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FORMANDENS FORORD

Et af vore centrale mål er at bringe Den Europæiske Revisionsret tættere på borgerne i EU, og det er også en del af 
vort arbejde på at fremme gennemsigtighed og ansvarlighed. Det er derfor med stor glæde, at jeg nu kan præsentere 
Den Europæiske Revisionsrets første aktivitetsberetning. Den giver et overblik over Retten som institution og en 
redegørelse for dens virksomhed i 2007, et år, hvor Retten kunne fejre 30-års-jubilæum som EU’s eksterne revisor, 
der bidrager aktivt til forbedring af den økonomiske forvaltning og optræder som den uafhængige beskytter af 
unionsborgernes fi nansielle interesser.

Rettens vigtigste bidrag er dens revisioner og beretninger, som hjælper den reviderede enhed med at forbedre 
den økonomiske forvaltning og bistår dechargemyndigheden (Europa-Parlamentet og Rådet) med at overvåge 
gennemførelsen af EU’s budget. Denne beretning giver en oversigt over de revisionsberetninger, som blev 
off entliggjort i 2007. Den fremhæver de vigtigste konklusioner om gennemførelsen af EU’s budget for 2006 og 
om, hvorvidt den økonomiske forvaltning af EU-midlerne har været forsvarlig.

Retten redegør ikke kun for den fi nansielle forvaltning i de forløbne år, den bidrager også aktivt til opbygningen af 
EU’s rammer for fi nansiel kontrol. 2007 var et betydningsfuldt år for forvaltningen af EU-midler. I afsnittet »Rettens 
synspunkt« opsummeres Rettens holdning til en række vigtige udviklinger i relation til medlemsstaternes ansvarlighed 
og Rettens bidrag til den off entlige høring om den budgetreform, som Europa-Kommissionen har iværksat.
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Ingen af Rettens resultater i 2007 kunne have været nået uden de 850 medarbejderes engagement, kvalifi kationer og 
dygtighed. I en fremadrettet organisation, som hele tiden søger forbedringer, er de det vigtigste aktiv. Denne første 
årlige aktivitetsberetning giver en detaljeret beskrivelse af Rettens reformproces, der startede med en selvvurdering 
i 2006, som medførte, at der blev udarbejdet en handlingsplan. I 2007 fortsatte arbejdet med at gennemføre 
denne handlingsplan, og sidst på året blev der iværksat et »peer review«, som udføres af et hold revisorer fra de 
nationale revisionsinstitutioner i Canada, Norge, Portugal og Østrig. Et af de første resultater af denne proces var 
nedenstående beskrivelse af Rettens opgave, vision, værdier og strategiske mål, som skal være en rettesnor for de 
aktiviteter, vi ser frem til at skulle redegøre for i de kommende år.

Jeg håber, at I vil nyde at læse vor første årlige aktivitetsberetning og fi nde den nyttig.

 Vítor Manuel da Silva Caldeira
 Formand
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OPGAVE, VISION, VÆRDIER 
OG STRATEGISKE MÅL

OPGAVE

Den Europæiske Revisionsret er en EU-institution. Den er oprettet i henhold til traktaten med det formål at 
revidere EU’s fi nanser. Som EU’s eksterne revisor bidrager den til at forbedre EU’s økonomiske forvaltning og 

agerer som den uafhængige beskytter af unionsborgernes fi nansielle interesser.

VISION

At være en uafhængig og dynamisk revisionsinstitution, som er anerkendt for sin integritet og upartiskhed, 
respekteret for sin professionalisme og for kvaliteten og eff ekten af sit arbejde, og som på afgørende vis 

hjælper de berørte parter med at forbedre forvaltningen af EU’s fi nanser.
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VÆRDIER

Uafhængighed, 
integritet & upartiskhed 

Professionalisme Tilføre merværdi
Topkvalitet & 

eff ektivitet

Uafhængighed, integritet og 

upartiskhed hos institutionen, 

medlemmerne og personalet.

Levere fyldestgørende resultater 

til de berørte parter uden at 

tage imod instrukser og uden 

at give efter for pres fra nogen 

udenforstående kilde.

Holde høje og eksemplariske 

standarder i alle professionelle 

spørgsmål.

Være med i udviklingen af 

off entlig revision i EU og overalt 

i verden.

Producere relevante beretninger 

af høj kvalitet, som foreligger 

på det rigtige tidspunkt og er 

baseret på solide resultater 

og beviser, og som behandler 

spørgsmål af interesse for de 

berørte parter og sender et klart 

og autoritativt budskab.

Medvirke til eff ektivt at 

forbedre EU’s forvaltning og 

bidrage til øget ansvarlighed i 

forvaltningen af EU-midler.

Værdsættelse/evaluering af den 

enkelte medarbejder, udvikling 

af talenter og belønning af 

præstationer.

Eff ektiv kommunikation som 

middel til at skabe holdånd.

Maksimere eff ektiviteten i alle 

aspekter af arbejdet.

STRATEGISKE MÅL
Med henblik på at udføre sin opgave har Den Europæiske Revisionsret sat sig følgende strategiske mål:

Professionalisme Output Berørte parter Læring & vækst

En robust metodologi, 

en hensigtsmæssig 

revisionsstrategi, udvikling af 

praksis for off entlig revision, 

fælles revisionsstandarder 

og revisionskriterier for 

EU-midler, samarbejde 

med OR i EU, en eff ektiv 

»fællesskabskontrolstruktur«

Egnede revisionsemner, 

aktualitet, klare og 

læsbare beretninger, 

forvaltningsrevisioner af høj 

kvalitet, øge beretningernes 

eff ekt

Skabe tættere forbindelser til 

de reviderede enheder, så disse 

forstår revisionsprocessen, 

og der sikres bredere accept 

af revisionsresultaterne; 

udvikle kontakterne til 

Europa-Parlamentet og 

Rådet som budget- og 

dechargemyndighed; eff ektiv 

kommunikation med borgerne 

i EU

Lære af peer-review-

evalueringen med henblik på 

at styrke og udvikle Rettens 

organisation, metoder, 

procedurer og output og 

maksimere eff ektiviteten; en 

eff ektiv og dynamisk politik for 

menneskelige ressourcer; faglig 

videreuddannelse af høj kvalitet; 

opgradering af infrastruktur; 

gennemførelse af it-politikker
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RETTENS ROLLE OG ARBEJDE

 HVAD ER RETTENS ROLLE?

Den Europæiske Union har et budget på omtrent 120 mia. EUR eller ca. 1 % af de 27 medlemsstaters 
bruttonationalindkomst (BNI). Sammenlignet med de nationale budgetter er der tale om en beskeden andel. 
For nogle af medlemsstaterne spiller midlerne fra EU imidlertid en vigtig rolle i forbindelse med fi nansieringen af 
off entlige aktiviteter, og for nogle lande, f.eks. Rumænien, er det samlede beløb meget stort og svarer til eller ligger 
tæt på det nationale BNI. Budgettets sammensætning har ændret sig i årenes løb, og landbrug og samhørighed 
er de vigtigste elementer (jf. tekstboks 1).

Rådet, dvs. medlemsstaternes repræsentanter, og medlemmerne af Europa-Parlamentet, som vælges direkte, 
vedtager budgettet for et år ad gangen inden for de syvårige fi nansielle rammer. Budgetforslaget fremsættes 
af Europa-Kommissionen, som også har ansvaret for at gennemføre budgettet. En meget betydelig del, navnlig 
landbrugs- og samhørighedsudgifterne, gennemføres i samarbejde med medlemsstaterne. De nationale 
administrationer kan afhængigt af udgiftsordningerne være ansvarlige for at udarbejde udgiftsstrategier, udvælge 
støttemodtagere og projekter og afholde betalinger. Noget der særlig kendetegner Fællesskabets udgifter, er den 
høje procent af betalinger, som er baseret på udgiftsanmeldelser, som støttemodtagerne selv indsender, hvad 
enten de er landbrugere eller forvalter projekter i Unionen.
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TEKSTBOKS 1 — HVAD BRUGER EU SINE PENGE TIL?

EU-budgettet fi nansieres med fi nansielle bidrag fra medlemsstaterne 

(primært baseret på det nationale BNI) samt med told og 

landbrugsafgifter. EU-budgettet anvendes i vid udstrækning til 

andre formål end de nationale budgetter, hvilket til dels skyldes, at 

ansvarsområderne ikke er de samme. Unionen er for eksempel ikke 

ansvarlig for de sociale sikringsordninger, som normalt tegner sig for 

en stor del af de nationale udgifter.

Siden 1960’erne har landbrugsudgifterne, typisk i form af betalinger til 

landbrugere i Unionen, været den største post på budgettet, selv om 

den nu er ved at blive mindre. I 2008 er lidt mindre end halvdelen af 

budgettet beregnet til beskyttelse og forvaltning af naturressourcer, 

navnlig landbrug og udvikling af landdistrikter.

Siden 1980’erne er en større del af udgifterne gået til samhørighed — 

dvs. regional og social udvikling. Herunder medfi nansieres der en lang 

række projekter fra vejbygning i Slovakiet til kurser for arbejdsløse i 

Danmark. I 2008 er udgifterne til bæredygtig vækst, som tegner sig for 

størstedelen af samhørighedsudgifterne, planlagt til at udgøre 38 % 

af budgettet. Denne post omfatter også en stor del af EU-midlerne 

til forskning.

EU bruger endvidere betydelige beløb til udvikling og humanitær 

bistand og til støtte til lande, som ligger tæt på Unionen, eller som 

har ansøgt om at blive medlem. Ca. 6 % af budgettet anvendes til 

fi nansiering af fællesskabsinstitutionernes administration.

EU-borgerskab, frihed, sikkerhed og retfærdighed

Den Europæiske Union som global partner

Administration

Samhørighed — bæredygtig vækst

Landbrug — beskyttelse og forvaltning af 

naturressourcer

EU’s udgifter:

1 %

6 %

6 %

38 %

49 %
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I et demokratisk samfund er der behov for fuldstændige, nøjagtige og off entligt tilgængelige oplysninger, som kan 
indgå i debatten og anvendes i beslutningstagningen både for at forbedre den økonomiske forvaltning og for at 
sikre ansvarlighed. EU har i lighed med sine medlemsstater en ekstern revisor, som er den uafhængige beskytter af 
borgernes fi nansielle interesser. Som EU’s eksterne revisor kontrollerer Den Europæiske Revisionsret, at der afl ægges 
korrekt regnskab for EU’s midler, og at de anvendes i overensstemmelse med gældende regler og love og under 
behørig hensyntagen til, at man, uanset hvor midlerne anvendes, får mest mulig valuta for pengene.

