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DEN EUROPÆISKE REVISIONSRET

OPGAVE

Den Europæiske Revisionsret er en EU-institution, der er oprettet i henhold til traktaten 

med det formål at revidere EU’s finanser. Som EU’s eksterne revisor bidrager den til 

at forbedre EU’s økonomiske forvaltning, fremmer regnskabspligt og ansvarlighed samt 

klarhed og åbenhed og agerer som den uafhængige beskytter af unionsborgernes 

finansielle interesser.

VISION

At være en uafhængig og dynamisk revisionsinstitution, som er anerkendt for sin 

integritet og upartiskhed, som er respekteret for sin professionalisme og for kvaliteten 

og effekten af sit arbejde, og som på afgørende vis hjælper de berørte parter med 

at forbedre forvaltningen af EU’s finanser.

VÆRDIER

UAFHÆNGIGHED, 
INTEGRITET OG 
UPARTISKHED

Uafhængighed, 
integritet og upartiskhed 
hos institutionen, 
medlemmerne og 
personalet

Foretage upartiske 
revisioner under 
hensyntagen til 
interessenternes 
synspunkter, men uden 
at tage imod instrukser 
og uden at give efter 
for pres fra nogen 
udenforstående kilde.

PROFESSIONALISME

Have høje og 
eksemplariske 
standarder i alle 
professionelle spørgsmål 

Være med til at udvikle 
offentlig revision i EU og 
overalt i verden.

TILFØRE MERVÆRDI

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 interessenterne 
og sender et klart og 
autoritativt budskab

Medvirke til effektivt 
at forbedre EU’s 
forvaltning og bidrage 
til øget regnskabspligt 
og ansvarlighed 
i forvaltningen 
af EU-midler.

TOPKVALITET 
OG PRODUKTIVITET

Værdsættelse af den 
enkelte medarbejder, 
udvikling af talenter 
og belønning 
af præstationer

Effektiv kommunikation 
som middel til at skabe 
holdånd

Maksimere 
produktiviteten i alle 
aspekter af arbejdet.
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Velkommen til Den Europæiske Revisionsrets 

årlige aktivitetsrapport for 2011. 

2011 bragte på en række punkter en betydelig 

udvikling i EU’s styringsmodel som reaktion 

på den økonomiske og finansielle krise. Denne 

udvikling har væsentlige konsekvenser for den 

fremtidige anvendelse af offentlige midler. På 

denne baggrund offentliggjorde vi i  maj et 

positionspapir, hvori vi understregede, hvad de 

foranstaltninger, der var truffet som reaktion på 

den finansielle og økonomiske krise, indebar 

med hensyn til regnskabspligt og ansvarlighed, 

klarhed og åbenhed samt offentlig revision. 

Senere på året appellerede kontaktkomitéen for 

formændene for de overordnede revisionsor-

ganer (OR) i EU’s medlemsstater og formanden 

for Revisionsretten til EU’s beslutningstagere 

om at sikre, at principperne om ansvarlighed, 

gennemsigtighed og offentlig revision følges 

nøje, når offentlige midler er involveret. OR 

i euroområdet opfordrede navnlig til ,  at der 

blev sørget for passende ekstern offentlig revi-

sion af den europæiske stabilitetsmekanisme. 

Dette resulterede i en beslutning om at oprette 

et revisionsudvalg for mekanismen, som vil 

omfatte et medlem indstillet af Revisionsretten.

FORMANDENS FORORD

I 2011 var vi fortsat tilfredse med resultaterne 

af vores centrale resultatindikatorer , navnlig 

i relation til opfølgningen på de anbefalinger, 

som de reviderede enheder havde accepteret, 

og til interessenternes og de eksterne eksper-

ters vurdering af vores revision. Det lykkedes 

os at øge vores output målt i antallet af revisi-

onsberetninger og udtalelser, der blev vedtaget 

i 2011, selv om vi ikke helt nåede de ambitiøse 

mål, vi har sat os vedrørende rettidig rapporte-

ring. Vi udarbejdede vores årsberetninger med 

mere omfattende oplysninger og et nyt kapi-

tel om emner vedrørende forvaltningsrevision, 

42 særlige årsberetninger og 16 særberetninger 

samt syv udtalelser og et positionspapir.

Omfanget af vores institutions revisionsbe-

føjelser over Unionens indtægter og udgifter, 

navnlig for så vidt angår egne indtægter hid-

rørende fra merværdiafgift i medlemsstaterne, 

blev bekræftet af Domstolen i november 2011. 



5

Fra og med 2012 vil vi kunne rapportere om, 

i hvor vid udstrækning vores anbefalinger bli-

ver implementeret i praksis. Vi vil også indlede 

en peerevaluering af vores procedurer for for-

valtningsrevision med henblik på yderligere 

at forbedre styringen af udsendelsen af vores 

særberetninger. I 2011 offentliggjorde vi etiske 

retningslinjer for yderligere at styrke rammerne 

for revisionsforvaltningen og reviderede vores 

revisionsretningsl injer og -standarder med 

henblik på at strømline revisions- og rapporte-

ringsprocessen. Der vil også blive iværksat en 

ny tilfredshedsundersøgelse blandt de ansatte 

i 2012.

Ser man længere ud i fremtiden, vil vi i 2012 

fuldføre forberedelsen af vores strategi for 

perioden 2013 til 2017. Vi kender allerede til en 

række centrale udfordringer. EU’s styreformer 

vil fortsat udvikle sig, og vi må fortsat arbejde 

for, at principperne om ansvarlighed, gennem-

sigtighed og offentlig revision følges behørigt. 

Behovet for fuldstændig og rettidig sikkerhed 

med hensyn til anvendelsen af EU’s midler vok-

V í tor  Manuel  da  S ILVA CALDEIRA

F o r m a n d

ser stadig, og vi må udvikle vores revisioner og 

beretninger i takt hermed. Eftersom EU fortsat 

udvikler sig, vil vi også søge at udnytte vores 

revisionserfaring på bedste vis og hjælpe de 

politiske beslutningstagere med at forbedre 

EU’s økonomiske forvaltning. En højnelse af EU’s 

finansielle ansvarlighed er et mål, som vi deler 

med andre aktører, og vi vil søge at forstærke 

effekten af vores indsats ved at udvikle strate-

giske partnerskaber. Endelig bliver vi, ligesom 

EU’s andre offentlige organer, nødt til at være 

beredt på at udrette mere med færre midler 

samt effektivisere vores organisation.

