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Kære formand, kære formand, kære ordfører, ærede medlemmer, kære kommissær  

Som tidligere medlem ved jeg, at dette er en travl tid for Europa-Parlamentet. Ikke blot er mængden af lovforslag 
på sit højeste, men jeres institution fungerer også, og med rette, som et højniveauforum for drøftelserne om 
Europas fremtid, i takt med at det næste parlamentsvalg nærmer sig. 

Det giver mig som formand for Revisionsretten så meget desto mere grund til at takke jer for at have afsat den 
nødvendige tid til at drøfte vores årsberetning.  

Vi har gjort en betydelig indsats for at kunne give jer vores vurdering af EU's økonomiske forvaltning i 2017. Den 
vil nu være startskuddet til dechargeproceduren, som er den sidste under dette Europa-Parlament. 

Vi konkluderer som i de foregående år, at EU's regnskab for 2017 giver et retvisende billede af EU's finansielle 
stilling. Ligesom sidste år afgiver vi en erklæring med forbehold i stedet for en afkræftende erklæring om den 
formelle rigtighed af de betalinger, der ligger til grund for 2017-regnskabet.  

Med andre ord var en stor del af de 2017-udgifter, vi undersøgte, ikke væsentlig fejlbehæftede, og her mener jeg 
de udgifter, der er baseret på rettigheder1, dvs. programmer, hvor støttemodtagerne modtager betalinger, hvis 
de opfylder visse betingelser. Disse rettighedsbaserede betalinger udgjorde mere end halvdelen af alle 
betalingerne fra EU-budgettet i 2017. 

Endvidere er omfanget af uregelmæssigheder i EU-udgifterne fortsat med at falde. I 2017 var den anslåede 
fejlforekomst i betalingerne faldet til 2,4 % fra 3,1 % i 2016 og 3,8 % i 2015. Dette illustrerer, at EU's økonomiske 
forvaltning helt klart er på vej i den rigtige retning - og her skal Kommissionen roses for sin vedvarende indsats 
sammen med medlemsstaterne.  

Lad mig som et positivt eksempel fremhæve vores konklusion om, at de direkte betalinger under Den Europæiske 
Garantifond for Landbruget - som udgør en meget stor del af FFR-udgiftsområdet - er uden væsentlig 
fejlforekomst. 

Når det er sagt, er jeg også nødt til at sige, at der ofte forelå tilstrækkelige oplysninger til at forhindre - eller 
opdage og korrigere - en stor del af de fejl, vi konstaterede. Hvis Kommissionen og de nationale myndigheder 
havde anvendt disse oplysninger, ville fejlforekomsten i en endnu større del af EU-budgettet have ligget under 
vores og Kommissionens egen væsentlighedstærskel.  

Mine damer og herrer  

Tiden er kommet til at gå videre. Forvaltnings- og kontrolsystemerne er blevet bedre, og vi har nu en mulighed for 
at udnytte disse forbedringer i vores revisioner. 

Med hensyn til 2017 gennemførte vi et pilotprojekt med en ændret tilgang på samhørighedsområdet. Den 
grundlæggende ændring bestod i, at vi gennemgik og genudførte de kontroller, der allerede var foretaget af de 
udgiftsansvarlige. Formålet med denne nye tilgang er at give jer i Parlamentet bedre geografiske og 
fondsspecifikke oplysninger om forholdene i hele EU på en omkostningseffektiv måde.  

Vi vil udvide dette projekt til andre udgiftsområder i de kommende år, når de nødvendige betingelser for dette er 
opfyldt.  

                                                           

1 Eksklusive en række ordninger for udvikling af landdistrikter. 
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Kære formand, jeg læste med stor interesse den nyligt offentliggjorte undersøgelse Parlameter 2018. Det giver 
mig optimisme for fremtiden, at undersøgelsen viser solid støtte til EU-medlemskabet og euroen. Men den viser 
også, at der er stor variation i støtten, og det bør vi gøre noget ved.  

Både de årlige og de langsigtede EU-budgetter er pr. definition omfordelingsredskaber, og beslutningerne om 
dem kan ofte indebære politiske komplikationer for de medlemsstater, der føler, at de lider tab. Uanset hvilke 
politiske beslutninger, der træffes, er det vigtigt for os i Revisionsretten at sikre, at alle borgere lige fra Bukarest 
til Helsingfors og Lissabon selv kan se, og derfor stole på, at EU-midlerne ikke blot er blevet brugt korrekt, men 
også klogt.  

Denne proces kalder vi "forvaltningsrevision", og jeg kan love, at I vil se flere og flere sådanne revisioner i de 
kommende måneder og år. Mine mange drøftelser her i Parlamentet og i de nationale hovedstæder peger 
konsekvent Revisionsretten i denne retning. 

Mine damer og herrer  

Revisionsretten har vist, at adskillige medlemsstater har svært ved at gøre god brug af ressourcerne fra de 
europæiske struktur- og investeringsfonde. Det glæder os i den forbindelse, at Kommissionen har foreslået en 
række foranstaltninger for den næste finansielle periode, som bør bidrage til bedre absorption af 
samhørighedsmidlerne. I de kommende dage offentliggør vi vores detaljerede udtalelse om den relevante 
lovgivning.  

Samtidig er EU-budgettet fortsat under betydeligt pres på grund af omfanget af de betalinger, der skal afholdes i 
de kommende år. Posten reste à liquider vil være endnu højere ved udgangen af 2020. Efter vores mening skal 
spørgsmålet om disse voksende uindfriede forpligtelser prioriteres i den næste flerårige finansielle ramme.  

Mine damer og herrer  

Det samlede EU-budget svarer kun til ca. 1 % af hele EU's bruttonationalindkomst.  

Det er vigtigt, at EU-budgettet anvendes effektivt, men vi er også nødt til at være realistiske med hensyn til, hvad 
der kan opnås med de penge, vi får betroet. EU kan kun gøre sig håb om at vinde eller bevare borgernes tillid, hvis 
det opfylder de forventninger, som det skaber.  

Lad os vise borgerne, at vi kan levere det, vi lover, levere det effektivt og levere det på en måde, der virkelig gør 
en forskel. 

Tak for opmærksomheden. 


