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Mine damer og herrer 

 

Vi lever i en tid med mange udfordringer. I vores Europæiske Union fører store kriser som altid til store fremskridt 

og innovationer, som vi havde troet var umulige blot et par måneder før.  

Takket være Parlamentets ihærdighed blev de store beslutninger og aftaler, der former EU's finanser i de næste syv 

år afsluttet i god tid. Jeg vil også gerne benytte lejligheden til at lykønske det afgående rådsformandskab og 

Kommissionen. Vi kan nu se frem til medlemsstaternes forhåbentlig hurtige ratifikation af afgørelsen om egne 

indtægter. 

Jeg er glad for at være her med min kollega Tony Murphy, som er vores medlem med ansvar for årsberetningen, 

for at præsentere Revisionsrettens årsberetning for 2019 og drøfte den med jer. 

På grund af de særlige omstændigheder som følge af den aktuelle covid-19-krise finder dette års præsentation sted 

en smule senere, end det normalt er tilfældet. Men dette kan imidlertid være en fordel, fordi 

Budgetkontroludvalget nu er langt fremme i sit arbejde med dechargen. Den indsigt, I har opnået via de seneste 

ugers forskellige høringer, kan dermed allerede indgå i vores drøftelse i dag, og det er på ingen måde negativt. 

Det er især vigtigt, at de politiske beslutninger, som I træffer eller giver jeres samtykke til i denne forsamling, fører 

til resultater i praksis. At I kan vurdere, hvad der fungerede, og hvad der ikke gjorde, og hvordan der kan foretages 

forbedringer. Det er her, Revisionsrettens detaljerede og uafhængige revisioner kommer ind i billedet. 

Vores revisionsresultater vedrørende 2019 er velkendte på nuværende tidspunkt. Vi afgiver fortsat en blank 

revisionserklæring om rigtigheden af regnskabet og den formelle rigtighed af indtægterne. 

Med hensyn til udgifterne anslår vi, at den samlede fejlforekomst har ligget stabilt - 2,7 % for 2019 sammenlignet 

med 2,6 % i 2018. Bag om dette er der selvfølgelig betydelige forskelle mellem politikområderne. 
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Inden for Konkurrenceevne anslog vi en højere fejlforekomst (4 %), hovedsagelig på grund af de 

ikkestøtteberettigede omkostninger.  

Inden for Naturressourcer konstaterede vi forbedringer, der bragte den anslåede fejlforekomst ned på 1,9 %.  

Inden for Administration konstaterede vi som i de seneste år ingen væsentlig fejlforekomst. 

Under Samhørighed anslog vi fejlforekomsten til 4,4 %, idet vi tog højde for de korrektioner, som medlemsstaternes 

myndigheder havde foretaget, hvilket er lavere end sidste år, men stadig er en væsentlig fejlforekomst. Hvis de 

nationale myndigheder og Kommissionen i de kommende år kan afhjælpe de mangler, som vi konstaterede i deres 

egne skøn over fejl, vil vi desuden meget vel kunne gøre mere brug af medlemsstaternes revisionsmyndigheders 

arbejde, men der er vi ikke endnu. Jeg ved, at Kommissionen er fast besluttet på at nå dette mål, og vi har brug for 

en stor indsats på alle niveauer for at nå det.  

Mine damer og herrer 

I mange år har vi skelnet mellem udgifter, vi anser for at være forbundet med høj risiko, f.eks. Samhørighed, hvor 

forvaltningen deles med medlemsstaterne, og udgifter forbundet med lav risiko. Udgifterne med høj risiko 

indeholder væsentlige fejl, og fejlforekomsten anslås til 4,9 % (2018: 4,5 %). Det, der skete i 2019, var, at andelen 

af udgifter med høj risiko, navnlig under Samhørighed, steg (53 %). Dette er ikke et problem i sig selv, men det 

medfører, at størstedelen af vores revisionspopulation nu er væsentlig fejlbehæftet - fejlen er derfor 

gennemgribende. Og det er grunden til, at Revisionsretten - for regnskabsåret 2019 - har besluttet at afgive en 

afkræftende erklæring om udgifterne, snarere end en erklæring med forbehold som i de foregående år.  

Det skal ikke ses som en form for anklage mod Kommissionen alene - medlemsstaternes myndigheder forvalter 

trods alt ca. 74 % af EU's udgifter. Hver enhed spiller en rolle i kæden, og overforenkling vil ikke føre os nogen 

steder. Det bør heller ikke ses som et tegn på tilbagegang i EU's økonomiske forvaltning. Hvis vi ser på situationen 

for ti år siden, er vi kommet langt.  