Hvis vi skal magte disse udfordringer, er det 

i høj grad vigtigt, at alle, der arbejder i Revisi-

onsretten, gør en indsats. Vi er – og vil fortsat 

være – indstillet på at udvikle vores persona-

les ekspertise. Den er en af vores organisations 

kerneværdier .  I  betragtning af den profes-

sionalisme og det engagement, vores ansatte 

allerede har udvist, og de resultater, de har 

opnået, er jeg overbevist om, at Revisionsret-

ten kan nå sine fremtidsmål.
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2011 I ÉT BLIK 

VORES AK TIVITE TER

 o Årsberetninger om EU’s budget og om EUF for regnskabsåret 2010 med mere omfat-

tende oplysninger

 o 42 særlige årsberetninger om EU’s agenturer, decentrale organer og øvrige insti-

tutioner for regnskabsåret 2010

 o 16 særberetninger om specifikke budgetområder eller forvaltningsspørgsmål

 o 7 udtalelser som bidrag til budgetreformen, f.eks. om moderniseringen af politikken 

for offentlige indkøb og Kommissionens forslag til de retsakter, der skal gælde for 

samhørighedsudgifterne efter 2013

 o Et positionspapir om den finansielle og økonomiske krises konsekvenser for offentlig 

regnskabspligt og ansvarlighed samt offentlig revision i EU og Revisionsrettens rolle

VORES FORVALTNING

 o Fortsat tilfredshed med resultaterne af vores centrale resultatindikatorer, navnlig 

i relation til kvaliteten og effekten af vores arbejde

 o Vedtagelse af etiske retningslinjer, som styrker rammerne for revisionsforvaltningen 

yderligere

 o Gennemgang af Revisionsrettens revisionsretningslinjer og -standarder med hen-

blik på at strømline revisions- og rapporteringsprocessen

 o Omfordeling af ansatte fra administrationen til kerneopgaver vedrørende revision, 

hvilket bidrog til at øge antallet af revisorer med over 12 % i forhold til 2008

 o Hovedparten af arbejdet på byggeprojektet Revisionsrettens anden udvidelse er 

næsten afsluttet, og indretningen i gang
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VORES AKTIVITETER

RE VISIONSBERE TNINGER OG UDTALELSER

 o udtalelser  om udkast ti l  lovgivning med 

indvirkning på den finansielle forvaltning 

og positionspapirer om andre spørgsmål 

på Revisionsrettens eget initiativ.

Den Europæiske  Rev is ionsret  leverer  t re 

hovedprodukter:

 o å r s b e r e t n i n g e r ,  s o m  n a v n l i g  o m f a t -

ter resultaterne af  f inansiel  revis ion og 

overensstemmelsesrevis ion vedrørende 

Den Europæiske Unions budget og de 

europæiske udvikl ingsfonde (EUF).  Sær-

l ige årsberetninger om EU’s  agenturer , 

decentrale organer og øvrige institutioner 

offentliggøres særskilt

 o særberetninger, som offentliggøres i årets 

løb, og hvori der redegøres for resultaterne 

af udvalgte revisioner af specifikke budget-

områder el ler forvaltningsspørgsmål;  de 

omhandler navnlig forvaltningsrevision

Beretningerne og udtalelserne kan fås  i  deres fulde ordlyd på Revis ionsrettens websted 

www.eca.europa.eu på 22 EU-sprog.

2007

2

29

9

9

2008

2

29

12

5

2009

2

37

18

1

2010

2

40

14

6

2011

2

42

16

8

Antal beretninger 
og udtalelser

Årsberetninger 
om EU’s budget og EUF

Særlige årsberetninger 
om EU’s agenturer 
og decentrale organer

Særberetninger

Udtalelser og andet output

http://www.eca.europa.eu
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De centrale budskaber i årsberetningen 

for 2010

 o Regnskabet for regnskabsåret 2010 gav et 

retvisende billede af Den Europæiske Uni-

ons finansielle stilling og af resultaterne 

af transaktioner og pengestrømme i regn-

skabsåret. Derimod var der en væsentlig 

fejlforekomst i  de betalinger ,  der lå ti l 

grund for regnskabet, idet den anslåede 

fejlprocent var på 3,7 % for EU’s budget 

som helhed. Generelt sikrede kontrolsy-

stemerne delvis effektivt, at betalingerne 

var formelt rigtige.

 o Revisionsrettens anslåede fejlprocent for 

udgifterne i  gruppen af polit ikområder 

samhørighed, energi og transport – det 

EU-udgiftsområde, der er mest tilbøjeligt 

til at være behæftet med fejl – var højere 

end fejlprocenten for 2009, med en anslået 

fejlprocent på 7,7 %. 

 o For de øvrige EU-udgiftsområder var 

den anslåede fejlprocent relativt stabil . 

For gruppen af politikområder landbrug 

og naturressourcer  var  den anslåede 

fejlprocent på 2,3 %, dvs. over væsent-

lighedstærsklen. De direkte betalinger til 

landbrugere var imidlertid uden væsentlig 

fejlforekomst.

 o Andelen af forskudsbetalinger – forfinan-

siering – i EU’s budget er steget betragteligt. 

Regnskabsreglerne og overvågningen er 

ikke blevet tilpasset i overensstemmelse 

hermed.

 o Under planlægningen af  EU-udgifts-

p r o g r a m m e r  b ø r  K o m m i s s i o n e n  o g 

medlemsstaterne være mere opmærksomme 

på at fastsætte SMART-mål – specifikke, 

målelige, attraktive, realistiske og tidsbe-

stemte – og på at identificere og begrænse de 

risici, der kan opstå under gennemførelsen.

ÅRSBERETNINGER 
FOR REGNSKABSÅRET 2010 

Å R S B E R E T N I N G E N 
O M  G E N N E M F Ø R E L S E N  A F  EU ’S 
B U D G E T  F O R  2010 

I  2011 udførte Revisionsretten størstedelen 

af s in f inansiel le revision og overensstem-

melsesrevision vedrørende gennemførelsen 

af EU’s budget for 2010. Dette mundede ud 

i offentliggørelsen af årsberetningen for 2010, 

inklusive den syttende revisionserklæring (DAS), 

den 10. november 2011. Med årsberetningen 

for 2010 blev der indført en række ændringer 

for at gøre beretningen klarere og forbedre 

informationsniveauet. Ændringerne omfattede 

omlægning af de grupper af politikområder (og 

kapitler herom i årsberetningen), som Revisions-

retten grupperer udgifterne i, offentliggørelse 

af anslået fejlprocent for hvert politikområde 

(jf. nedenfor), en kraftigere fokusering på anbe-

falingerne med henblik på at forbedre den 

finansielle forvaltning og et nyt kapitel om 

emner vedrørende forvaltningsrevision.

For første gang offentliggjorde Revisionsretten 

anslåede fejlprocenter både for EU’s budget 

som helhed og for hver enkelt gruppe af poli-

tikområder. Disse fejlprocenter er beregnet ved 

ekstrapolering af de kvantificerbare fejl, der er 

konstateret i de reviderede stikprøver af trans-

aktioner. Revisionsretten sammenholder den 

anslåede fejlprocent med en væsentligheds-

grænse på 2 % – og med andre beviser – for 

at afgøre, om der foreligger en væsentlig fejl. 

