forsvarsagentur, Den Fælles Organisation for
Forsvarsmaterielsamarbejde (OCCAR),
Athenamekanismen og en række overordnede
revisionsorganer i EU.

Sabine Chaupain-Guillot, vicerektor med ansvar
for uddannelse ved Université de Lorraine,
Lazaros S. Lazarou, medlem af Revisionsretten
(februar 2019).

Lancering af ECAdemy

Vi indførte også ECAdemy, som er et værktøj, der gør det muligt for os at dele
undervisningsmateriale, offentliggøre optagelser af konferencer og tilrettelægge webinarer
med alle, der er interesserede i offentlig revision i EU og dets medlemsstater.
Denne e-læringsplatform er frit tilgængelig for offentligheden på
https://ecademy.eca.europa.eu.
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Oversættelse
I 2019 oversatte og reviderede vi over 223 000 sider, herunder outsourcet arbejde (2018:
251 000 sider). Vi oversætter vores publikationer til alle officielle EU-sprog. Vi oversætter også
vores korrespondance med medlemsstaternes myndigheder til deres nationale sprog i henhold
til lovgivningen.
Vores oversættere deltog også hyppigt i vores revisionsaktiviteter ved at yde sproglig støtte
under revisionsbesøg og ved udarbejdelsen af beretninger.

Informationsteknologi, arbejdsplads og innovation
Overgang til cloudbaserede
tjenester

En stor milepæl blev nået med overgangen til cloudbaserede tjenester, som har gjort et
brugervenligt system almindeligt tilgængeligt til dækning af forskellige slutbrugerbehov (IT, HR,
faciliteter, sikkerhed osv.).
En ny IT-sikkerhedshandlingsplan har nået mange af sine mål, som f.eks. en mere effektiv og
regelmæssig afhjælpning af softwaresårbarheder, forebyggelse af uautoriseret adgang til
cloudtjenester, revision af informationssikkerhedsstyring og forbedring af vores
sikkerhedsovervågningskapacitet.
Endelig blev der i 2019 indført et ambitiøst teknologisk program med det formål at levere
udstyr og systemer, der giver alle ansatte mulighed for at kunne arbejde mere fleksibelt, f.eks.
telearbejde, telekonferencer og mobilt arbejde.
Ny åben datapolitik

I 2019 vedtog vi også en ny åben datapolitik. Videreanvendelse af dokumenter og processen
vedrørende formidling af vores data fastsættes i samarbejde med Publikationskontoret.
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ECALab

ECALab, vores tværfaglige innovationslaboratorieteam, fortsatte med at undersøge
teknologier såsom tekstmining, kunstig intelligens og procesmining.
I 2019 begyndte ECALab også at støtte en række revisionsopgaver.
Netværk om
teknologi og innovation med henblik på revision

I november 2019 lancerede vi også et netværk af OR'er i EU om teknologi og innovation med
henblik på revision på konferencen om "big data og åbne data", der blev afholdt i vores lokaler
i Luxembourg.

Konference om "big data og åbne data", november 2019, Luxembourg.

Et andet netværk af OR'er i EU om blockchainteknologi til revision blev oprettet på basis af
vores "proof of concept" med henblik på at ledsage udviklingen af Europa-Kommissionens og
medlemsstaternes europæiske infrastruktur for blockchaintjenester.

61
Bygninger
Vi ejer for nærværende tre bygninger ("K1", "K2" og "K3"), der fungerer som en enkelt,
integreret teknisk enhed. Vi lejer desuden kontorlokaler til vores backupcenter (Disaster
Recovery Centre) i Luxembourg.

K1
K1-bygningen, som åbnede i 1988, rummer kontorer for indtil 310 ansatte og mødelokaler.
Kælderetagerne rummer parkeringsanlæg, tekniske faciliteter, lagerarealer, biblioteket og
hovedarkivlokalet, mens den øverste etage udelukkende anvendes til tekniske faciliteter.
K1 blev moderniseret i 2008, så den opfyldte de nationale sundheds-, sikkerheds- og
miljøkriterier. Overalt, hvor det var muligt, blev teknologien i K1 tilpasset, så den blev
kompatibel med teknologien i K2 og K3.