Resultaterne af Rettens arbejde anvendes af Kommissionen, Parlamentet og Rådet samt af medlemsstaterne til 
at forbedre den fi nansielle forvaltning af EU’s budget. Rettens arbejde udgør et vigtigt grundlag for den årlige 
dechargeprocedure, hvor Parlamentet efter henstilling fra Rådet træff er beslutning om, hvorvidt Kommissionen 
har opfyldt sine forpligtelser i forbindelse med gennemførelsen af budgettet for det foregående regnskabsår. På 
trods af sit navn har Retten ingen retslige beføjelser.

På de områder af budgettet, hvor der er delt forvaltning, samarbejder medlemsstaterne med Kommissionen og 
opretter overvågnings- og kontrolsystemer — intern kontrol — som skal sikre, at midlerne anvendes korrekt og 
i overensstemmelse med reglerne. Den interne kontrol har dermed både en EU- og en national dimension. Som 
supplement til det arbejde, som Retten udfører, reviderer mange af de nationale revisionsorganer EU-midler, som 
forvaltes og anvendes af nationale administrationer.

 EU-niveau

 Medlemsstaterne

 
In

te
rn

 k
o

n
tr

o
l

 
E

kste
rn

 re
v

isio
n

Kommissionen 

(GD’erne, den interne 

revisionstjeneste)

Den Europæiske 

Revisionsret

De ansvarlige 

myndigheder

De nationale 

revisionsinstitutioner

Oversigt over den interne kontrol og den eksterne revision af EU-budgettet
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 HVAD PRODUCERER RETTEN?

Retten udfører tre forskellige former for revision 1: fi nansiel revision, overensstemmelsesrevision og forvaltningsrevision. 
Under disse revisioner søges følgende spørgsmål besvaret:

De fl este af Rettens fi nansielle revisioner og overensstemmelsesrevisioner udføres som led i afgivelsen af den årlige 
revisionserklæring, som fremlægges i årsberetningen om gennemførelsen af EU’s budget. EF-traktaten pålægger 
Retten at afgive en sådan erklæring — eller udtalelse — om regnskabernes rigtighed og om de underliggende 
transaktioners lovlighed og formelle rigtighed. De underliggende transaktioner er i denne sammenhæng typisk 
betalinger fra EU-budgettet til de endelige støttemodtagere. Den årlige revisionserklæring er almindeligt kendt 
under det franske akronym DAS (déclaration d’assurance).

1 Yderligere oplysninger om Rettens metodologi fås i håndbøgerne på Rettens websted (www.eca.europa.eu).

Giver regnskaberne i alt væsentligt et retvisende billede af den finansielle stilling og af • 
regnskabsårets resultater og pengestrømme i overensstemmelse med de gældende rammer 
for regnskabafl æggelse? (fi nansiel revision)

Er aktiviteterne og de finansielle transaktioner og oplysninger i alt væsentligt i • 
overensstemmelse med de love og administrative bestemmelser, der gælder for dem? 
(overensstemmelsesrevision)

Er den økonomiske forvaltning forsvarlig, dvs. anvendes der så få midler som muligt • 
(sparsommelighed), er reultaterne opnået med færrest mulige ressourcer (produktivitet), og 
er målene blevet opfyldt (eff ektivitet)? (forvaltningsrevision)

kg806723inside.indd   11 7/07/08   12:06:19
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 HVORDAN REVIDERER RETTEN?

Rettens revision af EU’s regnskaber udføres i overensstemmelse med de internationale revisionsstandarder 
(International Standards on Audit, ISA), som anvendes i den off entlige og den private sektor. De eksisterende 
internationale standarder dækker imidlertid ikke i samme udstrækning den form for overensstemmelsesrevision, som 
Retten udfører. Sammen med de nationale revisionsinstitutioner deltager Retten aktivt i udviklingen af internationale 
standarder i de relevante organer (INTOSAI, IFAC) 2.

Når Retten skal skaff e sig sikkerhed for, at betalingerne overholder de gældende love og administrative bestemmelser, 
trækker den både på resultaterne af sin gennemgang af overvågnings- og kontrolsystemerne, som skal forebygge 
eller opdage og korrigere fejl med hensyn til lovlighed og formel rigtighed, og på en stikprøve af de transaktioner 
(betalinger), der er foretaget (jf. tekstboks 2). Hvis det konstateres, at systemerne er pålidelige, behøver Retten ikke at 
revidere så mange transaktioner for at komme frem til en gyldig konklusion om disses lovlighed og formelle rigtighed. 
Der anvendes også andre kilder til støtte for Rettens konklusioner, f.eks. arbejde udført af andre revisorer.

I sin forvaltningsrevision følger Retten en række forskellige metoder til vurdering af forvaltnings- og 
overvågningssystemer og resultatoplysninger, som den bedømmer i henhold til bestemmelserne i den relevante 
lovgivning og principperne om forsvarlig økonomisk forvaltning.

Når Retten skal vælge, hvilke forvaltningsrevisioner der skal udføres, søger den at fi nde frem til de revisionsemner, 
som sandsynligvis vil kunne få størst eff ekt på EU’s udgifter, fordi de vil kunne anvendes til at pege på mulige 
forbedringer med hensyn til sparsommelighed, produktivitet og eff ektivitet.

2 INTOSAI International Organisation of Supreme Audit institutions — IFAC International Federation of Accountants.
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TEKSTBOKS 2 — RETTENS STEDLIGE REVISION AF BETALINGER FRA EU’S BUDGET 

Retten har ikke ressourcer nok til, at den i detaljer kan kontrollere alle 

de transaktioner, der er foretaget over EU-budgettet. I forbindelse med 

DAS-erklæringen anvender den derfor statistiske stikprøveteknikker 

for at få et resultat, som er repræsentativt for populationen som 

helhed. Det betyder, at der skal udtages en tilfældig og repræsentativ 

stikprøve af underliggende transaktioner fra alle områder af Unionens 

budget, f.eks. landbrug, til detaljeret kontrol. Retten sporer disse 

transaktioner ned til de endelige støttemodtagere, f.eks. en landbruger 

i Sydtyskland. Dernæst foretager Retten kontrolundersøgelser på 

stedet, f.eks. måling af landbrugsarealets størrelse, for at forvisse sig 

om, at udgiftsanmeldelsen svarer til de faktiske forhold. 

Rettens statistiske stikprøvemetode betyder, at resultaterne kan 

ekstrapoleres til den pågældende population, dvs. et specifikt 

indtægts- eller udgiftsområde, og sammen med oplysningerne fra 

vurderingen af systemerne anvendes som grundlag for en samlet 

revisionserklæring. I praksis sammenholder Retten resultaterne af 

sine test af statistiske stikprøver med, hvad den betragter som en 

acceptabel grænse — væsentlighedstærsklen — når den skal afgøre, 

hvilken form for erklæring der skal afgives.

Dette illustrerer, hvordan Retten udvælger transaktioner til detaljeret 

kontrol. I praksis er Rettens stikprøveprocedurer mere komplekse, f.eks. 

anvendes der totrinsudvælgelse for at forbedre revisionsarbejdets 

produktivitet.

Tilfældig udtagning af en repræsentativ 

stikprøve

Betaling til et landbrug i Sydtyskland

Den samlede population af landbrugsbetalinger
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LEDELSE OG ORGANISATION

 REVISIONSRETTENS STRUKTUR

Revisionsretten fungerer som et kollegialt organ med 27 medlemmer, et fra hver medlemsstat. Alle revisionsberetninger 
og udtalelser vedtages af kollegiet, som også træff er beslutninger om Rettens organisation og administration.

Retten er organiseret omkring fem revisionsgrupper, som medlemmerne fordeles på. Som organisationsplanen 
viser (jf. s. 17), er der fi re sektorgrupper, som dækker forskellige dele af budgettet (beskyttelse og forvaltning af 
naturressourcer — strukturpolitikker, transport, forskning og energi — foranstaltninger udadtil — egne indtægter, 
bankaktiviteter, driftsudgifter, EU-institutioner og -organer samt interne politikker). Hver gruppe ledes af en 
gruppeformand, som vælges for en periode på to år af og blandt medlemmerne i gruppen, og hvis mandat kan 
fornyes.

En femte revisionsgruppe (CEAD — koordinering, kommunikation, evaluering, revisionserklæring og udvikling) er 
ansvarlig for tværgående spørgsmål som f.eks. koordinering af arbejdet med revisionserklæringen, kvalitetssikring, 
udvikling af Rettens revisionsmetodologi og formidling af information om Rettens arbejde og output.

Et administrationsudvalg bestående af medlemmer, som repræsenterer samtlige revisionsgrupper, tager sig af alle 
administrative sager, som Retten skal træff e en formel afgørelse om.

 MEDLEMMERNE

Medlemmerne af Retten udnævnes af Rådet efter samråd med Europa-Parlamentet og efter, at de først er udpeget 
af deres respektive medlemsstater. Medlemmerne udnævnes for en periode på seks år, som kan fornyes. De skal 
udføre deres opgaver i fuldstændig uafhængighed og i Den Europæiske Unions almene interesse.

Ud over at være en del af et kollegium, som træff er den endelige afgørelse om revisioner og udtalelser samt om 
bredere spørgsmål af strategisk og administrativ art, så har hvert medlem også sine egne opgaver, primært inden for 
revision, som han/hun er ansvarlig for. Selve revisionsarbejdet udføres normalt af revisorerne i revisionsenhederne 
og koordineres af det ansvarlige medlem med bistand fra dennes kabinet. Han eller hun forelægger dernæst 
beretningen for gruppen og for Retten og, når den er vedtaget, for Europa-Parlamentet, Rådet og andre relevante 
interessenter.

Den 1. januar 2007, da Bulgarien og Rumænien tiltrådte Unionen, fi k Retten to nye medlemmer, Nadeja Sandolova 
og Ovidiu Ispir. Et år senere, den 1. januar 2008, blev Michel Cretin (Frankrig), Henri Grethen (Luxembourg) og 
Harald Noack (Tyskland) medlemmer af Retten, da deres forgængeres mandat udløb. Endvidere fornyede Rådet fi re 
medlemmers mandat for en periode på seks år (Det Forenede Kongerige, Grækenland, Nederlandene og Østrig).
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 FORMANDEN

Den Europæiske Revisionsret ledes af en formand, som vælges af og blandt medlemmerne for en periode på tre 
år, som kan fornyes. Hans eller hendes rolle er at være primus inter pares — den første blandt ligemænd. Han eller 
hun leder retsmøderne og sørger for, at Rettens afgørelser føres ud i livet, og at institutionen og dens aktiviteter 
styres forsvarligt.

Formanden repræsenterer Retten udadtil, navnlig over for dechargemyndigheden, de andre EU-institutioner og 
de overordnede revisionsorganer i medlemsstaterne og modtagerstaterne.

Den 16. januar 2008 blev det portugisiske medlem, Vítor Manuel da Silva Caldeira, valgt som Rettens 11. 
formand.