Fejlprocenterne er ikke et mål for svig, men 

afspejler Revisionsrettens skøn over graden af 

manglende overensstemmelse med de regler, 

der gælder for udgifterne. Fejlene går ud på, at 

reglerne for offentlige indkøb er overtrådt, at 

der er anmodet om dækning af ikke-støttebe-

rettigede eller forkert beregnede omkostninger 

under EU-medfinansierede projekter, eller at 

landbrugere har opgivet for store arealer.
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SÆ R L I G E  Å R S B E R E T N I N G E R 
O M  EU ’S  A G E N T U R E R , 
D E C E N T R A L E  O R G A N E R  O G  Ø V R I G E 
I N S T I T U T I O N E R  F O R  2010

Revis ionsretten of fent l iggjorde i  decem-

b e r  2 0 1 1  s æ r l i g e  å r s b e r e t n i n g e r  o m 

regnskabsåret 2010 for hver(t) enkelt af EU’s 

42 agenturer, decentrale organer (f.eks. fæl-

lesforetagender) og øvrige institutioner (bl.a. 

beretningen om Den Europæiske Centralbanks 

operationelle effektivitet). Revisionsretten afgav 

revisionserklæring uden forbehold om alle de 

reviderede enheder, bortset fra Det Europæiske 

GNSS-agentur (GNSS: globalt satellitnavigati-

onssystem), der havde regnskabsført aktiver 

ukorrekt, og fællesforetagendet ENIAC, der ikke 

havde medtaget regnskabet over resultatet af 

budgetgennemførelsen i regnskabet.

EU-lovgiver har oprettet EU’s agenturer og 

decentrale organer med henblik på varetagelse 

af specifikke opgaver. Hvert agentur har sit eget 

mandat, sin egen bestyrelse og direktør samt 

sit eget personale og budget. Agenturerne er 

aktive på mange områder, f.eks. sikkerhed, sund-

hed, forskning, finanser, migration og rejser. 

Å R S B E R E T N I N G E N 
O M  D E  E U R O PÆ I S K E 
U D V I K L I N G S F O N D E  F O R  2010

I  årsberetningen om de europæiske udvik-

l ingsfonde  (EUF)  for  regnskabsåret  2010 

(offentliggjort den 10. november 2011) konklu-

derede Revisionsretten, at regnskabet for 2010 

i alt væsentligt giver et retvisende billede af 

EUF’s finansielle stilling, og at deres transaktio-

ner og pengestrømme var i overensstemmelse 

med deres f inansiel le bestemmelser.  EUF’s 

indtægter var uden væsentlig fejlforekomst. 

EUF’s forpligtelser var også lovlige og formelt 

r igtige,  selv om Retten konstaterede ikke-

kvantificerbare fejl vedrørende udbud. Retten 

konstaterede imidlertid en væsentlig fejlfore-

komst i EUF’s projektbetalinger, med en anslået 

fejlprocent på 3,4 %. De konstaterede fejl ved-

rørte manglende overholdelse af kriterierne for 

støtteberettigelse. Revisionsretten vurderede, 

at de kontrolsystemer, der blev anvendt på 

EUF’s udgifter, var delvis effektive med hensyn 

til at sikre, at betalingerne var formelt rigtige.

Formanden, Vítor Caldeira, forelægger årsberetningen 
for 2010 på Europa-Parlamentets plenarmøde.
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 o den tid, der er gået, siden der sidst blev fore-

taget revision 

 o den fremtidige udvikling i de lovgivnings-

mæssige rammer 

 o den politiske eller almene interesse.

I 2011 vedtog Revisionsretten 16 særberetnin-

ger om en række emner, hvilket er en stigning 

fra de 14, den vedtog i 2010. De præsente-

res i det følgende opstillet efter de relevante 

udgiftsområder i den finansielle ramme – EU’s 

flerårige budget. 

Særberetningerne offentliggøres i deres fulde 

ordlyd på 22 EU-sprog på Revisionsrettens web-

sted www.eca.europa.eu og i EU bookshop. 

DE VÆ SE NTLIGSTE TR IN I  E N UDVALGT 

FO RVALT N I N GS  E LLE R OV E R E NSS TE M M E L SE SR E V ISI O N

SÆRBERETNINGER I 2011

Ud over årsberetningerne offentliggør Revi-

sionsretten i årets løb særberetninger ,  som 

omhandler forvaltnings- og overensstemmel-

sesrevis ioner af  specif ikke budgetområder 

eller emner inden for forvaltning, som den selv 

vælger. Revisionsretten udvælger og udformer 

disse revisionsopgaver, så de kan få maksimal 

effekt,  og udnytter således sine ressourcer 

bedst muligt. 

Når Revisionsretten vælger emnerne, tager den 

hensyn til:

 o de risici ,  der knytter sig til forvaltningen, 

el ler  r is ikoen for manglende regelover-

holdelse på det specifikke indtægts- eller 

udgiftsområde 

 o den pågældende indtægts el ler  udgifts 

omfang 

Forundersøgelse

Det afgøres, om den foreslåede revision er nyttig og gennemførlig.

Revisionsplan-
lægning

Der fastsættes omfang, mål, tilgang, metode og tidsplan for revisionen.

Arbejde i marken

Tværfaglige revisionshold indsamler bevis på stedet i Kommissionens hovedsæde og 

i medlemsstater og modtagerlande.

Analyse af revisions-
resultaterne

De faktiske forhold bekræftes med den reviderede enhed, og der drages konklusioner om 

revisionsmålene på grundlag af beviserne.

Udarbejdelse 
af rapport

De vigtigste revisionsresultater og konklusioner fremlægges klart og struktureret. Der 

udarbejdes anbefalinger.

Clearing

Beretningen cleares med den reviderede enhed.

Vedtagelse

Beretningen vedtages.

Offentliggørelse

Særberetningen offentliggøres på 22 officielle sprog sammen med den reviderede enheds 

svar.

http://www.eca.europa.eu
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BÆ R E DYG T I G  VÆ K S T

Bæredygtig vækst har vækst og beskæftigelse 

som mål og dækker to temaer: 

Konkurrenceevne  omfatter f inansier ing af 

forskning og teknologisk udvikling, sammen-

kobling af Europa via EU-net, uddannelse og 

erhvervsuddannelse, fremme af virksomhe-

dernes konkurrenceevne i et fuldt integreret 

indre marked og den social- og arbejdsmar-

kedspolitiske dagsorden samt nedlæggelse af 

atomkraftværker. De EU-udgifter, der er øre-

mærket til konkurrenceevne med henblik på 

vækst og beskæftigelse i perioden 2007-2013, 

andrager 89,4 milliarder euro, eller 9,2 % af de 

samlede udgifter, og knap to tredjedele er afsat 

til forskning og udvikling 

Samhørighed for vækst og beskæftigelse 

vedrører  pr imært samhørighedspol it ikken, 

der gennemføres gennem fonde, som dæk-

ker definerede aktivitetsområder,  herunder 

Den Europæiske Socialfond, Den Europæiske 

Fond for Regionaludvikling og Samhørigheds-

fonden. Midlerne anvendes af Kommissionen 

og medlemsstaterne under delt forvaltning. 