K2
K2-bygningen åbnede i 2003. Kælderetagerne rummer parkeringsanlæg, tekniske faciliteter,
lagerarealer og et fitnesscenter. Øverste etage anvendes udelukkende til tekniske faciliteter.
De øvrige etager anvendes til kontorer for indtil 241 ansatte, mødelokaler, en konferencesal
med tolkekabiner, videokonferencelokaler, et cafeteria og basale køkkenområder.
Vi er ved at modernisere K2-bygningen, optimere indretningen af arbejdspladserne og
opgradere en række tekniske installationer. En detaljeret undersøgelse vedrørende dette
projekt blev foretaget i 2019, og arbejdet forventes at starte sidst på året. Som EuropaParlamentet og Rådet nåede til enighed om i marts 2014, vil vi dække omkostningerne ved
denne opgradering over det resterende budget til K3-byggeprojektet, der blev fuldført for
nogle få år siden.
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K3
K3-bygningen åbnede i 2012. Kælderetagerne rummer parkeringsanlæg, tekniske faciliteter og
oplagring, læsseramper, affaldsoplagringsfaciliteter, trykkeri, køkkener og arkiver. Stueetagen
rummer kantine, cafeteria og undervisningslokaler. Herudover er der kontorer for indtil
503 ansatte, mødelokaler og et IT-lokale. Sjette sal rummer receptionslokaler, et køkken og
tekniske faciliteter. K3-bygningen er certificeret som "meget god" efter BREEAM-metoden,
verdens førende metode til evaluering og certificering af bygningers bæredygtighed.
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Yderligere styrkelse af vores sikkerhedsforanstaltninger
I 2019 traf vi en række foranstaltninger for at styrke sikkerheden i vores bygninger i
Luxembourg. Dette omfattede oprettelse af et væbnet sikkerhedshold. Der blev undertegnet
en konvention med det luxembourgske politi, som giver os mulighed for at anvende dets
nationale uddannelsescentre.
Vi indgik også en aftale med Tjenesten for EU's
Optræden Udadtil om, som indebærer, at den yder
støtte til vores revisorer under deres besøg i
højrisikolande.

Eduardo Ruiz García, Revisionsrettens
generalsekretær,
og Helga Schmid, EU-Udenrigstjenestens
generalsekretær.
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Miljøforvaltning
Vi mener, at vi som EU-institution har pligt til at anvende princippet om forsvarlig
miljøforvaltning i alle vores aktiviteter. Vi sigter mod systematisk at fortsætte med at reducere
vores CO2-emissioner, og vi analyserer regelmæssigt de drivhusgasemissioner, der genereres af
vores aktiviteter. Vores samlede drivhusgasemissioner i 2018 var på 10 178 ton CO2ækvivalent (tCO2e), 3 % lavere end i 2017.
Vi er stolte over vores certificering under ordningen for miljøledelse og miljørevision (EMAS):
Vi har nu et velfungerende EMAS-kompatibelt miljøledelsessystem, og vi overholder fuldt ud
certificeringskravene i ISO 14001:2015.
Der blev gennemført en ekstern EMAS-revision i sidste kvartal af 2019, og som følge deraf blev
vores EMAS-certificering fornyet for perioden 2020-2022. Nye initiativer skrider planmæssigt
frem, f.eks. initiativet vedrørende en plastfri arbejdsplads i Revisionsretten.
I 2019 installerede vi også fire bistader i vores
have i samarbejde med Luxembourgs
landbrugsministerium. Bierne passes af frivilligt
personale. Vi forventer, at dette vil få en positiv
indvirkning på bæredygtigheden for bestøvere i
vores omgivelser.
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Vores ansvarlighed
Finansielle oplysninger
Vores institution finansieres over udgiftsområdet administrationsudgifter fra Den Europæiske
Unions almindelige budget.
I 2019 var vores budget på næsten 147 millioner euro, hvoraf 98 % blev brugt i løbet af året.
Vores budget udgør mindre end 0,1 % af EU's samlede udgifter og ca. 1,5 % af EU's samlede
administrationsudgifter.