 GENERALSEKRETÆREN

Generalsekretæren er den øverste medarbejder i institutionen og udpeges af Retten for en periode på 6 år, 
som kan fornyes. Han eller hun er ansvarlig for ledelsen af Rettens personale og administration, herunder også 
uddannelsesafdelingen og oversættelsesdirektoratet, som består af en enhed for hvert af de offi  cielle sprog undtagen 
gælisk (22 sprog). Generalsekretæren har også ansvaret for Rettens sekretariat.

Den 1. juli 2007 fi k Rettens nuværende generalsekretær, Michel Hervé, sit mandat fornyet.

 RETTENS PERSONALE

Den Europæiske Revisionsret har ca. 850 ansatte (836 pr. 31. december 2007) fordelt på revisorer (484), oversættere 
(162) og administrativt støttepersonale. Rettens revisorer har en bred faglig baggrund inden for regnskabsvæsen, 
fi nansiel forvaltning, intern og ekstern revision, jura og økonomi og har erfaring fra både den off entlige og den 
private sektor. Som alle andre EU-institutioner beskæftiger Retten medarbejdere fra alle medlemsstater.
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FORMANDENS KONTOR
REVISIONSGRUPPE I

BESKYTTELSE OG FORVALTNING 
AF NATURRESSOURCER

Hubert WEBER, gruppeformand
Gejza Zsolt HALÁSZ
Olavi ALA-NISSILÄ
Július MOLNÁR
Kikis KAZAMIAS
Michel CRETIN

REVISIONSGRUPPE II
STRUKTURPOLITIKKER, TRANSPORT, 

FORSKNING OG ENERGI

David BOSTOCK, gruppeformand
Massimo VARI
Harald NOACK
Kersti KALJULAID
Ovidiu ISPIR
Henri GRETHEN

O
R

G
A

N
IS

A
T

IO
N

S
P

L
A

N

REVISIONSGRUPPE III
FORANSTALTNINGER UDADTIL

Maarten B. ENGWIRDA, 
gruppeformand
Jacek UCZKIEWICZ
Karel PINXTEN
Máire GEOGHEGAN-QUINN
Jan KINŠT

REVISIONSGRUPPE IV
EGNE INDTÆGTER, BANKAKTIVITETER, 
DRIFTSUDGIFTER, EU-INSTITUTIONER 

OG -ORGANER SAMT INTERNE POLITIKKER

Ioannis SARMAS, gruppeformand
Irena PETRUŠKEVIČIENĖ
Juan RAMALLO MASSANET
Morten Louis LEVYSOHN
Igors LUDBORŽS
Nadejda SANDOLOVA

CEAD-GRUPPEN
KOORDINERING, KOMMUNIKATION, 
EVALUERING, REVISIONSERKLÆRING 

OG UDVIKLING

Josef Bonnici, medlem med ansvar 
for DAS, gruppeformand

Vojko Anton Antončič, 
medlem med ansvar for ADAR

Lars Heikensten, 
medlem med ansvar for kommunikation 

Olavi Ala-Nissilä (RG I)

Jacek Uczkiewicz (RG III)

Kersti Kaljulaid (RG II)

Irena Petruškevičienė (RG IV)

GENERALSEKRETARIATET

Michel Hervé,
generalsekretær

Vítor Manuel da Silva Caldeira, 
formand

EGFL — fi nansiel revision• 
Den fælles landbrugspolitik — • 
centrale systemer
EGFL — markeder• 
ELFUL• 
IFKS• 
EFF, miljø og sundhed• 

Overvågning af udførelsen af Rettens • 
opgaver
Forbindelserne med EU’s institutioner• 
Forbindelserne med de overordnede • 
revisionsorganer og de internationale 
revisionsorganisationer
Juridiske anliggender• 
Intern revision• 

Strukturpolitikker — fi nansiel revision• 
Strukturpolitikker — • 
forvaltningsrevision
Transport, forskning og energi — • 
fi nansiel revision
Transport, forskning og • 
energi — forvaltningsrevision

Udviklingssamarbejde (EU’s • 
almindelige budget)
Førtiltrædelses- og naboskabspolitik• 
De Europæiske Udviklingsfonde • 
(lande i Afrika, Vestindien og 
Stillehavet)

Den Europæiske Unions egne • 
indtægter
EU-institutionernes driftsudgifter• 
Den Europæiske Unions interne • 
politikker
Långivning, lånoptagelse og • 
bankaktiviteter
EU-agenturer og øvrige decentrale • 
organer

Revisionsmetoder og støtte• 
Kvalitetskontrol• 
Kommunikation og beretninger• 
Revisionsovervågning og • 
støtte til fi nansiel revision/
overensstemmelsesrevision
Regnskabernes rigtighed og • 
ledelsesudtalelser

Menneskelige ressourcer• 
edb og telekommunikation• 
Finanser og administration• 
Oversættelsen• 
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OVERSIGT OVER 
REVISIONSBERETNINGER 
OG UDTALELSER 3

3 Dette afsnit er ment som en introduktion til og ikke som et resumé af Rettens beretninger og udtalelser. Ønskes yderligere detaljer, 
henvises læserne til den fulde tekst, som Retten har vedtaget, og som ligger på Rettens websted (www.eca.europa.eu).

Resultaterne af Rettens finansielle revisioner og overensstemmelsesrevisioner offentliggøres primært i 
årsberetningerne om EU’s almindelige budget og om De Europæiske Udviklingsfonde (EUF) samt i de særlige 
årsberetninger om Unionens agenturer. Resultaterne af forvaltningsrevisioner off entliggøres i særberetninger i 
løbet af året. Retten off entliggør også udtalelser om udkast til retsakter, som har indvirkning på den fi nansielle 
forvaltning.

 ÅRSBERETNINGER FOR REGNSKABSÅRET 2006

 ÅRSBERETNINGEN OM GENNEMFØRELSEN AF EU’S BUDGET

Som Retten gentagne gange har konstateret det i sine årsberetninger om gennemførelsen af EU’s almindelige budget, 
er nøglen til god forvaltning af EU-budgettet, at Kommissionen og medlemsstaterne implementerer tilstrækkelige 
og egnede interne kontrolsystemer. I de sidste par år har Retten anerkendt den indsats, som Kommissionen har gjort 
for at fremme og anvende bedre procedurer for forvaltning og intern kontrol, som både dækker EU-regnskabernes 
rigtighed og lovligheden og den formelle rigtighed af de transaktioner, der er opført i dem. I årsberetningen for 
2006 fortsatte Retten denne tradition ved at pege på områder, hvor der kunne ske forbedringer — nogle af dem 
betydelige — og identifi cere store udgiftsområder, hvor situationen fortsat var utilfredsstillende.

Retten konkluderede, at De Europæiske Fællesskabers endelige årsregnskab, som beskriver gennemførelsen af EU’s 
budget for 2006, i alt væsentligt gav et retvisende billede af Fællesskabernes fi nansielle stilling og resultater, når 
der ses bort fra, at kreditorer og forfi nansiering var ansat for højt i balancen. Det ansås derfor for nødvendigt med 
yderligere forbedringer, før det nyligt indførte periodiserede regnskab ville være fuldstændigt tilfredsstillende, så 
dets potentiale til at tilvejebringe pålidelige ledelses- og oversigtsoplysninger kunne udnyttes fuldt ud.
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For en række budgetområder, som dækker størsteparten af de betalinger, der er opført i »Endeligt årsregnskab for De 
Europæiske Fællesskaber« — landbrug (primært på udgiftsområder, som ikke er omfattet af kontrolsystemet IFKS), 
strukturpolitikker, interne politikker og en betydelig del af foranstaltningerne udadtil — afgav Retten en negativ 
erklæring om lovligheden og den formelle rigtighed og konkluderede, at der stadig er en væsentlig fejlfrekvens på 
disse udgiftsområder. På disse områder har overvågnings- og kontrolsystemerne kun delvist været i stand til at styre 
risiciene med hensyn til transaktionernes lovlighed og formelle rigtighed. Retten fremhævede, at komplicerede 
eller uklare støtteberettigelseskriterier eller komplekse retsforskrifter havde betydelig eff ekt på transaktionernes 
lovlighed og formelle rigtighed.

Men Retten konstaterede også, at den anslåede fejlprocent i landbrugstransaktionerne var reduceret mærkbart, og 
konkluderede, at IFKS, hvis det blev anvendt korrekt, var et system, som eff ektivt begrænsede risikoen for regelstridige 
udgifter. Retten konkluderede desuden, at de transaktioner, som lå til grund for forpligtelserne og indtægterne, 
var fri for væsentlige fejl, og at det samme gjaldt betalingerne i relation til administrationsudgifter, størsteparten 
af betalingerne vedrørende førtiltrædelsesstrategien og en del af betalingerne vedrørende foranstaltningerne 
udadtil (jf. tekstboks 3).
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TEKSTBOKS 3 — OVERSIGT OVER DE UNDERLIGGENDE TRANSAKTIONERS LOVLIGHED 

OG FORMELLE RIGTIGHED PÅ DE FORSKELLIGE UDGIFTSOMRÅDER

Tabellen giver et resumé af den samlede vurdering af overvågnings- 

og kontrolsystemerne, som beskrevet i de relevante kapitler i 

årsberetningen for 2006 og viser de brede resultater af Rettens test af 

repræsentative stikprøver af transaktioner. Systemerne er klassifi ceret 

som »delvist tilfredsstillende«, når Retten har vurderet, at nogle af 

kontrolordningerne fungerer tilfredsstillende, men at andre ikke gør 

det. Taget under ét vil de derfor måske ikke kunne begrænse fejlene 

i de underliggende transaktioner til et acceptabelt niveau. For så vidt 

angår administrationsudgifter gør beretningen opmærksom på en 

række svagheder med hensyn til overvågnings- og kontrolsystemernes 

funktionsmåde.

Tabellen viser de centrale elementer, men kan ikke gengive alle 

relevante detaljer. Læserne henvises til 2006-beretningens hovedtekst, 

hvor der gives en fuldstændig analyse.

Specifi kke vurderinger 
i årsberetningen for 2006

Overvågnings- og 
kontrolsystemernes funktionsmåde

Fejlforekomst

Egne indtægter

Den fælles 
landbrugspolitik 

IFKS
Samlet for den fælles 
landbrugspolitik

IFKS

ikke IFKS ikke IFKS

 Strukturforanstaltninger

Interne politikker

Foranstaltninger udadtil

Hovedkvarter 
og delegationer

Gennemførelses-
organer

Førtiltrædelsesstrategi

Phare/
Ispa

Sapard

Administrationsudgifter

Overvågnings- og 
kontrolsystemernes funktionsmåde

Tilfredsstillende Delvist tilfredsstillende Utilfredsstillende

Fejlforekomst
Mindre end 2 % (under 
væsentlighedstærsklen)

Mellem 2 % og 5 % Større end 5 %
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 ÅRSBERETNINGEN OM DE EUROPÆISKE UDVIKLINGSFONDE (EUF)

I 2007 off entliggjorde Retten også en årsberetning om De Europæiske Udviklingsfonde (EUF). Der blev afgivet 
en blank erklæring om EUF-regnskabernes pålidelighed, men en erklæring med forbehold om de underliggende 
transaktioners lovlighed og formelle rigtighed med hensyn til de betalinger, som var godkendt i modtagerstaterne 
under delegationernes ansvar, fordi der var en væsentlig fejlfrekvens i disse transaktioner.