EU’s planlagte samhørighedsudgifter i perio-

den 2007-2013 er på 348,4 mil l iarder euro, 

35,7 % af EU’s samlede budget.

I 2011 vedtog Revisionsretten følgende særbe-

retninger på dette område:

 o Effektiviteten af garantifaciliteten for små 

og mellemstore virksomheder  (4/2011), 

som resultat af udformningen og planlæg-

ningen af faciliteten, forvaltningen af dens 

funktion og opfyldelsen af dens mål. SMV-

garantifaciliteten er et finansielt instrument, 

som forvaltes af EIF på vegne af Europa-

Kommissionen, og som med det formål at 

øge SMV’ers adgang til gældsfinansiering 

st i l ler  garantier el ler  kontragarantier t i l 

rådighed for finansielle formidlere for lån, 

som finansielle institutioner yder til SMV’er.

 o Effektiviteten af de turismeprojekter, som 

Den Europæiske Fond for Regionaludvikling 

(EFRU) samfinansierede (6/2011), udtrykt 

i opfyldelse af de forventede resultater, resul-

taternes bæredygtighed, EU-merværdi og 

projektudformningen. Revisionen var baseret 

på en omfattende undersøgelse af projekter 

i 26 regioner i ni medlemsstater. Mellem 

2000 og 2006 blev der under EFRU tildelt 

4,6 milliarder euro i EU-midler til materielle 

investeringer i turistsektoren via projekter, 

der blev udvalgt og forvaltet af forvaltnings-

myndighederne i medlemsstaterne.



14

 o Ef fekt iv i teten af  e-forvaltningsprojek-

t e r  s t ø t t e t  a f  D e n  E u r o p æ i s k e  F o n d 

for Regionaludvikl ing (EFRU)  (9/2011) . 

Revisionsretten fokuserede på programpe-

rioden 2000-2006 og fire medlemsstater: 

Frankrig, Italien, Polen og Spanien. Revisi-

onsretten vurderede, om de samfinansierede 

projekter  b lev udvalgt  på grundlag af 

behovsvurderinger, blev leveret som plan-

lagt og var anvendelige og varige. Målet for 

EU-støtten på 6,7 milliarder euro, som EFRU 

havde øremærket til informationssamfun-

det, var udviklingen af nye sikre teknologier, 

infrastrukturkapacitet og konnektivitet mel-

lem regioner via bredbånd.

 o Effektiviteten af Kommissionens forvalt-

ning af statsstøttekontrollen  (15/2011). 

Revisionsretten undersøgte, om procedu-

rerne og systemerne sikrer, at Kommissionen 

behandler alle relevante statsstøttesager, 

og at sagerne behandles effektivt inden for 

tidsfristen, og giver Kommissionen mulighed 

for at overvåge effekten af sin statsstøtte-

kontrol. Kommissionen er ansvarlig for at 

sikre, at statsstøtte ydet af medlemsstaterne 

er forenelig med Den Europæiske Unions 

indre marked. Medlemsstaterne skal først 

anmelde statsstøtteforanstaltningerne til 

Kommissionen og indhente Kommissionens 

godkendelse, før de yder statsstøtte.

 o Gennemførelsen af EU’s finansielle bistand 

til nedlæggelse af kernekraftværker i Bul-

garien, Litauen og Slovakiet (16/2011) var 

en vurdering af ,  om programaktionerne 

var udformet under hensyntagen til iden-

tificerede behov, om de blev gennemført 

som planlagt, og om ansvarsfordelingen og 

styringsordningerne kunne sikre en effek-

tiv anvendelse af EU-midlerne. Bulgarien, 

Litauen og Slovakiet forpligtede sig inden 

for rammerne af EU-tiltrædelsesforhandlin-

gerne til tidlig nedlukning og efterfølgende 

nedlæggelse af  otte ikke-opgraderbare 

atomreaktorer. På grund af den ekstraordi-

nære byrde ydede EU finansiel bistand på 

2,9 milliarder euro til de tre landeprogram-

mer mellem 1999 og 2013. 
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B E S K Y T T E L S E  O G  F O R VA LT N I N G 
A F  N AT U R R E S S O U R C E R N E

I 2011 vedtog Revisionsretten følgende særbe-

retninger på dette område:

 o Den fælles landbrugspolitiks enkeltbe-

talingsordning (særberetning 5/2011) – Jf. 

tekstboks: »En forvaltningsrevision i fokus«.

 o Hvorvidt støtten til miljøvenligt landbrug 

er udformet og forvaltet godt (7/2011). 

Revisionsretten vurderede, om politikken er 

udformet og overvåget således, at den giver 

mærkbare miljøfordele, om landbrugerne 

støttes hensigtsmæssigt gennem ordent-

lig vejledning og korrekte støttebeløb, og 

om der ved forvaltningen tages hensyn til 

specifikke miljømæssige behov. Støtten til 

miljøvenligt landbrug beløber sig til 2,5 mil-

liarder euro i EU-udgifter om året og har til 

formål at imødekomme samfundets stadig 

større efterspørgsel efter miljøtjenester ved 

at tilskynde landbrugere til at indføre eller 

til fortsat at anvende produktionsmetoder 

i landbruget, som er forenelige med beskyt-

telse og forbedring af miljøet. Forvaltningen 

af denne politik er delt mellem Kommissio-

nen og medlemsstaterne. 

 o Inddrivelse af uretmæssigt udbetalte 

beløb under den fælles landbrugspolitik 

(8/2011), med en vurdering af effektiviteten 

af de ordninger, medlemsstaterne har ind-

ført og anvender til at inddrive konstaterede 

fordringer. Revisionsretten undersøgte, om 

medlemsstaterne behandler og registre-

rer tilgodehavender korrekt, om de opnår 

gode resultater med hensyn til at genind-

drive konstaterede uberettiget udbetalte 

beløb, om deres afskrivning af fordringer 

som uerholdelige er efter reglerne, og om 

Kommissionen overvåger og kontrollerer 

effektivt .  Den Europæiske Union bruger 

hvert år ca. 55 milliarder euro på landbrug 

og udvikling af landdistrikter. En del af dette 

beløb udbetales uretmæssigt på grund af 

regelstridige eller ukorrekte ansøgninger og 

skal inddrives.

EU har vidtgående ansvar for politikken vedrø-

rende landbrug og udvikling af landdistrikter, 

fiskeri og miljø. De planlagte udgifter for perio-

den 2007-2013 er 413,1 milliard euro, 42,3 % af 

de samlede udgifter.