Ud over den overordnede konklusion for 2019 er vores konklusioner for de forskellige udgiftsområder meget 

forskellige, og jeg ved, at I ser nærmere på disse, når I forbereder Parlamentets afgørelse om meddelelse af 

decharge. 

Formand, mine damer og herrer  

Jeg vil gerne fremhæve tre overordnede udfordringer, som vi vil stå over for på vores vej fremad. 

For det første ville jeg ønske, at vi, i stedet for at drøfte udnævnelsesprocedurer vedrørende Den Europæiske 

Anklagemyndighed, som I vil gøre det i næste uge - selv om de er vigtige - allerede kunne se EPPO i funktion og 

dermed gøre en reel indsats for at beskytte EU's finansielle interesser mod uregelmæssigheder og svig, nøjagtigt 

som hvis de var nationale finansielle interesser. Det er på høje tid, at denne myndighed kommer i gang og får 
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tilstrækkelige ressourcer, og jeg ved, at chefanklageren og I er stærkt opsatte på at se det ske. Revisionsretten er 

naturligvis opsat på at støtte denne indsats, hvor det er muligt, under overholdelse af vores revisionsmandat.  

For det andet konstaterer vi, at Revisionsrettens beretninger nævnes som en mulig kilde til oplysninger, der kan 

indgå i Kommissionens kvalitative vurderinger ifølge forordning 2020/2092 (en "generel ordning med 

konditionalitet til beskyttelse af Unionens budget"). Ved at anerkende det indlysende, nemlig at der er "en klar 

forbindelse mellem overholdelse af retsstatsprincippet og den effektive gennemførelse af Unionens budget i 

overensstemmelse med princippet om forsvarlig økonomisk forvaltning", har EU-lovgiveren trukket en streg i 

sandet, som nu skal håndhæves i praksis, hvor dette er nødvendigt. Jeg glæder mig over, at flere af vores 

anbefalinger blev taget i betragtning under lovgivningsprocessen, navnlig situationen vedrørende de endelige 

modtagere og støttemodtagere af EU-midler. 

For det tredje gjorde vi jer i vores beretninger gentagne gange opmærksom på, at mange medlemsstater fortsat 

har svært ved at absorbere EU-midler, uanset mål eller krav på politisk niveau. Denne vanskelighed har bidraget til 

at øge de uindfriede forpligtelser (eller reste à liquider), som nåede 298 milliarder euro ved udgangen af 2019. Det 

betyder, at disse penge stadig ikke er anvendt på den af lovgiverne påtænkte måde. Problemet med forsinkelser i 

udnyttelsen af midler skal håndteres hurtigst muligt i de berørte medlemsstater. 

Jeg benytter også vores drøftelse til at fremsætte to ret praktiske og fremtidsorienterede bemærkninger.  

Med indledningen af "Next Generation EU" kan vi forvente, at EU-udgifterne næsten vil blive fordoblet i de 

kommende år. Vi drøftede allerede dette i CONT-udvalget, sidste gang jeg talte til jer i november, og jeg ønsker at 

meddele jer, at vi på nuværende tidspunkt er ved at vurdere, hvad dette betyder for os revisorer - med hensyn til 

opgaver og med hensyn til nødvendige ressourcer. Det synes indlysende, at dette vil få personalemæssige følger - 

og jeg håber at kunne orientere jer om disse inden længe. 

Endelig vil jeg gerne gøre opmærksom på Revisionsrettens pilotberetning "Beretning om EU-budgettets 

performance - status ved udgangen af 2019", som er i overensstemmelse med et ønske fra mange i Parlamentet 

om at se mere fokus på EU-budgettets performance i vores revisionsarbejde og en vurdering af de oplysninger, som 

Kommissionen giver herom.  

Mine damer og herrer, og jeg slutter af her. 

I disse krisetider har medlemsstaterne og Europa-Kommissionen et enormt ansvar for at forvalte EU's finanser på 

en fornuftig og effektiv måde. Vores årsberetning, som jeg glæder mig til at drøfte med jer i dag, viser, at der er 

behov for en yderligere indsats. Og I har som direkte valgte parlamentsmedlemmer et stort ansvar som led i jeres 

udøvelse af den lovgivningsmæssige og politiske kontrol for at sikre, at dette sker. 

Tak for opmærksomheden. 


