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Revisorerne opfordrer til større ansvarlighed i EU's 
finanser 
Den Europæiske Revisionsret har i dag opfordret til, at der lægges større vægt på merværdi i forbindelse 
med EU-budgettet, samt at der sikres mere fleksibilitet og gennemsigtighed og større ansvarlighed. 
Forslagene fremsættes i notatet "Future of EU finances: Reforming how the EU Budget operates". Dette 
notat er revisorernes reaktion på Europa-Kommissionens "Oplæg om fremtiden for EU's finanser" - et 
vigtigt skridt i udarbejdelsen af den næste flerårige finansielle ramme.  

Jan Gregor, det medlem af Den Europæiske Revisionsret, der er ansvarligt for notatet, siger: "Det er ikke 
Den Europæiske Revisionsrets opgave at udtale sig om omfanget eller fordelingen af EU's udgifter eller om 
de valgte kilder til EU's indtægter, men det er vores rolle at rådgive om forbedring af den økonomiske 
forvaltning, gennemsigtigheden og ansvarligheden i EU's budgetsystem."  

Revisorerne fremsætter følgende hovedforslag: 

Definér EU-merværdi 

Revisorerne opfordrer til, at der anvendes en solid definition på EU-merværdi, som gør det muligt at 
identificere EU-budgettets muligheder for tilførelse af merværdi, at evaluere udgiftsprogrammernes 
performance og at vurdere de risici for EU's finanser, som er forbundet med finansielle instrumenter og 
garantier. 

Denne definition bør også sikre et mere dækkende og præcist billede af EU-medlemskabets omkostninger, 
fordele og nettoresultater, siger revisorerne. Revisorerne foreslår, at Europa-Kommissionen analyserer 
både de finansielle og de ikke-finansielle fordele ved EU-medlemskab. 

Gør EU-budgettet mere tilpasningsdygtigt 

Revisorerne foreslår, at man gør EU-budgettet mere tilpasningsdygtigt over for ændrede omstændigheder 
ved at øge dets fleksibilitet og indføre et system med reserver til dækning af langsigtede udgifter og 
uforudsete begivenheder. 
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Offentliggør en omfattende finansiel plan 

Revisorerne foreslår, at Kommissionen offentliggør en mellem- til langfristet finansiel plan for EU-budgettet 
som supplement til forslaget om den næste flerårige finansielle ramme. Denne plan bør omfatte de 
forventede udestående forpligtelser, forfinansieringer og eventualforpligtelser, en betalingsprognose, en 
analyse af den økonomiske og finansielle kontekst og en risikovurdering. Planens hovedelementer bør 
ajourføres årligt.  

Læg mere vægt på performance 

Revisorerne foreslår, at man tilpasser EU's finansielle planlægning efter strategiske prioriteter, opstiller 
nøgleresultater, reducerer antallet af udgiftsprogrammer, mål og indikatorer og gør rapporteringen mere 
strømlinet og lettilgængelig. 

Gør EU's finanser mere gennemsigtige og styrk ansvarligheden 

Revisorerne opfordrer til, at man sikrer fuld demokratisk kontrol med alle EU's finanser. De samme 
principper om ansvarlighed og gennemsigtighed bør gælde for organer inden for EU-budgettet såsom 
Europa-Kommissionen og organer uden for EU-budgettet såsom Den Europæiske Centralbank og Den 
Europæiske Investeringsbank (EIB). 

Sørg for offentlig revision af alle EU-relaterede organer 

Revisorerne anfører, at de bør kunne revidere alle EU-organer og desuden alle de organer uden for EU's 
retsorden, der gennemfører EU-politikker. Dette inkluderer Det Europæiske Forsvarsagentur, den 
foreslåede europæiske monetære fond, den europæiske stabilitetsmekanisme og de EIB-operationer, der 
ikke er relateret til EU-budgettet.  

 

Bemærkninger til redaktører 

Det er endvidere planlagt, at EU-revisorerne i andet kvartal af 2018 vil præsentere deres holdninger til 
Kommissionens forslag om den næste flerårige finansielle ramme, til den fælles landbrugspolitiks fremtid, 
til forenkling af samhørighedspolitikken og til forenkling af forsknings- og innovationsprogrammer. 
Desuden agter de efter behov at afgive udtalelser om lovgivningsforslagene vedrørende afgørelsen om 
egne indtægter og om lovgivningen vedrørende sektorspecifikke udgiftsprogrammer. 

 