 ANDRE ÅRSBERETNINGER

Der blev endvidere vedtaget 28 særlige årsberetninger om EU-agenturerne og andre decentrale organer samt en 
årsberetning om eff ektiviteten af Den Europæiske Centralbanks forvaltning i operationel henseende.
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 SÆRBERETNINGER OFFENTLIGGJORT I 2007

Retten off entliggjorde i alt ni særberetninger i 2007. Rapporterne behandlede spørgsmål vedrørende fi nansiel 
forvaltning på en lang række områder — fra EU-medlemsstaternes samarbejde på momsområdet (8/2007) til 
kapacitetsopbygning i så fj erne lande som Angola og Vietnam (6/2007).

Retten konstaterer mange forskellige typer problemer med forskellige konsekvenser. De svagheder, som Retten 
påpegede i EU-institutionernes udgifter til deres egne bygninger (2/2007), viser, at nogle midler på dette område 
er blevet anvendt unødvendigt. De mangler, Retten konstaterede i beretningen om kontrol-, inspektions- og 
sanktionssystemer i relation til fi skeriet (7/2007), kunne få alvorlige konsekvenser både for fi skeressourcerne og 
for fi skeindustriens fremtid. Selv om der er tale om forskellige typer udgifter, kan der alligevel peges på en række 
temaer i Rettens beretninger, som er fælles for de forskellige områder af EU’s budget:

Midlerne•  skal anvendes både hurtigt og produktivt, og der kan derfor opstå spændinger, når 
begge mål skal nås samtidig. Dette tema omhandles i en beretning om midtvejsprocesserne 
for strukturfondene (1/2007) og i en om Kommissionens forvaltning af Cards-programmet i 
det vestlige Balkan (5/2007).

Planlægning er aldrig en garanti for eff ektivitet, men er alligevel af stor betydning. Spørgsmål • 
vedrørende strategisk planlægning og langtidsplanlægning blev behandlet i en beretning 
om EU-institutionernes udgifter til bygninger (2/2007) og en om evaluering af EU’s 
rammeprogrammer for forskning og teknologisk udvikling (FTU) (9/2007) samt i to beretninger 
vedrørende udlandsbistand, den ene om Cards-programmet og den anden om kvaliteten af 
den tekniske bistand, der ydes til kapacitetsopbygning (5/2007 og 6/2007).

Kommissionens evalueringer er et centralt led i dens resultatstyring og anvendes både i • 
forbindelse med præstationsvurdering og til identifi kation af forbedringer, når det er nødvendigt. 
Hvis evalueringerne udføres for tidligt i programmeringscyklen, vil der være sket for lidt og være 
for få relevante data at vurdere. Udføres evalueringerne derimod senere, vil det kunne betyde 
færre muligheder for rettidigt at foretage ændringer vedrørende den igangværende periode 
og forbedringer med henblik på den næste. Valg af tidspunkt for evaluering er et spørgsmål, 
som både blev behandlet i beretningen om midtvejsprocesserne for strukturfondene (1/2007) 
og i beretningen om FTU-evalueringen (9/2007).
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Det gælder for såvel evalueringer som for revisioner, at de bliver vanskeligere at udføre, hvis • 
der ikke er opstillet klare mål for udgiftsprogrammerne, og det er et emne, som også blev 
behandlet i disse revisioner. Uklare mål gør det ikke blot vanskeligere at evaluere og overvåge 
programmerne, men — endnu vigtigere — frembyder også en risiko for, at disse bliver mindre 
eff ektive.

De forordninger, som gælder for forvaltning og kontrol af EU’s udgiftsprogrammer, er komplekse, • 
og det betyder, at bestemmelserne skal være klare og utvetydige, så det sikres, at midlerne 
anvendes efter hensigten. Det er vigtigt, at der er klare defi nitioner og regler, hvis midlerne 
skal opkræves og anvendes som tilsigtet. Dette spørgsmål blev behandlet i en beretning 
om Den Europæiske Flygtningefond (3/2007) og i en om medlemsstaternes eksportkontrol 
af landbrugsprodukter (4/2007). Manglende fælles defi nitioner er en af de faktorer, som kan 
betyde, at data, der indsamles på tværs af medlemsstaterne, bliver mindre fuldstændige, 
sammenlignelige og pålidelige. Det kan få indvirkning, når dataene anvendes som grundlag 
for beslutninger, f.eks. om fordelingen af midler.

En række aspekter vedrørende • datakvalitet blev behandlet i beretningen om Flygtningefonden 
(3/2007) og i fi skeriberetningen (7/2007).
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Særberetninger off entliggjort i 2007 

1/2007 Gennemførelsen af midtvejsprocesserne for strukturfondene i perioden 2000-2006

2/2007 Institutionernes udgifter til bygninger

3/2007 Forvaltningen af Den Europæiske Flygtningefond (2000-2004)

4/2007 Fysisk kontrol og ombytningskontrol af vareforsendelser, der giver ret til udbetaling af eksportrestitutioner

5/2007 Kommissionens forvaltning af Cards-programmet

6/2007 Eff ektiviteten af den tekniske bistand, der ydes til kapacitetsopbygning

7/2007 De kontrol-, inspektions- og sanktionssystemer, der skal sikre, at reglerne om bevarelse af Fællesskabets 

fi skeressourcer overholdes

8/2007 Det administrative samarbejde vedrørende moms

9/2007 Evaluering af EU’s rammeprogrammer for forskning og teknologisk udvikling — kan Kommissionens tilgang 

forbedres?

 UDTALELSER OFFENTLIGGJORT I 2007

Retten bidrager også til at forbedre den fi nansielle forvaltning af EU’s midler ved at afgive udtalelser om forslag 
eller spørgsmål vedrørende fi nansiel forvaltning. Disse udtalelser skal afgives som led i vedtagelsen af retsakter om 
fi nansielle bestemmelser 4 eller kan afgives på begæring af en af de andre EU-institutioner 5. Revisionsretten kan 
også afgive udtalelser på eget initiativ.

Rettens udtalelser kan behandle spørgsmål vedrørende specifi kke udgiftsområder. F.eks. afgav den to udtalelser 
i 2007 om nye fi nansforordninger for De Europæiske Udviklingsfonde (2/2007 og 9/2007). De kan også dække 
bredere spørgsmål vedrørende fi nansiel forvaltning i EU, f.eks. Rettens udtalelse (6/2007) om de årlige oversigter 
og erklæringer og de nationale revisionsorganers revision.

Til udarbejdelse af udtalelserne trækker Retten på den ekspertise vedrørende EU’s fi nansielle forvaltning, som den i 
årenes løb har erhvervet gennem sine revisioner, og i nogle tilfælde henvises der til specifi kke revisioner. I udtalelsen 
om sikring af den rette anvendelse af told- og landbrugsbestemmelserne (3/2007) henviste Retten f.eks. til en 
tidligere beretning, hvori den havde anbefalet, at Kommissionen træff er foranstaltninger til at sikre, at kilderne til 
informationer om svig bliver mere pålidelige. Et tilbagevendende tema i Rettens udtalelser er behovet for forenkling 
(jf. f.eks. 7/2007 om fi nansforordningen vedrørende De Europæiske Fællesskabers almindelige budget).

I en af udtalelserne fra 2007 (6/2007) udtrykker Retten sin holdning til de årlige oversigter og de frivillige initiativer, 
som nogle medlemsstater har taget til at afgive såkaldte nationale erklæringer. Denne udtalelse gennemgås i 
detaljer i et afsnit med overskriften »Rettens synspunkt«.

4 Traktatens artikel 279.
5 Artikel 248, stk. 4.

kg806723inside.indd   24 7/07/08   12:06:30



25

Udtalelser vedtaget i 2007 6 

Udtalelse nr. 1/2007 om udkast til Kommissionens forordning (EF, Euratom) om ændring af forordning (EF, Euratom) nr. 

2341/2002 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 om 

fi nansforordningen vedrørende De Europæiske Fællesskabers almindelige budget

Udtalelse nr. 2/2007 om forslag til Rådets forordning om ændring af finansforordningen for Den 9. Europæiske 

Udviklingsfond

Udtalelse nr. 3/2007 om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af Rådets forordning (EF) 

nr. 515/97 om gensidig bistand mellem medlemsstaternes administrative myndigheder og om 

samarbejde mellem disse og Kommissionen med henblik på at sikre den rette anvendelse af told- 

og landbrugsbestemmelserne

Udtalelse nr. 4/2007 om udkast til Kommissionens forordning (EF) om ændring af forordning (EF) nr. 1653/2004 om 

standardfi nansforordningen for forvaltningsorganer i henhold til Rådets forordning (EF) nr. 58/2003 

om vedtægterne for de forvaltningsorganer, der skal administrere opgaver i forbindelse med 

EF-programmer (SEK(2007) 492 endelig)

Udtalelse nr. 5/2007 om forslag til Rådets forordning om fi nansforordningen for Euratoms Forsyningsagentur

Udtalelse nr. 6/2007 om medlemsstaternes årlige oversigter og »nationale erklæringer« og de nationale revisionsorganers 

revision af EU-midler

Udtalelse nr. 7/2007 om udkast til Rådets forordning om ændring af forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 om 

fi nansforordningen vedrørende De Europæiske Fællesskabers almindelige budget

Udtalelse nr. 8/2007 om udkast til Kommissionens forordning (EF, Euratom) om ændring af Kommissionens forordning 

(EF, Euratom) nr. 2343/2002 om fi nansforordningen for de organer, der er omhandlet i artikel 185 i 

Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 om fi nansforordningen vedrørende De Europæiske 

Fællesskabers almindelige budget

Udtalelse nr. 9/2007 om forslag til Rådets forordning (EF) om finansforordningen for Den 10. Europæiske 

Udviklingsfond

6 Retten afgør fra sag til sag, om den vil off entliggøre sine udtalelser. Det afhænger af overvejelser omkring fortrolighed og almen 
interesse. De fl este af Rettens udtalelser er blevet off entliggjort i Den Europæiske Unions Tidende og ligger på Rettens websted.
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OPFØLGNING OG EFFEKT

Off entlig revision spiller en central rolle i et moderne demokrati og er med til at sikre, at det administreres produktivt. 
Gennem revisionen bliver de vigtigste interessenter — i dette tilfælde borgerne i Europa — informeret om, hvorvidt 
deres penge anvendes korrekt, og om de gør gavn. I den henseende er off entlig revision et centralt element til 
sikring af ansvarlighed og et nyttigt bidrag til den off entlige debat. Set i det perspektiv har Rettens arbejde betydelig 
eff ekt.