Gennemførelse af 2019-budgettet
REGNSKABSÅRET 2019
Afsnit 1: Personer, der er
knyttet til institutionen

10 - Medlemmer af
institutionen
12 - Tjenestemænd og
midlertidigt ansatte
14 - Andet personale og
eksterne ydelser
162 - Tjenesterejser
161 + 163 + 165 - Andre
udgifter vedrørende personer,
der er knyttet til institutionen
Afsnit 1 i alt

Afsnit 2: Bygninger,
inventar, udstyr og
forskellige driftsudgifter

20 - Fast ejendom
210 - IT&T
212 + 214 + 216 - Løsøre og
dertil knyttede omkostninger
23 - Løbende administrative
udgifter
25 - Møder og konferencer
27 - Oplysninger og
offentliggørelse
Afsnit 2 i alt

Revisionsretten i alt

Endelige
bevillinger

Forpligtelser

Udnyttelse
i%

Betalinger
(tusind euro)

11 324

11 004

97 %

10 963

107 367

106 434

99 %

106 434

6 683

6 407

96 %

6 272

3 200

2 700

84 %

2 457

3 089

3 008

97 %

2 201

131 663

129 553

98 %

128 327

3 526
8 085

3 523
8 085

99 %
100 %

1 965
5 138

976

880

90 %

769

424

339

80 %

272

620

487

78 %

302

1 596

1 448

90 %

1 027

15 227

146 890

14 762

144 315

97 %

98 %

9 473

137 800
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2020-budgettet
2020-budgettet er 4,3 % større end 2019-budgettet.
BUDGET
Afsnit 1: Personer, der er knyttet til institutionen

2020

10 - Medlemmer af institutionen
12 - Tjenestemænd og midlertidigt ansatte
14 - Andet personale og eksterne ydelser
162 - Tjenesterejser
161 + 163 + 165 - Andre udgifter vedrørende personer,
der er knyttet til institutionen
Afsnit 1 i alt

11 751
111 860
7 403
3 370

20 - Fast ejendom
210 - IT&T
212 + 214 + 216 - Løsøre og dertil knyttede omkostninger
23 - Løbende administrative udgifter
25 - Møder og konferencer
27 - Oplysninger og offentliggørelse
Afsnit 2 i alt

Afsnit 2 Bygninger, inventar, udstyr og forskellige
driftsudgifter

Den Europæiske Revisionsret i alt

2019
(tusind euro)
11 474
107 666
6 381
3 450

2 945

3 098

137 329

132 069

3 255
7 718
963
563
696
2 613
15 808

2 984
7 605
998
548
700
1 986
14 821

153 137

146 890
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Intern og ekstern revision
Intern revision
Vores interne revisionstjeneste rådgiver institutionen om risikostyring. Den yder uafhængige
og objektive sikkerheds- og konsulenttjenester med henblik på at tilføre merværdi og forbedre
vores institutions aktiviteter. Den rapporterer til det interne revisionsudvalg, som er
sammensat af tre medlemmer og en ekstern ekspert. Udvalget overvåger regelmæssigt
gennemførelsen af de forskellige opgaver, der er fastsat i den interne revisionstjenestes
arbejdsprogram, og sikrer dennes uafhængighed.
I 2019 gennemførte den interne revisionstjeneste tre udvalgte opgaver: "Risici og udfordringer
for Udvalget for Kvalitetskontrol af Revisionen", "Rejseudgifter for medlemmer og
tjenestemænd i høje lønklasser, medlemmernes repræsentationsudgifter og brug af
Revisionsrettens bilpark" og "Revisionsrettens aktiviteter inden for faglig videreuddannelse".
Den interne revisionstjeneste gennemgik også vores risikostyringspolitik og tre årlige
erklæringer fra de ved subdelegation bemyndigede anvisningsberettigede. Den overvågede
desuden gennemførelsen af sine tidligere henstillinger og sikrede, at de aftalte handlingsplaner
var blevet gennemført, og ydede rådgivning om Revisionsrettens nye interne kontrolregler.
Vores interne revisor afslørede ingen mangler, der på grund af deres art eller omfang kunne så
alvorlig tvivl om den samlede pålidelighed af de interne kontrolsystemer, som den ved
delegation bemyndigede anvisningsberettigede havde indført for at sikre vores underliggende
transaktioners lovlighed og formelle rigtighed i 2019.

