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EU bør ikke give løfter, som det ikke kan holde, advarer 
EU-revisorerne 
EU bør ikke skabe forventninger, der ikke kan opfyldes, siger Den Europæiske Revisionsret i sin 
årsberetning om EU-budgettet, der offentliggøres i dag. I forordet til beretningen bemærker 
Klaus-Heiner Lehne, Revisionsrettens formand, at det samlede EU-budget kun svarer til ca. 1 % af 
hele EU's bruttonationalindkomst. Derfor skal der være realistiske forventninger til, hvad EU kan 
opnå med de penge, det får betroet - især nu, hvor den næste syvårige budgetcyklus nærmer sig. 
"Konklusionen ligger lige for,", siger Klaus-Heiner Lehne, "EU bør ikke give løfter, som det ikke 
kan holde". 

Revisorerne konkluderer i deres årsberetning for 2017, at EU-regnskabet giver et retvisende 
billede af EU's finansielle stilling. For andet år i træk afgiver de en erklæring med forbehold (i 
stedet for en afkræftende erklæring) om den formelle rigtighed af de transaktioner, der ligger til 
grund for regnskabet. Med andre ord var en stor del af de reviderede udgifter i 2017 ikke 
væsentlig fejlbehæftede.  

Endvidere var omfanget af uregelmæssigheder i EU-udgifterne fortsat med at falde, siger 
revisorerne. I 2017 var den anslåede fejlforekomst i betalingerne faldet til 2,4 % fra 3,1 % i 2016 
og 3,8 % i 2015. Der forelå dog tilstrækkelige oplysninger til at forhindre - eller opdage og 
korrigere - en stor del af fejlene i f.eks. betalingerne til udvikling af landdistrikter. Hvis de 
nationale myndigheder havde brugt disse oplysninger til korrigere fejl, ville den anslåede 
fejlforekomst for en endnu større del af EU-budgettet have ligget under væsentlighedstærsklen 
på 2 %. 

Der er fortsat problemer, navnlig på de områder, hvor EU-budgettets betalinger til 
støttemodtagerne er baseret på deres anmeldelser af afholdte omkostninger, f.eks. vedrørende 
landdistriktsudvikling og samhørighedspolitik. Også forskningsprojekter, uddannelsesordninger 
og udviklingsbistandsprojekter finansieres på denne måde. 

Det er stadig en udfordring for medlemsstaterne at få brugt midlerne fra de europæiske struktur- 
og investeringsfonde, og EU-budgettet er fortsat under betydeligt pres på grund af omfanget af 
de betalinger, der skal afholdes i de kommende år. De foranstaltninger, der blev truffet for at øge 
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budgettets fleksibilitet, var nyttige, men de vil måske ikke være tilstrækkelige, siger revisorerne. 
Med kombinationen af et højt forpligtelsesniveau og et lavt betalingsniveau steg de uindfriede 
budgetforpligtelser til et nyt rekordniveau på 267,3 milliarder euro. Ifølge revisorerne bør dette 
spørgsmål prioriteres i forbindelse med planlægningen af den næste flerårige finansielle ramme. 

Årsberetningen for 2017 omhandler hovedsagelig EU-udgifterne under den nuværende flerårige 
finansielle ramme (2014-2020), men også nogle udgifter vedrørende tidligere år. Ifølge Klaus-
Heiner Lehne understreger dette det forhold, at der normalt går adskillige år fra den politiske 
beslutning til den faktiske tildeling af midler. Det illustrerer også, hvor vigtigt det er at undgå 
problemer fra begyndelsen, fordi afgørelser om, hvordan EU skal bruge sine penge, får 
konsekvenser i mange år fremover. 

Bemærkninger til redaktører 

Den Europæiske Revisionsret er Den Europæiske Unions uafhængige revisionsinstitution. Dens 
beretninger og udtalelser er et afgørende led i EU's ansvarskæde og bruges 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. to tredjedele af 
udgifterne - primært vedrørende naturressourcer og samhørighed - deles ansvaret med EU's 
medlemsstater.  

I 2017 beløb EU-udgifterne sig til i alt 137,4 milliarder euro, ca. 270 euro for hver borger. Dette 
svarer til ca. 0,9 % af EU's bruttonationalindkomst og udgør ca. 2 % af EU-medlemsstaternes 
samlede offentlige udgifter. I 2017 udgjorde "Naturressourcer" hovedparten af de reviderede 
midler (56 %), mens "Samhørighed" til forskel fra de foregående år udgjorde en forholdsvis lille 
del (8 %), fordi omfanget af de godkendte udgifter var begrænset.  

Hvert år kontrollerer revisorerne EU-regnskabet og afgiver erklæring om to forhold: om 
regnskabet er rigtigt, dvs. nøjagtigt og pålideligt, og om det kan konstateres, at penge er 
modtaget eller udbetalt uretmæssigt (transaktionernes lovlighed og formelle rigtighed).  

Revisorerne har afgivet en blank erklæring om EU-regnskabet hvert år siden 2007. Indtil sidste år 
var deres erklæring om udgifternes lovlighed og formelle rigtighed imidlertid afkræftende for 
hvert år siden 1994. 

En "blank" erklæring betyder, at tallene giver et retvisende billede, og at reglerne for 
regnskabsaflæggelse er overholdt. En erklæring "med forbehold" betyder, at revisorerne ikke kan 
afgive en blank erklæring, men at de konstaterede problemer ikke er gennemgribende. En 
"afkræftende" erklæring betyder, at der er gennemgribende problemer.  

Med henblik på at afgive deres revisionserklæring tester revisorerne stikprøver af transaktioner 
for at nå frem til statistisk baserede skøn over, i hvilken udstrækning indtægterne og de 
forskellige udgiftsområder er behæftet med fejl. De anvender en væsentlighedstærskel på 2 %, så 
indtægter eller udgifter anses for uregelmæssige, hvis den anslåede fejlforekomst ligger over 
denne tærskel. Den anslåede fejlforekomst er ikke en måling af svig, ineffektivitet eller spild: Den 
er et skøn over, hvor mange af midlerne der ikke burde have været udbetalt, fordi de ikke blev 
anvendt i fuld overensstemmelse med EU-regler og nationale regler.  
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I 2017 konstaterede revisorerne 13 sager med mistanke om svig i de ca. 700 transaktioner, de 
reviderede (2016: 11). Disse sager blev sendt til Det Europæiske Kontor for Bekæmpelse af Svig, 
OLAF. 

Med hensyn til 2017 gennemførte revisorerne et pilotprojekt med en ændret tilgang vedrørende 
samhørighedsområdet, der klarere viser, hvor der er vedvarende mangler, både i Europa-
Kommissionen og i medlemsstaterne. Dette medvirker til at fremme ansvarlighed og yderligere 
forbedre forvaltningen af EU's finanser. Næste år agter de at udvide projektet til også at omfatte 
andre udgiftsområder. 

Årsberetningen om EU-budgettet, årsberetningen om de europæiske udviklingsfonde og det 
sammenfattende dokument "2017: Vores revision - kort fortalt", kan findes her: 
http://www.eca.europa.eu/da/Pages/AR2017.aspx  
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