Rettens revisioner leverer oplysninger direkte til beslutningstagerne i de berørte institutioner — i EU-sammenhæng 
primært Kommissionen, Parlamentet og medlemsstaterne — som så kan reagere på disse oplysninger med eller 
uden henvisning til revisionskonklusionerne.

Den største eff ekt af Rettens revision sker gennem de off entliggjorte beretninger, men under selve revisionsprocessen 
skabes der også en eff ekt. Enhver revision forudsætter nemlig, at de detaljerede resultater fremlægges og sendes til 
den reviderede enhed, så denne kan bekræfte rigtigheden af Rettens bemærkninger. Den endelige beretning skal 
også igennem en »kontradiktorisk procedure«. Svarene fra den reviderede enhed — primært Kommissionen — 
off entliggøres sammen med beretningerne. I mange af disse svar erkender den reviderede enhed de problemer, 
som Retten har peget på, og redegør for de foranstaltninger, den har til hensigt at træff e for at få dem løst.

Når revisionsarbejdet er færdigt, og beretningen er off entliggjort, analyseres og bruges den af Parlamentet og Rådet, 
som hermed udøver det politiske tilsyn med anvendelsen af budgettet. Rettens beretninger giver et grundlag for 
Rådets henstilling og Parlamentets afgørelse om decharge for gennemførelsen af budgettet.

Under dechargeproceduren vedrørende budgettet for 2006 blev der taget betydeligt hensyn til Rettens konklusioner, 
navnlig i forbindelse med strukturpolitikkerne. I Parlamentets afgørelse om decharge for 2006 henvises der til en 
handlingsplan, Kommissionen havde foreslået som en direkte konsekvens af konklusionerne i Rettens årsberetning. 
Parlamentet beder også om kvartalsrapporter om gennemførelsen af handlingsplanen og bedre indblik i de 
foranstaltninger, der træff es for at korrigere fejl og rette op på svagheder.

Under dechargeproceduren tages der også hensyn til særberetningerne. Men fordi de off entliggøres på alle 
tidspunkter af året, er de normalt blevet fremlagt og drøftet på Parlamentets og Rådets møder på et tidligere 
stadium.

Den nyligt off entliggjorte beretning om udgifterne til bygninger (særberetning nr. 2/2007) er et godt eksempel på, 
hvad der kan ske. I sit svar udtalte Parlamentet, at det delte Rettens opfattelse med hensyn til det interinstitutionelle 
samarbejde. Faktisk havde Parlamentet allerede pålagt sin administration at udarbejde en beretning om, hvorvidt 
det ville være hensigtsmæssigt at etablere en europæisk ejendomsmyndighed med ansvar for opførelse og 
vedligeholdelse af EU-institutionernes og -organernes bygninger.

Et andet eksempel er Rettens revisionsberetning om medlemsstaternes eksportkontrol af landbrugsprodukter 
(særberetning nr. 4/2007). Rådet og Kommissionen reagerede omgående på Rettens anbefalinger og ændrede 
den relevante lovgivning.

Eff ekten af revisionsberetningerne kan øges og skabe større opmærksomhed og debat, hvis de tages op i de 
relevante medier. Det er medierne, som informerer borgerne mest direkte. Rettens årsberetning vil normalt få 
betydelig mediedækning, men fl ere af dens særberetninger er også blevet fulgt med interesse af pressen.
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En beretning, som tiltrak sig stor medieopmærksomhed, var fi skeriberetningen (særberetning nr. 7/2007). Der 
blev afholdt et ekstraordinært møde i Rådet (fi skeri) for at drøfte Rettens beretning, og Kommissionen iværksatte 
en proces, som formentlig vil føre til, at lovgivningen ændres, så de konstaterede mangler kan afhjælpes. Dette 
er et eksempel på en beretning, som takket være sin relevans og aktualitet har givet et særlig værdifuldt input til 
beslutningsprocessen.

Disse eksempler giver nogle fi ngerpeg om eff ekten af de beretninger, som Retten off entliggjorde i 2007. Oplysninger 
om opfølgningen af Rettens tidligere bemærkninger gives i de respektive kapitler i Rettens årsberetning. Den mest 
almindelige bemærkning i Rettens seneste årsberetning er, at selv om der nok er truff et foranstaltninger, så er de 
tidligere konstaterede svagheder endnu ikke eller kun delvist blevet afhjulpet.

Når der tales om eff ekten af Rettens arbejde, bør der også tages hensyn til de udtalelser, den afgiver. Retten har til 
hensigt mere indgående at undersøge eff ekten af sit arbejde — både revisionerne og udtalelserne — over længere 
tid. I tekstboks 4 gives et eksempel på en sådan eff ekt.

TEKSTBOKS 4 — RETTENS UDTALELSE OM ÉN ENKELT REVISIONSMODEL (SINGLE AUDIT) 

Retten har i årenes løb off entliggjort fl ere udtalelser om, hvordan 

det overordnede system for intern kontrol med EU-budgettet kan 

videreudvikles. I den sammenhæng var udtalelsen om én enkelt 

revisionsmodel, som blev offentliggjort i 2004, et skelsættende 

bidrag. I denne udtalelse foreslog Retten, at al intern kontrol 

skulle defi neres og implementeres inden for én enkelt integreret 

struktur, som skulle følge fælles standarder og sikre en passende 

balance mellem omkostninger og fordele. Udtalelsen om én enkelt 

revisionsmodel var et referencepunkt ikke kun for Kommissionen, men 

også for Retten — f.eks. i de kommentarer, den i 2007 fremsatte til 

den måde, som en eff ektiv og produktiv intern kontrol er defi neret 

på i gennemførelsesbestemmelserne til fi nansforordningen (1/2007). 

Metoden med integreret kontrol er afspejlet i Kommissionens 

2006-handlingsplan for en integreret struktur for intern kontrol. 

Kommissionen har taget skridt til at styrke medlemsstaternes rolle og 

ansvar i forbindelse med intern kontrol, herunder de nye bestemmelser 

om årlige oversigter over udtalelser, erklæringer og revisioner udført 

i henhold til forordningerne for de enkelte udgiftsområder.
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RETTENS SYNSPUNKT

 NATIONALE OVERSIGTER OG ERKLÆRINGER

Kommissionen og medlemsstaterne har taget initiativ til at øge medlemsstaternes oplysningspligt i forbindelse 
med EU-midler. Det vil løse en del af problemet med den væsentlige forekomst af fejl med hensyn til lovlighed og 
formel rigtighed, der er konstateret på de største budgetområder, navnlig dem, hvor forvaltningen er delt mellem 
Kommissionen og medlemsstaterne.

Blandt de nye og væsentlige tiltag på dette område kan nævnes bestemmelsen om, at medlemsstaterne skal indsende 
årlige oversigter over revisionsudtalelser og -erklæringer og udførte revisioner, de frivillige initiativer, som nogle 
medlemsstater har taget til at afgive nationale erklæringer, og den beslutning om at udsende revisionsberetninger 
om forvaltningen af EU-midler, som en række nationale revisionsorganer har truff et. I udtalelse nr. 6/2007 anfører 
Retten, at alle disse elementer, hvis de implementeres korrekt, vil kunne medvirke til en bedre forvaltning og kontrol af 
EU-midler. I udtalelsen defi neres de betingelser, der skal være opfyldt, for at sådanne elementer kan tilføre merværdi, 
og for at Retten vil kunne anvende dem i overensstemmelse med de internationale revisionsstandarder.

Eftersom de årlige oversigter er en integrerende del af det interne kontrolsystem, vil Retten som led i sine 
standardrevisionshandlinger vurdere oversigternes bidrag til den samlede interne kontrol. Hvis de fremhæver 
stærke og svage sider, vil de årlige oversigter kunne anspore til en bedre samlet kontrol af EU-midler på områder 
med delt forvaltning.

De nationale erklæringer er frivillige initiativer fra en række medlemsstater. De afgives på højeste niveau og er 
stilet til de nationale parlamenter. Selv om de ikke i sig selv udgør et afgørende revisionsbevis, kan de betragtes 
som et nyt element i den interne kontrol og vil kunne indeholde nyttige oplysninger om gennemførelsen af EU’s 
budget.

Retten erkender, at nationale erklæringer og nationalt revisionsarbejde har potentiel værdi med hensyn til at skabe 
forståelse i medlemsstaterne for, hvor vigtigt det er, at der føres intern kontrol med EU-midlerne.

Det arbejde, der udføres af de nationale revisionsorganer (nationale revisionsattester) vedrørende EU-udgifternes 
lovlighed og formelle rigtighed eller vedrørende de nationale erklæringer, kan anvendes af Retten som revisionsbevis, 
hvis den kan få vished for, at arbejdet er anvendeligt, af den fornødne kvalitet og udført i overensstemmelse 
med de internationale revisionsstandarder. Er det tilfældet, vil Retten tage hensyn til attesterne fra de nationale 
revisionsorganer, når den planlægger og udfører sit arbejde.

De nationale erklæringer og revisionsattester indeholder konklusioner om kontrolsystemerne. De nationale 
erklæringer kan også indeholde specifikke udtalelser om transaktionernes lovlighed og formelle rigtighed. 
Erfaringen viser, at den største risiko med hensyn hertil har at gøre med pålideligheden af de oplysninger, som 
modtagerne indsender, når de ansøger om EU-midler, og ikke med den måde, disse oplysninger bliver behandlet 
på i Kommissionen eller i medlemsstaterne. En erklæring om, at systemerne fungerer, som de skal, vil ikke i sig selv 
kunne give sikkerhed for, at de pågældende transaktioner er lovlige og formelt rigtige.

Kontaktkomitéen for de overordnede revisionsorganer i EU erkender, at der er behov for, at de nationale 
revisionsorganer spiller en større rolle i den overordnede ramme for afl æggelse af regnskab for anvendelsen af 
EU-midler, og har derfor nedsat en arbejdsgruppe om harmonisering af revisionsstandarder og -kriterier skræddersyet 
til EU-området. Fælles standarder for tilgang og metoder vil kunne øge Rettens mulighed for at forlade sig på 
arbejde udført af nationale revisionsorganer, forudsat at den skaff er sig direkte bevis for, at det udførte arbejde er 
af den fornødne kvalitet.
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 REFORM AF EU’S BUDGET

I september 2007 off entliggjorde Kommissionen et høringsdokument for at få gang i en åben debat om EU’s 
fi nanser som led i en vidtrækkende reform af budgettet.