T r e  f j e r d e d e l e  a f  u d g i f t e r n e  i n v o l v e r e r 

direkte betalinger ti l  landbrugere og støtte 

ti l  landbrugsmarkeder via Den Europæiske 

Garantifond for Landbruget (EGFL) – den 

’første søjle’ i den fælles landbrugspolitik. Herud-

over går en femtedel af udgifterne til EU-støtte 

til landdistriktsudvikling , som finansieres af 

Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling 

af Landdistrikterne (ELFUL), den ’anden søjle’ 

i den fælles landbrugspolitik. Forvaltningen af 

landbrug og udvikling af landdistrikter er delt 

mellem Kommissionen og medlemsstaterne.
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 o Effektiviteten af ordningerne for skole-

mælk og skolefrugt  (10/2011),  med en 

vurdering af, om EU-støtten har en direkte 

effekt på modtagernes forbrug, og om det 

er sandsynligt, at ordningerne har den tilsig-

tede pædagogiske funktion og påvirker de 

unges fremtidige kostvaner. Disse EU-ord-

ninger havde til formål at tilskynde børn til 

at spise sundt og forbruge mejeriprodukter 

og frugt og grøntsager og at bidrage til at 

forbedre markedet for disse produkter. EU 

øremærker i dag et årligt budget på 180 mil-

lioner euro til disse to ordninger.

 o Hvorv idt  o r d n i n g e n  f o r  g e o g r a f i s k e 

betegnelser er udformet og forvaltes 

på en måde, som sikrer, at ordningen er 

effektiv (11/2011). Revisionsretten vurde-

rede sikkerheden ved ordningen, ordningens 

tiltrækningskraft for producenter og forbru-

gernes kendskab til ordningen. Ordningen 

for geografiske betegnelser sigter mod at 

beskytte navnet på produkter, hvis egenska-

ber forbindes med det geografiske område, 

hvor de er produceret.  Den rummer en 

potentiel økonomisk mulighed for landbru-

gere og fødevareproducenter og kan have 

en positiv indvirkning for landdistrikterne. 

 o Effektiviteten af EU’s foranstaltninger, som 

bidrager til at tilpasse fiskerflådernes kapa-

citet til de disponible fiskerimuligheder 

(særberetning 12/2011) .  Revisionsretten 

undersøgte, om de rammer, der gælder for 

reduktionen af flådekapaciteten, er klare, 

og om de specif ikke foranstaltninger er 

veldefinerede,  og gennemføres korrekt . 

Revisionen blev gennemført i Kommissio-

nen og i Danmark, Spanien, Frankrig, Italien, 

Polen, Portugal og Det Forenede Konge-

rige. Formålet med EU’s fælles fiskeripolitik 

er at fremme bæredygtigt f iskeri  ved at 

opnå en balance mellem fiskeressourcerne 

og fiskerflåden, således at man kan undgå 

en overudnytte lse  a f  f i skebestandene. 

Fiskerflådens overkapacitet har i mange år 

været et problem, som både underminerer 

fiskebestandenes bæredygtighed og fiske-

risektorens levedygtighed på lang sigt. Den 

Europæiske Fiskerifond yder 4,3 milliarder 

euro i programmeringsperioden 2007-2013.
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EN FORVALTNINGSREVISION I  FOKUS

SÆRBERETNING 5/2011 ENKELTBETALINGSORDNINGEN SPS: 
EMNER,  DER BØR TAGES OP TIL  BEHANDLING,  FOR AT DEN ØKONOMISKE 

FORVALTNING KAN BLIVE MERE FORSVARLIG

Denne forvaltningsrevision omfattede 

forsvarligheden af den økonomiske 

forvaltning  a f  beta l ingerne under 

SPS, som i dag anvendes i  17 af de 

27 EU-medlemsstater.  Udgifterne ti l 

ordningen androg ca. 28,8 milliarder 

euro i 2009.

Indførelsen af SPS var et centralt ele-

ment i 2003-reformen  af EU’s fælles 

landbrugspolitik. Målet med den var 

at yde indkomststøtte til landbrugere 

og at tilskynde dem til at dække efter-

spørgslen på markedet bedre. Reformen 

fjernede forbindelsen mellem støtte 

og produktion (»afkobling«). I stedet 

skal landbrugerne råde over støtte-

berettigede landbrugsarealer og være 

i besiddelse af »betalingsrettigheder«. 

Fra 2006 gennemførte Revisionsretten en række revisioner af Kommissionens og medlemsstaternes 

procedurer for sikring af, at betalingsrettighederne er nøjagtige og betalingerne til landbrugerne kor-

rekte. Disse revisioner omfattede alle de 17 medlemsstater, der anvendte ordningerne, og resultaterne 

blev rapporteret i årsberetningen om EU’s budget for 2006 og 2007.

Revisionsretten besluttede at bygge videre på disse resultater gennem en forvaltningsrevision med 

fokus på: 

 o ordningens støttemodtagere, adgangen til støtten og definitionen af støtteberettigede arealer

 o ordningens bidrag til opfyldelse af målene om at støtte landbrugernes indkomst og bevare land-

brugsjord i god landbrugs- og miljømæssig stand

 o den specifikke effekt af de forskellige modeller til gennemførelse af ordningen. 

Der blev aflagt revisionsbesøg i Kommissionen samt i Frankrig, Det Forenede Kongerige og Italien 

i 2009 og 2010.

I den særberetning 5/2011, revisionen mundede ud i, konkluderes det, at SPS har bidraget til at opfylde 

to hovedmål for den fælles landbrugspolitik: at tilskynde landbrugere til at dække efterspørgslen på 

markedet bedre og at støtte indkomsten i landbrugssektoren som helhed. Samlet set førte gennemfø-

relsen af ordningen imidlertid til en række tvivlsomme forhold vedrørende definitionen af ordningens 

støttemodtagere, arten af de støtteberettigede parceller og aktiviteter, den miljømæssige effekt af 

ordningen, fordelingen af støtten mellem og i medlemsstaterne og de specifikke konsekvenser af den 

historiske og den regionale model.
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I beretningen anbefales det, at SPS-bistanden rettes bedre mod aktive landbrugere og udelukker ikke-

landbrugsmæssige parceller og aktiviteter, der ikke bidrager til at forøge landbrugets produktivitet 

eller til aktivt at bevare jordens miljømæssige værdi. Revisionsretten anbefaler også, at omkostningerne 

til miljømæssige og andre eksterne virkninger, som landbrugerne skaber, kommer til at afspejle sig 

i omfanget af støtten, og at SPS-bistanden fordeles mere ligeligt mellem landbrugerne. Beregningen 

af rettighederne bør baseres på de vilkår, der i dag gør sig gældende for landbruget.

Revisionen blev gennemført af et tværfagligt hold på otte revisorer fra Afdeling I. Den gav en dybere 

indsigt ikke blot i begrebet afkoblet landbrugsstøtte, men også i konsekvenserne af at have skiftet fra 

den tidligere koblede støtte. Ifølge Sven Kölling, lederen af revisionsholdet, var det »en særlig udfordring 
at revidere de mange forskellige SPS-modeller og varianter heraf til gennemførelse af ordningen i forbin-
delse med de nationale og regionale politikker for forvaltning, som indvirkede på støttens effektivitet og 
produktivitet«. Besøg hos endelige støttemodtagere og stedlig inspektion af landbrug viste sig at være 

uundværlige for indsamlingen af beviser til underbygning af revisionsresultaterne og konklusionerne. 