Ekstern revision
Vores årsregnskab revideres af en uafhængig ekstern revisor. Denne revision er vigtig, fordi
den viser, at vi anvender de samme principper for gennemsigtighed og ansvarlighed, som vi
anvender over for de enheder, vi reviderer.
Vores eksterne revisor - PricewaterhouseCoopers Sàrl - offentliggjorde sin beretning om vores
regnskab for regnskabsåret 2018 den 4. april 2019.
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Den eksterne revisors erklæringer - regnskabsåret 2018
Om vores årsregnskab:
"Det er vores opfattelse, at dette årsregnskab giver et retvisende billede af Den Europæiske
Revisionsrets finansielle stilling pr. 31. december 2018 samt af resultatet af dens finansielle
transaktioner og af dens pengestrømme og ændringer i nettoaktiver i det regnskabsår, der
afsluttedes pr. denne dato, i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets
forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 af 25. oktober 2012 om de finansielle regler
vedrørende Unionens almindelige budget og om ophævelse af Rådets forordning (EF,
Euratom) nr. 1605/2002 (EUT L 298 af 26.10.2012, s. 1) med senere ændringer, herefter
"finansforordningen", og Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 1268/2012 af
29. oktober 2012 (EUT L 362 af 31.12.2012, s. 1) om gennemførelsesbestemmelser til
finansforordningen med senere ændringer."

Om vores ressourceanvendelse og kontrolprocedurer:
"Under arbejdet som beskrevet i denne erklæring er vi ikke blevet opmærksom på forhold,
der giver anledning til at mene, at:
o

de midler, Revisionsretten har fået tildelt, ikke i al væsentlighed og på grundlag af
ovennævnte kriterier er blevet anvendt i overensstemmelse med hensigten

o

de indførte kontrolprocedurer ikke i al væsentlighed og på grundlag af ovennævnte
kriterier giver den fornødne garanti, så det sikres, at de finansielle transaktioner er i
overensstemmelse med de gældende regler og forordninger."
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Decharge for
regnskabsåret 2017

Ligesom alle andre EU-institutioner er Revisionsretten omfattet af dechargeproceduren.
I marts 2019 gav Europa-Parlamentet vores generalsekretær decharge for gennemførelsen af
vores budget for regnskabsåret 2017. Det vil sige, at vores regnskab for 2017 blev afsluttet
(dvs. lukket og godkendt).
Som vi gør det hvert år, har vi nøje undersøgt alle de spørgsmål, der under
dechargeproceduren blev rejst vedrørende vores revisions- og forvaltningsansvar, truffet
passende foranstaltninger og rapporteret detaljeret om vores opfølgende aktioner til EuropaParlamentet.
Peerevaluering af vores
etiske ramme

Endelig blev der i 2019 foretaget en ekstern vurdering af vores etiske ramme af OR'erne i
Polen og Kroatien. Denne rapport blev offentliggjort i januar 2020.
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Den ved delegation bemyndigede
anvisningsberettigedes erklæring
I overensstemmelse med personalevedtægtens artikel 74,
stk. 9 Den ved delegation bemyndigede anvisningsberettigedes
erklæring
Undertegnede, generalsekretær for Den Europæiske Revisionsret, erklærer herved i min
egenskab af anvisningsberettiget ved delegation, at:
o

oplysningerne i denne rapport samt de yderligere interne oplysninger om udøvelsen af
mit hverv, der indeholder finansielle og forvaltningsmæssige oplysninger, herunder
kontrolresultaterne, er nøjagtige og retvisende

o

jeg har rimelig sikkerhed for, at:
‐

de ressourcer, der er afsat til de aktiviteter, der er beskrevet i rapporten, er blevet
anvendt til de fastsatte formål og i overensstemmelse med principperne for
forsvarlig økonomisk forvaltning,

‐

de anvendte kontrolprocedurer giver den nødvendige sikkerhed for, at de
transaktioner, der ligger til grund for regnskaberne, er lovlige og formelt rigtige, og
sikrer, at påstande eller mistanke om svig behandles korrekt

‐

omkostningerne forbundet med kontrollen står i et rimeligt forhold til udbyttet.

Denne erklæring er baseret på min egen vurdering og på de oplysninger, jeg har til rådighed,
for eksempel de ved subdelegation bemyndigede anvisningsberettigedes rapporter og
erklæringer, den interne revisors rapporter og den eksterne revisors beretninger for de
foregående regnskabsår.
Jeg bekræfter, at jeg ikke har kendskab til andre forhold, som vil kunne skade institutionens
interesser.
Luxembourg, den 26. marts 2020

Eduardo Ruiz García
Generalsekretær
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