I begyndelsen af april 2008 udsendte Retten et bidrag til denne debat, hvori den fremhævede de centrale principper, 
som der skal tages hensyn til, når de nye programmer udformes, så det sikres, at de bidrager til opnåelse af europæisk 
merværdi, nemlig entydige og realistiske mål, forenkling, gennemsigtighed samt regnskabspligt og ansvarlighed. 
Retten anbefalede bl.a., at:

udgiftsprogrammerne omarbejdes, så der i højere grad lægges vægt på output i stedet for • 
input

begrebet den acceptable risiko udnyttes bedre, når udgiftsprogrammerne udformes og • 
vedtages

man overvejer, hvor vidtrækkende skønsmæssige beføjelser de nationale eller • 
regionale myndigheder skal have med hensyn til at forvalte og aflægge regnskab for 
udgiftsprogrammerne

man overvejer, om de momsbaserede egne indtægter stadig er en relevant del af ordningen for • 
egne indtægter, og Retten slog til lyd for en revision af alle kompenserende ordninger baseret på de 
vejledende principper for Fællesskabernes egne indtægter, nemlig rimelighed, gennemsigtighed, 
omkostningseff ektivitet, enkelthed og medlemsstaternes evne til at bidrage.
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RETTENS REVISIONSARBEJDE 
I 2007 OG HEREFTER

 REVISIONSARBEJDET I 2007

Hvert år beskriver Retten sit fremtidige revisionsarbejde i et arbejdsprogram, som forelægges for Europa-
Parlamentets budgetkontroludvalg og er off entligt tilgængeligt på Rettens websted. Arbejdsprogrammet informerer 
interessenterne om nye og igangværende revisioner samt om beretninger på vej. Retten overvåger gennemførelsen 
af arbejdsprogrammet, som giver den et grundlag for forbedringer i de efterfølgende år.

2007 var karakteriseret ved en stigning i antallet af vedtagne årsberetninger vedrørende EU’s agenturer og andre 
decentrale organer. Antallet af særberetninger og udtalelser var omtrent det samme som i de foregående år. 
Årsberetningerne om det almindelige budget og om De Europæiske Udviklingsfonde blev off entliggjort som 
planlagt.

For så vidt angår finansiel revision og overensstemmelsesrevision, var 2007 det første år, hvor Rettens nye 
sikkerhedsmodel blev anvendt til at opnå tilstrækkeligt robuste resultater på den mest produktive måde.

Retten valgte også at give flere oplysninger om resultaterne af DAS-revisionen, navnlig om resultaterne af 
transaktionstestene. Det er Rettens overbevisning, at dette — sammen med skematiske oplysninger om resultaterne 
af vurderingen af systemerne — giver nyttige overvågningsoplysninger, som vil gøre det muligt at måle forbedringer 
i den økonomiske forvaltning.

Endelige outputs 2004 2005 2006 2007

Særberetninger 10 6 11 9

Årsberetninger (inklusive EUF) 1 1 1 1

Særlige årsberetninger 23 20 23 29

Udtalelser 2 11 8 9
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 HANDLINGSPLAN OG PEER REVIEW

Retten satser hele tiden på at forbedre alle aspekter af sit arbejde. I 2005 besluttede Retten at underkaste sig et peer 
review. En sådan evaluering indebærer, at højtstående embedsmænd fra nogle få overordnede revisionsorganer 
på grundlag af en række standarder og i lyset af deres egen faglige erfaring evaluerer et søsterorgans organisation 
og/eller output. Da alle de overordnede revisionsorganers arbejde er sammenligneligt, kan et peer review give et 
enestående input til forbedring af en revisionsinstitution.

Som led i forberedelsen af peer reviewet gennemførte Retten i 2006 en selvvurdering, som gav organisationen 
lejlighed til at identifi cere sine stærke og svage sider.

I 2007 vedtog Retten en handlingsplan, som skulle afhjælpe de identifi cerede svagheder. Planen omfattede i alt 
23 foranstaltninger, hvoraf de følgende seks blev behandlet i taskforcer bestående af både medlemmer af Retten 
og medarbejdere fra forskellige afdelinger og niveauer i organisationen:

1. Vision, mission, strategiske mål og planlægning

2. Ledelse (leadership), struktur og organisation

3. Interne resultatindikatorer

4. Mennesker og intern kommunikation

5. Eksterne interessenter og kommunikationsmetoder, ekstern kommunikationspolitik

6. Forbedring af beretningernes kvalitet

Resultatet af taskforcernes arbejde omfattede et nyt idégrundlag, et visionspapir og en værdibeskrivelse samt 
strategiske mål for Retten, en ny strategi, retningslinjer for intern kommunikation og en rapport om, hvordan 
beretningernes kvalitet kan blive bedre. Peer review-evalueringen startede i slutningen af 2007.
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 BEDRE OG MERE REVISIONSARBEJDE

Flere af de vedtagne strategiske mål vedrører institutionens output. Retten har til hensigt at øge revisionernes 
eff ekt ved at vælge emner, som er relevante, og ved i højere grad at sørge for, at beretningerne udsendes på det 
rigtige tidspunkt, og at de er klare og nemme at læse. Den har også sat sig for at udføre fl ere forvaltningsrevisioner 
og forbedre deres kvalitet.

2007 var et år, hvor der blev lagt et stort arbejde i at videreudvikle det metodologiske grundlag for Rettens arbejde, et 
vigtigt element til sikring af kvalitet i revisionsarbejdet. Retten har gjort et betydeligt stykke arbejde for at udarbejde 
en ny revisionshåndbog i fi nansiel revision og overensstemmelsesrevision. Denne håndbog skal færdiggøres i 
2008.

Rettens nye håndbog i forvaltningsrevision blev vedtaget sidst i 2006, og dermed blev 2007 det første år, hvor 
revisorerne kunne bruge denne vejledning. For yderligere at forbedre kvaliteten af Rettens forvaltningsrevision er 
der blevet udarbejdet supplerende retningslinjer og afholdt fl ere seminarer og uddannelseskurser.

Retten skruede også op for sine ambitioner vedrørende anvendelsen af informationsteknologi. I den nye it-strategi, 
som blev vedtaget i 2007, anførte Retten, at den har til hensigt at udvikle sin kapacitet til at udføre it-revision og gøre 
anvendelsen af edb-baserede revisionsværktøjer (Computer Assisted Audit Techniques — CAAT) til standardpraksis 
i fi nansiel revision og forvaltningsrevision.

Det er vigtigt, at Rettens output kan vurderes hensigtsmæssigt både med hensyn til mængde og kvalitet. Retten er 
i gang med at udvikle resultatindikatorer, som skulle gøre det muligt for den at komme med en række oplysninger 
om sin præstation i de kommende årlige aktivitetsberetninger. I fremtiden er det planen, at Retten vil udvikle en 
metodologi til vurdering af institutionens omkostningseff ektivitet.
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Rettens 30-års-jubilæum

I 2007 kunne Retten fejre 30-års-jubilæum som Den 

Europæiske Unions eksterne revisionsinstitution.

Festlighederne begyndte med, at Retten under aktiviteterne 

i forbindelse med Europadagen 2007 forstærkede sin 

tilstedeværelse (seminarer, informationsstande mv.) i 

de fleste af hovedstæderne i Den Europæiske Unions 

medlemsstater.

Den 17. oktober 2007 åbnede endvidere en udstilling om 

de første 30 år af Rettens virke. Denne udstilling bestod 

af en række tematiske plancher, et billedshow med mere 

end 150 fotografi er og videouddrag samt en lang række 

dokumenter.

Den luxembourgske centralbank markerede begivenheden 

ved at udsende en erindringsmønt i sølv.

Den 18. oktober 2007 afholdt Den Europæiske Revisionsret et 

seminar med titlen »The future of public audit in the EU« med 

deltagelse af en række ledende EU-eksperter og højtstående 

personer fra institutionen. Et af hovedpunkterne var en 

debat om den udfordring, det er at revidere EU-midler, mens 

et andet fokuserede på fremtiden for offentlig revision og 

ansvarlighed.
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 FORBEDRING AF IKKE-REVISIONSRELATEREDE ASPEKTER

Mange af opgaverne i handlingsplanen fokuserer på kommunikation. 2007 var et år, hvor der blev gjort mere ud af 
at udvikle dette område. Der blev bl.a. lanceret en ny hjemmeside, informationsmateriale om årsberetningen blev 
udgivet i et mere tilgængeligt format, og Retten vedtog en ny procedure for fremlæggelse af særberetninger for 
Europa-Parlamentets budgetkontroludvalg.

Andre tiltag, hvoraf de fl este var direkte eller delvist knyttet til handlingsplanen, var moderniseringen af Rettens 
regnskabssystem og nye strategidokumenter vedrørende menneskelige ressourcer og it. Retten begyndte 
også at modernisere sine informationssystemer på områderne revision, oversættelse, viden og kommunikation, 
ledelsesoplysninger og menneskelige ressourcer.

I 2007 blev der endvidere gjort fremskridt med hensyn til forberedelserne af den anden udvidelse af Rettens 
hovedsæde, som der vil blive behov for på grund af den seneste forøgelse af medarbejderstaben og de yderligere 
medarbejdere, som efter planerne vil skulle ansættes senere.

 REVISIONSARBEJDE, SOM SKAL UDFØRES I 2008 7

Ud over sin årsberetning for 2007 om EU’s almindelige budget vil Retten som i de foregående år også i 2008 
udsende en årsberetning om De Europæiske Udviklingsfonde og særlige årsberetninger om EU-agenturerne og 
de andre decentrale organer.

Planlægningen af de udgifter, der afholdes over EU’s almindelige budget, sker i syvårige cykler, de såkaldte 
fi nansielle rammer. 2007 var det første år i den nye fi nansielle ramme, som fokuserer på gennemførelsen af de 
forskellige politikker. Retten vil benytte lejligheden til at give et billede, som bedre tager hensyn til en tidligere 
ændring: Kommissionens overgang til aktivitetsbaseret budgetlægning og forvaltning og budgettets opdeling i 31 
politikområder, som dækker ca. 220 aktiviteter. Årsberetningen for 2007 vil blive struktureret omkring grupperinger 
af politikområder, som er snævert, men ikke fuldstændigt baseret på de nye udgiftsområder i den fi nansielle 
ramme.

Tekstboks 5 viser for hver revisionsgruppe de revisionsopgaver, som er afsluttet, eller som er ved at blive afsluttet 
og sandsynligvis vil føre til off entliggørelse af særberetninger i 2008 eller i begyndelsen af 2009.

7 Ønskes en mere fuldstændig og detaljeret redegørelse for Rettens fremtidige arbejde, henviser vi til arbejdsprogrammet for 2008, som 
ligger på vores websted (www.eca.europa.eu).
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TEKSTBOKS 5 

Beskyttelse og forvaltning af naturressourcer

Iværksættelse af mælkekvoteordning i de medlemsstater, der tiltrådte

Den Europæiske Union den 1. maj 2004

Forvaltningen af EU’s støtte til off entlig oplagring af korn

Regnskabsafslutningsprocedurerne under den fælles landbrugspolitik

Strukturpolitikker, transport, forskning og energi

Procedurerne for forundersøgelse og evaluering af store investeringsprojekter i

programmeringsperioderne 1994-1999 og 2000-2006

Den Europæiske Unions Solidaritetsfond: Hvor hurtig, eff ektiv og smidig er den?

