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Kære formand
Ærede medlemmer
Ærede repræsentanter for rådsformandsskabet
Kære kommissær Oettinger
Mine damer og herrer
Jeg er glad for at være her i dag sammen med min værdsatte kollega Lazaros Lazarou for at indlede dette års
dechargeprocedure med Den Europæiske Revisionsrets årsberetning for regnskabsåret 2018. Hvorfor er jeg her denne
eftermiddag? For at give jer et øjebliksbillede af EU's økonomiske forvaltning. I vores årsberetning, og navnlig vores
revisionserklæring, vurderer vi, om de penge, som I her i Parlamentet opførte på budgettet sidste år, blev brugt på en
lovlig, formelt rigtig og naturligvis effektiv måde.
Vi har revideret EU's konsoliderede regnskab for regnskabsåret 2018. Vi mener, at det i alt væsentligt giver et
retvisende billede af EU's finansielle stilling og er uden væsentlig fejlinformation. Med andre ord har vi afgivet en
erklæring uden forbehold.
For det andet konstaterede vi, at der ikke var en væsentlig fejlforekomst i EU-budgettets indtægter.
For det tredje anslog vi fejlforekomsten i udgifterne til 2,6 % 1. Det betyder konkret, at vi skønner, at 2,6 % af midlerne
ikke burde have været udbetalt fra EU-budgettet, fordi de ikke blev anvendt i overensstemmelse med EU-reglerne.
Dette samlede skøn siger imidlertid ikke noget om en væsentlig underliggende skelnen, nemlig at den måde, midlerne
udbetales på, har stor betydning for risikoen for fejl.
I de udgifter, som er underlagt komplekse regler, og som udgør ca. halvdelen af EU-budgettet 2, hovedsagelig
"godtgørelsesbaserede betalinger", hvor støttemodtagerne skal anmelde de støtteberettigede omkostninger, som de
har afholdt - tænk på forskningsprojekter, beskæftigelsesrelaterede projekter, projekter inden for regionaludvikling og
landdistriktsudvikling og udviklingsprojekter i lande uden for EU - er den anslåede fejlforekomst 4,5 %.
Til gengæld er risikoen for fejl lavere i de udgifter, som er underlagt enklere regler, hovedsagelig "rettighedsbaserede
betalinger", hvor støttemodtagerne modtager betaling, hvis de opfylder visse betingelser - tænk på direkte støtte til
landbrugere, administrationsudgifter, studiestipendier og budgetstøtte til lande uden for EU. Med andre ord er ca. 50 %
af vores revisionspopulation uden væsentlig fejlforekomst.
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Derfor har vi for tredje år i træk afgivet en "erklæring med forbehold" om udgifterne - hvilket betyder "ja, men". Det
ser vi som et opmuntrende tegn på, at Kommissionen og medlemsstaterne har fastholdt de fremskridt, vi bemærkede i
de to foregående år. Vores revisorer har nogle gode ting at sige om lavrisikoområderne, men der er stadig alvorlige
forhold, der bør behandles på højrisikoområderne.
Som led i vores flerårige strategi sigter vi i Revisionsretten mod at basere vores revisionserklæring på en
attestationstilgang, hvilket betyder, at vi i fremtiden agter at give sikkerhed med hensyn til Kommissionens
forvaltningserklæring, som er baseret på dens egen kontrol og den kontrol, der er udført på nationalt niveau i
forbindelse med delt forvaltning.
Sammen med Kommissionen gør vi således fremskridt med hensyn til at skabe de nødvendige betingelser for en
attestationstilgang. Jeg vil gerne benytte denne lejlighed til at takke kommissær Oettinger for hans støtte, og jeg
glæder mig til at videreføre processen med hans efterfølger. Jeg er overbevist om, at "vejen dannes, mens man går", og
at vi ved at tage konkrete skridt - måske beskedne til at begynde med - kan nå dette fornuftige mål om at kunne
forlade os på det arbejde, andre allerede har gjort.
Ærede medlemmer, de enkelte kapitler i vores årsberetning, som foreligger på samtlige EU-sprog, giver en mere
dybtgående indsigt i vores konklusioner og anbefalinger vedrørende de enkelte FFR-udgiftsområder. Allerede for to
uger siden havde jeg lejlighed til at redegøre nærmere for alle kapitlerne i Budgetkontroludvalget. Mange af jer var til
stede, og jeg vil derfor ikke gå i detaljer her.
Mine damer og herrer
Der er imidlertid noget, jeg ikke kan understrege nok: Vi står ved en skillevej - en ny valgperiode er begyndt, én
medlemsstat er ved at trække sig ud af EU, og de øvrige 27 medlemsstater er i gang med den sidste del af
forhandlingerne om den flerårige finansielle ramme for årene 2021-2027. Vores revisionsarbejde, som jeg har
præsenteret for jer i dag, viser, at det trods mange resterende problemer er lykkedes EU for tredje år i træk at leve op
til høje standarder for ansvarlighed og gennemsigtighed i anvendelsen af offentlige midler. Vi forventer, at den nye
Kommission og medlemsstaterne fortsætter deres indsats og bygger videre på den. Og vi regner med, at I alle her
sørger for, at det sker.
Tak for opmærksomheden.
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