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Pressemeddelelse 
Luxembourg, den 10. november 2015 

 
 

Der er brug for "en helt ny tilgang" til EU's 
investeringer og udgiftsanvendelse, siger EU-
revisorerne 
Den Europæiske Revisionsret offentliggør i dag sin årsberetning om EU-budgettet. 
Revisionsretten anbefaler en helt ny tilgang til forvaltningen af EU's udgifter og investeringer. 
Der er brug for store ændringer hos alle dem, der er ansvarlige for, hvordan EU-midlerne 
forvaltes. Ved præsentationen af beretningen for Europa-Parlamentet blev det fremhævet, at 
beslutningstagerne i højere grad skal tilpasse budgettet til EU's langsigtede strategiske 
prioriteter og samtidig sikre, at der kan reageres mere effektivt i en krisesituation. EU-
lovgiverne skal sikre, at det klart fremgår af udgiftsordningerne, hvilke resultater der skal 
opnås, og hvilke risici der kan accepteres, og de økonomiske forvaltere skal sikre, at pengene 
anvendes i overensstemmelse med reglerne og giver de forventede resultater. 

Som uafhængig revisor godkender Revisionsretten Den Europæiske Unions regnskab for 2014, 
sådan som den har gjort det hvert år siden 2007. I sin seneste rapport siger den, at den 
kommende evaluering af EU's aktuelle udgiftscyklus giver en mulighed for at genoverveje 
prioriteringerne, og den advarer om, at EU skal investere budgettet bedre, hvis de presserende 
udfordringer skal tackles. EU er nødt til at tage hånd om en række finansielle efterslæb for at 
frigøre midler, så de kan anvendes, hvor der er størst behov for dem. Nogle medlemsstater har 
svært ved at absorbere de EU-midler, som de har fået tildelt. Kommissionen har stillet midler til 
rådighed for medlemsstaterne uden at have taget tilstrækkeligt hensyn til deres evne til at 
investere dem. Samtidig må nye metoder til finansiering af EU-politikker ikke føre til, at de 
finansielle risici kommer uden for offentlig kontrol og revision.  

Revisionsrettens formand, Vítor Caldeira, sagde: "EU skal investere sine penge mere 
hensigtsmæssigt. Unionen skal sørge for, at dens investeringer i højere grad modsvarer dens 
prioriteter, at der opstilles enklere regler for at opnå resultater, og at ressourcerne forvaltes mere 
produktivt."  

Revisorerne afgiver i deres beretning en blank erklæring om regnskabet. De konkluderer også, at 
opkrævningen af EU's indtægter var uden fejl. Revisionsretten anslår imidlertid, at der i 
udgifterne var en fejlforekomst på 4,4 % (sammenlignet med 4,5 % i 2013). Den anslåede 
fejlforekomst er ikke en måling af svig, ineffektivitet eller spild. Den er et skøn over, hvor mange 
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af midlerne der ikke burde have været udbetalt, fordi de ikke blev anvendt i fuld 
overensstemmelse med EU-reglerne.  

Revisorerne kom frem til den samme anslåede fejlforekomst (4,6 %) for de udgifter, der afholdes 
under delt forvaltning med medlemsstaterne, og de udgifter, Kommissionen forvalter direkte. De 
højeste fejlforekomster blev konstateret i udgifterne til "Økonomisk, social og territorial 
samhørighed" (5,7 %) og "Konkurrenceevne for vækst og beskæftigelse" (5,6 %). 
Administrationsudgifterne havde den laveste anslåede fejlforekomst (0,5 %).  

Korrektioner og inddrivelser foretaget af Kommissionen og de nationale myndigheder på 
områder med delt forvaltning havde en positiv indvirkning på den anslåede fejlforekomst. Uden 
disse tiltag ville den samlede fejlforekomst i udgifterne ifølge EU-revisorerne have været 5,5 % i 
stedet for 4,4 %. De tilføjer dog, at der kunne være korrigeret flere fejl, og de opfordrer 
Kommissionen til at udnytte sine beføjelser fuldt ud til at reducere fejlene yderligere og inddrive 
flere af de midler, der bliver brugt forkert. 

 

Bemærkninger til redaktører: 

Den Europæiske Revisionsret er Den Europæiske Unions uafhængige revisionsinstitution. 
Revisionsrettens beretninger og udtalelser er et afgørende led i EU's ansvarskæde. Dens 
resultater anvendes - navnlig i forbindelse med den årlige dechargeprocedure - til at stille de 
ansvarlige for forvaltningen af EU's budget til regnskab. Dette ansvar bæres hovedsagelig af 
Kommissionen og de andre EU-institutioner og -organer. Men med hensyn til ca. 80 % af 
udgifterne - primært til landbrug og samhørighed - deles ansvaret for budgetgennemførelsen 
med EU's medlemsstater. Revisionsretten tester stikprøver af transaktioner for at give statistisk 
baserede skøn over, i hvilken udstrækning indtægterne og de forskellige udgiftsområder (grupper 
af politikområder) er behæftet med fejl.  

I 2014 beløb EU's budgetudgifter sig til i alt 142,5 milliarder euro, ca. 300 euro pr. borger. Dette 
udgiftsbeløb svarer til ca. 1 % af EU's bruttonationalindkomst og udgør ca. 2 % af EU-
medlemsstaternes samlede offentlige udgifter.  

Den Europæiske Revisionsrets fulde årsberetning for 2014 kan findes på www.eca.europa.eu. 
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