Intelligent Energi 2003-2006

Eff ektiviteten af strukturfondsstøtten til behandling af spildevand

Det strukturelle førtiltrædelsesinstrument (Ispa) 2000-2006

Er forvaltningsorganer et gyldigt redskab til gennemførelsen af EU’s budget? 

Foranstaltninger udadtil

Europa-Kommissionens rehabiliteringsbistand efter tsunamien og orkanen Mitch

EU’s støtte til Belarus, Moldova og Ukraine vedrørende frihed, sikkerhed og

retfærdighed

Egne indtægter, bankaktiviteter, driftsudgifter, EU-institutioner og -organer samt interne politikker

Bindende tariferingsoplysninger (DTI)

Den Europæiske Unions organer: resultatopnåelse

Bankforanstaltningerne i Middelhavsområdet

Kommissionens likviditetsforvaltning

Under udvælgelsen af nye revisionsopgaver identifi cerede Retten en række prioriterede områder, som der skal 
lægges særlig vægt på i 2008, f.eks.:

innovation og det indre marked• 
menneskelig kapital• 
bæredygtig energi• 
Kommissionens strategi for at forenkle regelværket for EU’s virksomheder og borgere.• 
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INTERNATIONALT SAMARBEJDE

 SAMARBEJDET MED DE NATIONALE REVISIONSINSTITUTIONER I EU

EF-traktaten fastsætter, at Revisionsretten skal foretage sin revision »i forbindelse« med medlemsstaternes nationale 
revisionsinstitutioner, og senere med Amsterdamtraktaten blev det tilføjet, at »Revisionsretten og medlemsstaternes 
revisionsinstitutioner skal samarbejde på grundlag af tillid, men samtidig således, at de bevarer deres uafhængighed«. 
Dette blev uddybet med Nicetraktaten, som i erklæring 18 til slutakten udtrykkeligt opfordrer Revisionsretten til at 
nedsætte et kontaktudvalg med medlemsstaternes nationale revisionsinstitutioner, hvor alle formændene for disse 
og Retten hvert år mødes for at drøfte spørgsmål af fælles interesse. Hver institution udpeger en kontaktmand, og 
disse varetager den daglige kontakt. Der er blevet nedsat arbejdsgrupper, som skal bistå med at udarbejde fælles 
holdninger og praksis.

I 2007 deltog en delegation fra Retten i det årlige møde i Kontaktkomitéen for Formændene for de Overordnede 
Revisionsorganer i Den Europæiske Union, som blev afholdt i Helsingfors den 3. og 4. december, og som det 
fi nske overordnede revisionsorgan var vært for. Mødet satte især fokus på emnerne risikostyring, det acceptable 
risikoniveau og den integrerede struktur for intern kontrol i forvaltningen af EU-midler, og det blev drøftet, hvilken 
rolle de overordnede revisionsinstitutioner skulle spille i denne sammenhæng.

Retten er vært ved det næste møde i Kontaktkomitéen, som vil blive afholdt den 1. og 2. december 2008.

I 2007 blev der afholdt to kontaktmandsmøder, som skulle forberede mødet i Kontaktkomitéen. Det første blev 
holdt den 23. og 24. april i Haag og det andet den 11. og 12. oktober i Luxembourg med Revisionsretten som 
formand. På begge møder blev den seneste udvikling inden for forvaltningen af EU-midler drøftet, og deltagerne 
gennemgik det arbejde, der var udført af taskforcen om samarbejde, som undersøger, hvordan Kontaktkomitéen 
selv arbejder, og stiller forslag til forbedringer, som kan sikre, at den fungerer produktivt. På mødet gennemgik 
man også arbejdet i de forskellige arbejds- og ekspertgrupper, som Kontaktkomitéen har nedsat for at undersøge 
specifi kke emner af fælles interesse.

Retten deltog i møder i netværket af kandidatlande og potentielle kandidatlande (Albanien, Bosnien-Hercegovina, 
Kroatien, Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien og Tyrkiet). Formændene for de overordnede 
revisionsorganer i kandidatlandene og de potentielle kandidatlande mødtes med Den Europæiske Revisionsret 
den 11. og 12. juni i Skopje (Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien).

Hvis man ønsker at forbedre samarbejdet inden for revision af EU-midler, er det vigtigt at se på de standarder, der 
anvendes. På den baggrund besluttede Kontaktkomitéen i 2006 at nedsætte en arbejdsgruppe med et af Rettens 
medlemmer, Josef Bonici, som formand med det formål at udarbejde fælles revisionsstandarder og sammenlignelige 
revisionskriterier baseret på internationalt anerkendte revisionsstandarder skræddersyet til EU-området. De første 
møder blev holdt i 2007 i Revisionsretten i Luxembourg. Arbejdsgruppen udarbejdede en situationsrapport, som 
i december 2007 blev forelagt for Kontaktkomitéen i Helsingfors, som vedtog en resolution.
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 ANDET INTERNATIONALT SAMARBEJDE

Retten fortsatte med at tage aktivt del i og bidrage til forbedringen af de internationale revisionsstandarder og 
-praksis gennem sin deltagelse i arbejdet i de europæiske og internationale organisationer for off entlig revision, 
henholdsvis EUROSAI og INTOSAI.

Retten er repræsenteret i EUROSAI’s arbejdsgruppe om miljørevision og i arbejdsgruppen om it, og den deltager 
i EUROSAI’s uddannelsesudvalg. Den 17. og 18. april 2007 var Retten vært ved et seminar i Luxembourg med 
titlen »Analysis of the most frequent problems of SAI’s regarding IT« og den 4.-6. december 2007 ved seminaret 
»Performance Audit — Where do we stand?«.

Siden Retten i 2004 blev fuldgyldigt medlem af INTOSAI, har den deltaget aktivt i underudvalgene om fi nansiel 
revision, overensstemmelsesrevision og forvaltningsrevision. Retten deltog i alle de møder, der blev afholdt i 
underudvalget om fi nansiel revision i 2007, og spillede en aktiv rolle og kom med input til de retningslinjer, som 
blev udsendt og drøftet. Dette underudvalg valgte en repræsentant for Revisionsretten (Jesús Lázaro Cuenca) som 
en af udvalgets repræsentanter på et projekt om revisionskvalitet, som ledes af styringsudvalget i Komitéen for 
Professionelle Standarder (Professional Standards Committee). Retten deltog også i mødet i underudvalget om 
overensstemmelsesrevision i januar 2007 i New Delhi. Endvidere stillede Rettens oversættelsesdirektorat ressourcer 
til rådighed til korrekturlæsning på spansk og tysk.

Retten deltog også i INTOSAI’s XIX. kongres (INCOSAI) den 5.-10. november 2007 i Mexico, hvor følgende to 
vigtige temaer blev drøftet: »forvaltning, regnskabspligt og ansvarlighed og revision af off entlig gæld« samt 
»præstationsevaluering baseret på universelt accepterede nøgleindikatorer«.

I 2008 vil Retten fortsat deltage aktivt i EUROSAI’s og INTOSAI’s arbejdsgrupper, seminarer og møder.

Kontaktkomitéen i Helsingfors, december 2007
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MENNESKELIGE RESSOURCER

 PERSONALEPOLITIK

Medarbejderne er Rettens vigtigste aktiv. De har en bred akademisk baggrund og faglig erfaring, og kvaliteten af 
deres arbejde og engagement ses i institutionens output. Retten har for nyligt opdateret sin personalepolitik, som 
fokuserer på ansættelse, faglig videreuddannelse, karriereudvikling og bedre arbejdsbetingelser.

12/2001 12/2007 
KVINDER

MÆND

46 % 50 %54 % 50 %

Andelen af mænd og kvinder i Rettens personale

 FORDELINGEN MELLEM MÆND OG KVINDER

Den 31. december 2007 havde Retten 836 medarbejdere i aktiv tjeneste (tjenestemænd og midlertidige ansatte og 
kontraktansatte, men eksklusive medlemmer, udsendte nationale eksperter og praktikanter) fordelt på et næsten 
lige stort antal mænd og kvinder. Som det ses i nedenstående fi gur, er andelen af kvinder beskæftiget i institutionen 
steget siden 2001 som et resultat af Rettens arbejde på at opnå en ligelig kønsfordeling.
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Nedenstående fi gur viser andelen af mænd og kvinder pr. 31. december 2007 fordelt efter ansvarsniveau. I lighed 
med de andre EU-institutioner følger Retten en personale- og ansættelsespolitik, som skal sikre lige muligheder, 
og erkender, at den mere aktivt bør gå ind og sørge for, at fl ere kvinder forfremmes til ledende stillinger i Rettens 
forvaltning. 13 af de 56 direktører og afdelingsledere/kontorchefer (23 %) er kvinder, hvilket svarer til en stigning 
på 3 % i forhold til 2006. De fl este af dem er ansat i oversættelsesdirektoratet og i de administrative afdelinger.

 ANSÆTTELSE

Rettens ansættelsespolitik følger de almindelige principper og ansættelsesvilkår, som gælder for EU-institutionerne, 
og dens arbejdsstyrke omfatter både fastansatte tjenestemænd og medarbejdere ansat på midlertidige kontrakter. 
Det Europæiske Personaleudvælgelseskontor (EPSO) arrangerer udvælgelsesprøver for at besætte stillinger i 
Retten. Retten tilbyder også et begrænset antal universitetskandidater praktikantophold i perioder fra tre til fem 
måneder.

I 2007 ansatte Retten 179 medarbejdere: 117 tjenestemænd, 35 midlertidigt ansatte og 27 kontraktansatte 
medarbejdere. Disse tal afspejler, at det i 2007 lykkedes at få besat mange af de ledige stillinger. Ansættelse af en 
medarbejder forudsætter, at der foreligger en reserveliste fra en EPSO-udvælgelsesprøve, og at der er kandidater 
til rådighed. Proceduren kan være langvarig og resultere i usædvanligt mange ubesatte stillinger. Retten forsøger 
hele tiden at gøre ansættelsesproceduren kortere.

KVINDER

MÆND 

12/2006

M 32 %

12/2006 12/2006 12/2007 12/2007 12/2007

Assistenter — 

sekretærer 

(AST-niveau)

Revisorer — 

administ. 

(AD-niveau)

Direktører og

kontorchefer

Assistenter — 

sekretærer 

(AST-niveau)

Revisorer — 

administ. 