En række af Revisionsrettens anbefalinger er afspejlet i Kommissionens forslag til reform af den fælles 

landbrugspolitik efter 2013 (der i skrivende stund er genstand for drøftelse) herunder definitionen 

på ’aktiv landbruger’ og minimumsaktivitet på bestemte arealtyper, fordeling af støtte mellem støt-

temodtagere, en begrænsning af variansen i SPS-modeller og en bedre afspejling af de miljømæssige 

eksterne virkninger i støtten.

Revisionshold (fra venstre til højre): (forreste række) Heike Walz, medlem af Revisionsretten Michel Cretin, 
Aurelia Petliza, (bageste række) Pietro Puricella, Dirk Pauwels, Sven Kölling, Sylvain Lehnhard
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EU S O M  G L O B A L  PA R T N E R

EU’s aktiviteter på området eksterne forbindel-

ser fokuserer på: udvidelse, at opnå stabilitet, 

s ikkerhed og velstand i  nabolandene ,  at 

arbejde aktivt på at støtte bæredygtig udvik-

ling på internationalt plan og at fremme global 

politisk styring  og sikre strategisk og civi l 

sikkerhed.

For perioden 2007-2013 har EU øremærket 

55,9 milliarder euro, der udgør 5,7 % af dets 

samlede planlagte udgifter ,  t i l  d isse mål . 

Hovedparten af udgifterne forvaltes direkte af 

Kommissionen enten fra hovedkvarteret eller via 

delegationerne. En del af hjælpen forvaltes også 

i fællesskab med internationale organisationer.

I 2011 vedtog Revisionsretten følgende særbe-

retninger på dette område:

 o Har dekoncentreringen af Kommissionens 

forvaltning af bistand til tredjelande fra 

hovedsædet til delegationerne ført til bedre 

bistandslevering? (1/2011). Revisionsretten 

undersøgte forvaltningsmekanismerne og 

deres indvirkning med hensyn til forbedring 

af bistandsleveringens hurtighed og kvalitet 

og oprettelse af solide finansielle procedu-

rer. EU er verdens største bistandsdonor, 

og Kommissionen forvalter en betydelig 

del af denne bistand – 8,4 milliarder euro 

i 2009 – gennem sit forvaltningssystem, hvor 

ansvaret har været delegeret til dens lokale 

kontorer i partnerlandene siden 2002. 

 o Produktiviteten og effektiviteten af EU-

b i d r a g ,  d e r  k a n a l i s e r e s  g e n n e m  D e 

Forenede Nationers organisationer i kon-

fliktramte lande  (3/2011) med fokus på 

projekter  i  Afghanistan,  I rak  og Sudan 

fra 2006 til 2008. De midler, EuropeAid kana-

liserede gennem FN-organisationerne, var 

af størrelsesordenen 4 milliarder euro for 

perioden fra 2005 til 2009. EU kan bidrage 

med midler til  projekter som den eneste 

donor eller sammen med andre donorer, til 

multidonortrustfonde uden at afsætte pen-

gene til specifikke aktiviteter eller mål eller 

til en FN-organisations almindelige budget. 

 o Effektiviteten af EU’s bistand til forbedring 

af Kroatiens kapacitet til at forvalte EU-

eftertiltrædelsesstøtte (14/2011) omfattede 

en vurdering af Kommissionens planlægning 

af bistanden og af, om de EU-finansierede 

projekter opnåede de tilsigtede resultater. 

Formålet med EU’s førtiltrædelsesbistand er 

at hjælpe kandidatlande med at styrke deres 

administrative kapacitet som forberedelse 

til at forvalte de større beløb i EU-midler, 

som de vi l  få sti l let t i l  rådighed, når de 

bliver medlemsstater. Kroatien har mod-

taget 150 millioner euro i bistand hvert år 

siden 2007.
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I 2011 vedtog Revisionsretten følgende beret-

ning på dette område:

 o O m  m e r v æ r d i a f g i f t s u n d d r a g e l s e 

(momsunddragelse) forebygges og afslø-

res ved kontrollen af toldprocedure 42 

(13/2011) .  Rev is ionsret ten  foretog en 

vurdering af,  om der f indes et hensigts-

mæssigt regelsæt til brug i forbindelse med 

bekæmpelse af momsunddragelse under 

toldprocedure 42. Retten udførte revision 

i Belgien, Danmark, Spanien, Frankrig, Østrig, 

Slovenien og Sverige. Toldprocedure 42 er en 

mekanisme, som en EU-importør anvender 

for at opnå momsfritagelse. Den anvendes, 

når varer, der importeres fra et land uden 

for EU t i l  indførselsmedlemsstaten, skal 

transporteres ti l  en anden medlemsstat. 

I sådanne tilfælde er det i bestemmelses-

medlemsstaten, der skal betales moms.

I 2011 vedtog Revisionsretten følgende beret-

ning på dette område:

 o Forvaltningen af Det Europæiske Kontor 

for Bekæmpelse af Svig (OLAF) (2/2011). 

Revisionsretten vurderede de foranstalt-

ninger, der var truffet for at implementere 

anbefalingerne i Revisionsrettens tidligere 

særberetning (1/2005) om dette emne. 

Retten undersøgte, om OLAF’s aktiviteter 

er blevet omprioriteret, således at der læg-

ges mere vægt på undersøgelsesfunktionen, 

om dette forbedrede dets undersøgelsers 

produktivitet, hvordan det dokumenterede 

sine undersøgelsers effektivitet, og om Over-

vågningsudvalgets rolle er blevet defineret 

klart. OLAF har til opgave at bekæmpe svig 

og andre ulovlige aktiviteter,  der skader 

EU-budgettet.  Det hører under Kommis-

sionen, men er uafhængigt med hensyn til 

sine undersøgelser, har ca. 500 ansatte og et 

årligt budget på ca. 50 millioner euro.

A D M I N I S T R AT I O N

EU-institutionernes ,  agenturernes og de 

decentrale organers administrationsudgif-

ter  omfatter personaleomkostninger,  f .eks. 

vederlag og pensioner, og udgifter vedrørende 

bygninger, udstyr, energi, kommunikation og 

informationsteknologi. De samlede udgifter for 

perioden 2007-2013 andrager 55,9 milliarder 

euro, 5,7 % af det samlede EU budget.

I N D TÆ G T E R

Den Europæiske Unions budget f inansieres 

hovedsagelig af egne indtægter og andre 

indtægter .  Tradit ionelle egne indtægter – 

navnlig told – tegner sig for ca. 12 % af EU’s 

samlede indtægter, og momsindtægten tegner 

sig for yderligere 12 %. De fleste af EU’s egne 

indtægter, ca. 70 %, kommer fra bruttonatio-

nalindkomsten, som sikrer, at budgettet altid 

er i ligevægt.
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UDTALELSER 
OG POSITIONSPAPIRER 
UDSENDT I 2011

Revisionsretten bidrog til at forbedre EU’s øko-

nomiske forvaltning gennem sine udtalelser 

om forslag til ny eller ændret lovgivning med 

finansiel indvirkning. De øvrige EU-institutioner 

anmoder om disse udtalelser, og lovgivnings-

myndighederne – Europa-Par lamentet  og 

Rådet – anvender dem i deres arbejde. Revi-

sionsretten kan også på eget initiativ udsende 

positionspapirer om andre spørgsmål.

I 2011 vedtog Revisionsretten syv udtalelser:

 o 1/2011 :  Fors lag  t i l  Rådets  forordning 

om ændring af forordning (EF, Euratom) 

nr. 215/2008 om finansforordningen for den 

10. Europæiske Udviklingsfond, hvad angår 

Tjenesten for EU’s Optræden Udadtil 

 o 2/2011: De finansielle bestemmelser for fæl-

lesforetagendet Clean Sky 

 o 3/2011: Forslag til ændring af Europaskoler-

nes finansforordning 

 o 4 / 2 0 1 1 :  K o m m i s s i o n e n s  g r ø n b o g  o m 

modernisering af EU’s politik for offentlige 

indkøb 

 o 5/2011 :  Fors lag  t i l  Rådets  forordning 

(Euratom) om regler for virksomheders, forsk-

ningscentres og universiteters deltagelse 

i indirekte aktioner under Det Europæiske 

Atomenergifællesskabs rammeprogram og 

for formidling af forskningsresultater

 o 6/2011: Om ændret forslag til Europa-Parla-

mentets og Rådets forordning om ændring 

af forordning (EF) nr. 1073/1999 om under-

søgelser, der foretages af Det Europæiske 

Kontor for Bekæmpelse af Svig (OLAF), og 

om ophævelse af  forordning (Euratom) 

nr. 1074/1999.

Udtalelse 7/2011  omhandlede fors lag t i l 

Europa-Parlamentets og Rådets forordning 

om fælles bestemmelser for samhørighedsud-

gifter ,  som vil kunne tegne sig for helt op til 

45 % af de samlede udgifter for perioden 2014-

2020. EU-budgettets bidrag til opfyldelsen af 

Europa 2020-målene afhænger i høj grad af, 

at disse midler anvendes på en sparsomme-

lig, produktiv og effektiv måde. Dette vil også 

få betydning for EU-indsatsens troværdighed 

og legitimitet. Det er en stadig udfordring at 

opnå gode kvalitative resultater fra en ordning, 

hvor midlerne forhåndstildeles til  medlems-

staterne, og absorption er et implicit mål. Fra 

Kommissionens side vil effektiv overvågning 

og ansvarliggørelse kunne hjælpe medlems-

staterne med at anvende disse midler med et 

godt resultat. 

Udtalelserne offentliggøres i deres fulde ordlyd på 

Revisionsrettens websted www.eca.europa.eu på 

alle de officielle EU-sprog.

http://www.eca.europa.eu
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REVISIONSRETTENS POSITIONSPAPIR:  DEN FINANSIELLE 
OG ØKONOMISKE KRISES KONSEKVENSER FOR OFFENTLIG 

REGNSKABSPLIGT OG ANSVARLIGHED SAMT OFFENTLIG REVISION 
I  EU OG REVISIONSRETTENS ROLLE

Den fortsatte globale finansielle og økonomiske krise har store konsekvenser for Den Europæiske 

Union. Som reaktion på krisen har EU truffet foranstaltninger til at støtte finanssektorens bæredyg-

tighed, fremme økonomisk genopretning og vækst, yde finansiel bistand til medlemsstater og styrke 

deres koordinering af finanspolitikken og den økonomiske politik. Disse foranstaltninger har væsent-

lige konsekvenser for anvendelsen af offentlige midler – borgernes skattepenge – i EU. Ændringerne 

i Unionens økonomiske politik giver nye udfordringer med hensyn til regnskabspligt og ansvarlighed, 

klarhed og åbenhed samt offentlig revision. 

Revisionsretten mener, at de nye foranstaltninger bør overholde princippet om, at der skal sikres 

tilstrækkelig klarhed og åbenhed, offentlig regnskabspligt og ansvarlighed samt offentlig revision, når 

offentlige midler er involveret. Derfor udsendte Revisionsretten den 19. maj 2011 et positionspapir 

om den finansielle og økonomiske krises konsekvenser for offentlig regnskabspligt og ansvarlighed 

samt offentlig revision i EU og Revisionsrettens rolle. 

I papiret konkluderer Revisionsretten, at den vil foretage revision vedrørende de nye tilsynsmyndig-

heder, bistandsmekanismerne med EU-budgetgaranti og – så vidt muligt – Kommissionens aktiviteter 

i det europæiske semester. Revisionsretten bemærkede tilfælde, hvor der ikke er tilstrækkelig offentlig 

revision. Den mener f.eks., at den traktat, hvorved den europæiske stabilitetsmekanisme er oprettet, 

bør indeholde bestemmelser om ekstern offentlig revision. Endelig bemærkede Revisionsretten en 

række tilfælde, hvor forhold vedrørende regnskabspligt og ansvarlighed samt klarhed og åbenhed 

bør overvejes af de kompetente institutioner i Unionen, navnlig Europa-Parlamentet og Rådet. Det 

gælder regnskabs- og revisionsstandarderne, centralbankernes aktiviteter og opfølgningen af finans-

politikken under det nye regelsæt, der er under udformning. 
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Revisionsretten samarbejder primært med andre overordnede revisionsorganer (OR) i:

 o Kontaktkomitéen for de overordnede revisionsorganer i EU’s medlemsstater 

 o netværket af overordnede revisionsorganer i kandidatlande og mulige kandidatlande til EU 

 o internationale organisationer for offentlige revisionsorganer, navnlig Den Internationale Organisa-

tion af Øverste Revisionsmyndigheder (INTOSAI) og dens europæiske regionale gruppe (EUROSAI).

KONTAKTKOMITÉEN

I følge EU-traktaten skal Revisionsretten og 

medlemsstaternes revisionsinstitutioner sam-

arbejde  på grundlag af ti l l id, men samtidig 

således, at de bevarer deres uafhængighed. 

Revisionsretten samarbejder aktivt med de 

overordnede revisionsorganer i EU’s medlems-

stater inden for rammerne af Kontaktkomitéen. 

Kontaktkomiteen er en forsamling af formæn-

dene for de overordnede revisionsorganer 

i EU og formanden for Revisionsretten, og den 

mødes hvert år. Den er et forum for samarbejde 

og udveksling af faglig viden og erfaring inden 

for revision af EU-midler og andre EU-relate-

rede spørgsmål. Den daglige kontakt varetages 

af kontaktmænd, som udpeges af de enkelte 

institutioner.  Der er nedsat arbejdsgrupper 

og oprettet netværk, som skal medvirke til at 

udvikle fælles holdninger og praksis.