(AD-niveau)

Direktør og

kontorchef

K 68 %

M 67 %

K 33 %

M 80 %

K 20 %

M 32 %

K 68 %

M 64 %

K 36 %

M 77 %

K 23 %

Andelen af mænd og kvinder i de forskellige funktionsgrupper
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 ALDERSPROFIL — KARRIEREMULIGHEDER

Figuren herunder viser, at Retten er en »ung« institution (63 % af de ansatte er under 44 år). De 102 medarbejdere, 
som er 55 år eller herover, omfatter 27 af 56 direktører og afdelingsledere/kontorchefer, hvilket betyder, at der inden 
for de næste 5 til 10 år vil komme til at ske en omfattende fornyelse af den øverste ledelse.

 REVISIONSBESØG

Rettens revisionsarbejde indebærer, at revisorerne skal afl ægge revisionsbesøg i medlemsstaterne og andre lande, 
som modtager EU-midler, for at tilvejebringe anvendeligt revisionsbevis. Der afl ægges normalt besøg i de centrale 
og lokale administrationer, som behandler, forvalter og udbetaler EU-midler, og hos de endelige støttemodtagere. 
Revisionsholdene består sædvanligvis af to eller tre revisorer, og et besøg kan normalt vare i op til to uger, afhængigt 
af hvilken form for revision der er tale om og transportlængden. Inden for EU foregår revisionsbesøgene ofte i 
samarbejde med den besøgte medlemsstats overordnede revisionsinstitution, som yder værdifuld logistisk og 
praktisk støtte.

I 2007 beløb rejseomkostningerne i forbindelse med revisionsbesøg sig til 0,49 mio. EUR (0,43 mio. EUR i 2006). Det er 
en investering, som har afgørende betydning for, at Retten kan sikre tilstrækkelig revisionsdækning af forvaltningen 
af EU-midler overalt og på alle niveauer.
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De følgende fi gurer viser, hvor mange revisionsbesøg Retten afl agde i medlemsstaterne og uden for Unionen i 
2007.

Revisionsbesøg i 2007 — medlemsstater

Revisionsbesøg i 2007 — kandidatlande og ikke-medlemsstater
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 FAGLIG VIDEREUDDANNELSE

Hvervet som revisor kræver løbende videreuddannelse. Endvidere betyder det særlige revisionsmiljø i Retten, at 
der er behov for revisorer med gode sprogkundskaber.

I 2007 brugte de ansatte i Retten i gennemsnit 12 dage til faglig videreuddannelse. De tekniske uddannelsesaktiviteter 
steg betydeligt i sammenligning med 2006. De vigtigste tiltag var indførelsen af kurser i anvendelsen af Rettens 
håndbog i forvaltningsrevision og retningslinjerne hertil, om Kommissionens regnskabsregler, om anvendelsen 
af regnskabsføring efter periodiseringsprincippet (ABAC), om de finansielle SAP-systemer og om anden 
informationsteknologi og applikationer til it-revision. Sprogkurserne tegnede sig for 52 % af det samlede antal 
dage anvendt på videreuddannelse i 2007.

Retten har vedtaget en retningsgivende plan for videreuddannelse i perioden 2008-2011. Denne plan skal over et par 
år højne videreuddannelsen og har fokus på kurser med henblik på implementering af personlige udviklingsplaner for 
hver enkelt medarbejder. Retten undersøger endvidere, om det er muligt at udvikle en europæisk diplomuddannelse 
for revisorer i den off entlige sektor (Public Sector Auditor Diploma — PSAD).

I tekstboks 6 præsenteres medarbejderne i en udvalgt enhed eller afdeling i Retten, så man får indsigt i, hvordan 
arbejdet udføres, hvem der udfører det, og hvilken baggrund og faglige erfaring disse personer har.
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TEKSTBOKS 6 — FISKERIBERETNINGEN — ET SUCCESFULDT RESULTAT AF TEAMWORK 

Rettens 2007-beretning om kontrol-,  inspektions- og 

sanktionssystemer i relation til fiskeriet (særberetning 7/2007) 

tiltrak sig stor opmærksomhed både fra politisk hold og i medierne. 

De mange avisartikler og den hurtige reaktion fra såvel Kommissionen 

som Rådet viste, at beretningen var relevant, og at den også kom på 

det rigtige tidspunkt. Årsagen til denne succes skal fi ndes hos et hold 

bestående af en halv snes af Rettens revisorer, som arbejdede tæt 

sammen med det ordførende medlem, Kikis Kazamias, og dennes 

kabinet. 

Emmanuel Rauch, en fransk revisor, som har arbejdet i Retten i mange 

år, og hans kollega Alejandro Ballester fra Spanien var holdledere 

under forberedelsen af revisionen i efteråret 2005. Revisionen 

omfattede besøg i seks medlemsstater, fra Danmark til Italien. 

Der blev både afl agt besøg i centraladministrationen for at forstå 

kontrolsystemerne og i de største havne for at vurdere, hvordan 

systemerne fungerede i praksis. Når holdets sprogkundskaber ikke 

rakte til, fi k revisorerne hjælp fra Rettens oversættere. 

Revisionsholdet var meget stolt over at have medvirket til lidt efter 

lidt at have fået politikernes øjne op for, at den måde, Fællesskabernes 

fi skeripolitik gennemføres på, har alvorlige konsekvenser. Andre 

revisionsinstitutioner viste også interesse for revisionen og bidrog 

med inspiration og viden — f.eks. til en kommende revision om 

samme emne i landene omkring Østersøen. 

Fra venstre til højre, nedefra og op

1. række

Alejandro Ballester Gallardo, administrator (ES — 5 år i Retten), Kikis Kazamias, medlem af Retten (CY — 3 år i Retten), Riemer Haagsma, 

administrator (NL — 30 år i Retten), Emmanuel Rauch, revisor (FR — 14 år i Retten). 

2. række

Jean-Marc Daniele, attaché (FR — 5 år i Retten), François Osete, revisor (FR/ES — 23 år i Retten), Robert Markus, revisor (NL — 13 år i Retten), 

Bertrand Tanguy, administrator (FR — 3 år i retten), Pietro Puricella, revisor (IT — 11 år i Retten).

3. række

Anne Poulsen, oversætter (DA — 16 år i Retten), Maria del Carmen Jimenez, assisterende revisor (ES — 15 år i Retten), Cecile Ramirez, sekretær 

(FR — 5 år i Retten), Neophytos Neophytou, attaché (CY — 3 år i retten), Krzysztof Zalega, administrator (PL — 4 år i Retten).

Andre medlemmer af holdet (ikke med på billedet) 

Valéria Rota, administrator (IT — 8 år i Retten), Adeline Domingues, sekretær (FR — 8 år i Retten), Juha Vanhatalo, administrator (FI — 3 år i 

Retten), Paul Staff ord, administrator (UK — 18 år i Retten).

kg806723inside.indd   43 7/07/08   12:06:36



44

FINANSIELLE OPLYSNINGER

 BUDGET

Rettens budget svarer til ca. 0,1 % af det samlede EU-budget, eller omkring 1,8 % af EU-institutionernes driftsudgifter. 
Det er steget med 17 % over de sidste tre år. Denne stigning skyldes primært konsekvenserne af EU-udvidelserne 
i 2004 og 2007.

En anden betydelig stigning vedrører bevillingerne til Rettens bygninger (mellem 2006 og 2008 blev anlægsaktiverne 
næsten fordoblet), som er nødvendige for i fremtiden at kunne huse nyansatte medarbejdere i Rettens anden 
udvidelse, den såkaldte »K3«-bygning, som vil være færdig i 2013.

Tabellen herunder viser, hvordan bevillingerne er fordelt på de forskellige budgetposter. Personalebevillingerne 
udgjorde næsten 72 % af de samlede bevillinger i 2007.

BUDGET 2006 2007 2008

Anvendelse af bevillingerne
Endelige bevillinger

(1 000 EUR)

Medlemmer af institutionen 11 350 11 270 12 061

Tjenestemænd og midlertidigt ansatte 77 907 82 583 88 712

Andet personale og eksterne ydelser 4 223 4 014 4 248

Tjenesterejseudgifter 3 100 3 000 3 212

Andre udgifter vedrørende personer, 
der er knyttet til institutionen

1 923 2 056 2 286

Afsnit 1 i alt 98 503 102 923 110 519

Fast ejendom 6 287 8 126 12 110

IT&T 4 575 5 518 5 879

Løsøre og dertil knyttede 
omkostninger

1 320 1 396 1 147

Løbende administrative udgifter 807 435 425

Møder og konferencer 352 872 876

Oplysninger og off entliggørelse 1 353 1 810 1 813

Afsnit 2 i alt 14 694 18 157 22 250

Revisionsretten tilsammen 113 197 121 080 132 769
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 RETTENS INTERNE REVISIONSTJENESTE

Formålet med Rettens interne revisionstjeneste er at bistå Retten med at nå sine mål ved systematisk og metodisk at 
evaluere risikostyringen, den interne kontrol og forvaltningsprocedurerne. Den interne revisionstjeneste fremsætter 
også forslag til forbedring af Rettens produktivitet. Det kræver, at de interne kontrolsystemer i Retten konstant 
evalueres for at vurdere deres eff ektivitet. Mere generelt skal den interne revision vurdere de enkelte tjenesters 
præstation i forbindelse med gennemførelsen af politikker, programmer og aktioner, så det sikres, at der hele tiden 
sker forbedringer.

I 2007 var den interne revisionstjenestes arbejde koncentreret om fi nansiel revision (herunder støtte til Rettens 
eksterne revisor), og revisorerne gennemgik forhåndskontrollen, implementeringen af de interne kontrolstandarder, 
opførelsen af Rettens nye udvidelse (den såkaldte »K2«-bygning) og Rettens ansættelsesprocedurer.

Rettens revisionsudvalg, som består af tre medlemmer af Retten og en person i en passende position udefra, 
overvåger den interne revisors arbejde og sikrer hans/hendes uafhængighed. Det drøfter også den interne revisors 
arbejdsprogram og beretninger og anmoder (hvis det er nødvendigt) den interne revisor om at udføre særlige 
revisioner. Udvalget holdt otte møder i 2007.

 DEN EKSTERNE REVISION AF RETTEN

I sin revisionsberetning for regnskabsåret 2006 (afgivet den 28. september 2007) erklærede Rettens eksterne 
revisor:

»Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af Den Europæiske Revisionsrets fi nansielle 
stilling pr. 31. december 2006 samt af resultatet af dens transaktioner i det regnskabsår, der afsluttedes 
pr. denne dato, i overensstemmelse med Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 af 25. juni 2002, 
gennemførelsesbestemmelserne hertil, de almindeligt anerkendte regnskabsprincipper og Den Europæiske 
Revisionsrets interne regler« 8.

Endvidere blev der ved den eksterne revision ikke konstateret forhold, der giver grund til at betvivle, at Revisionsrettens 
administrative procedurer, regnskabsprocedurer og interne kontrol fungerer tilfredsstillende, og at den økonomiske 
forvaltning er i overensstemmelse med de gældende forordninger.

8 EUT C 292 af 5.12.2007.
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