I 2011 var Revisionsretten fungerende formand 

for Kontaktkomitéen, ydede fortsat komitéen 

administrativ støtte og deltog aktivt i dens for-

skellige arbejdsgrupper og netværk. 

SAMARBE JDE MED ANDRE OR

Kontaktkomitéens årlige møde i 2011 blev afholdt 

i Revisionsrettens bygning den 13.-14. okto-

ber 2011. På mødet blev der især fokuseret på 

et seminar om den effekt, som det europæiske 

semester og den seneste tids øvrige udviklinger 

med hensyn til EU’s økonomiske styring har på 

OR i Den Europæiske Union og Revisionsretten, 

herunder reguleringen og overvågningen af 

finansielle systemer og institutioner, statsstøtte 

til den finansielle sektor og revision af mekanis-

merne til forvaltning af eurokrisen. 

Kontaktkomitéen vedtog en erklæring  ( j f . 

tekstboksen) rettet til Europa-Parlamentet, Det 

Europæiske Råd og Europa-Kommissionen samt 

EU-medlemsstaternes parlamenter og regerin-

ger. Komitéen vedtog også en resolution om 

anerkendelse af opfordringen fra de overordnede 

revisionsorganer i landene i euroområdet til, at 

der skabes mulighed for, at der gennemføres 

passende ekstern offentlig revision af den euro-

pæiske stabilitetsmekanisme. Både erklæringen 

og resolutionen kan hentes på Kontaktkomitéens 

websted http://www.contactcommittee.eu.

Hovedtalerne ved Kontaktkomitéens møde i 2011: Olli Rehn, EU-kommissær, Luc Frieden, den luxembourgske finansminister, og 
Vítor Constâncio, næstformand for Den Europæiske Centralbank samt Vítor Caldeira (nr. 3 fra venstre), formand for Revisionsretten.

http://www.contactcommittee.eu
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I  DEN ERKLÆRING OM EFFEKTEN AF DET EUROPÆISKE SEMESTER OG DEN SENESTE 

UDVIKLING I  EU’S  ØKONOMISKE STYRING PÅ DE OVERORDNEDE REVISIONSORGANER 

I  DEN EUROPÆISKE UNIONS MEDLEMSSTATER OG PÅ REVISIONSRETTEN,  SOM 

KONTAKTKOMITÉEN VEDTOG DEN 14.  OKTOBER 2011,  FREMHÆVEDES DE PRINCIPPER, 

DER BØR FØLGES,  NÅR OFFENTLIGE MIDLER ER INVOLVERET,  OG FASTLAGDES 

HOVEDAKSERNE FOR DET FREMTIDIGE SAMARBEJDE

Passende offentlig revision af offentlige midler

Kontaktkomitéen mener, at følgende principper bør følges, når offentlige midler er involveret:

 o »tilstrækkelig gennemsigtighed i form af pålidelige og rettidige oplysninger (inklusive nationale sta-
tistikker) om faktisk eller planlagt brug af offentlige midler og de risici, som de er udsat for

 o passende ansvarlighed ,  der omfatter offentlig kontrol med transaktionerne og ansvarliggørelse af 
beslutningstagerne og de ansvarlige for forvaltningen af processerne, og

 o hensigtsmæssig offentlig revision, der skal give sikkerhed og oplysninger om anvendelsen af offentlige 
midler og de risici, som de er udsat for, og derved bidrage til gennemsigtighed og danne grundlag for 
ansvarliggørelse.«

Med henblik på at sikre en effektiv offentlig revision som reaktion på den finansielle og økonomi-

ske krise og dens kølvand vil OR i EU og Revisionsretten »overveje – i det omfang det er muligt og 
inden for rammerne af deres respektive mandater – hvordan de kan tilpasse deres revisionsarbejde til den 
nye situation. I nogle tilfælde er denne proces allerede begyndt med indførelsen af nye og opdaterede 
revisionsopgaver.«
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Videreudvikling af samarbejdet mellem OR i EU og Revisionsretten

Den voksende indbyrdes afhængighed mellem økonomierne i EU øger værdien af det fælles perspek-

tiv, der kan opnås ved et tæt samarbejde inden for rammerne af Kontaktkomitéen. Det kan blandt 

andet omfatte:

 o »udveksling af erfaringerne fra de seneste revisionsresultater og effekten af disse med henblik på at 
opbygge og dele viden

 o fastlæggelse og udbredelse af gældende bedste praksis med hensyn til revision af de nye (og eksiste-
rende) ordninger

 o identificering af mangler inden for offentlig revision og potentialet for nye revisionsopgaver og nye 
partnerskaber og overvejelse om, hvordan disse mangler bedst kan afhjælpes, og

 o overvejelser med hensyn til udviklingen af specifikke revisionsmetoder og teknikker til brug for OR og 
redskaber og retningslinjer for gennemførelsen af disse.«

Til udvikling af disse aktioner vil Kontaktkomitéen bruge sine eksisterende netværk, der omfatter 

revisionen af Europa 2020 og finanspolitik, samt parallelle eller koordinerede revisioner og andre 

samarbejdsaktiviteter, der gennemføres med dette formål.

Kontaktkomitéens møde i 2011, den 13.-14. oktober i Luxembourg
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NETVÆRKET AF OR 
I KANDIDATLANDE OG MULIGE 
KANDIDATLANDE

Revisionsretten deltog  aktivt i  aktiviteterne 

i netværket af OR i kandidatlande og mulige 

kandidatlande til EU1. Netværket har en organisa-

tionsstruktur, der minder om Kontaktkomitéens, 

og som omfatter periodiske møder mellem for-

mændene for OR og kontaktpersonerne samt 

arbejdsgrupper, seminarer, workshopper og 

parallelle revisioner. Hovedmålet er at fremme 

implementeringen af  revis ionsmetoder og 

-teknikker, som er i  overensstemmelse med 

internationale standarder og bedste praksis 

i EU. 

Den 8.-9. marts 2011 blev der afholdt et møde 

mellem netværkets formænd  i  Istanbul. Det 

blev ledet af den tyrkiske revisionsret og Revi-

sionsretten i fællesskab og førte til vedtagelsen 

af Istanbulaftalen, som omfattede en skitse til 

en arbejdsplan for fremtidige aktiviteter, som 

vil blive implementeret med aktiv støtte fra 

Revisionsretten, SIGMA og repræsentanter for 

OR i EU.

1 Pr. februar 2012 omfatter netværket fem kandidatlande 
(Kroatien, Den tidligere Jugoslaviske Republik Make-
donien, Island, Montenegro og Tyrkiet) og tre mulige 
kandidatlande (Albanien, Bosnien-Hercegovina og 
Serbien).

ANDET SAMARBEJDE

I 2011 ledede Revisionsretten en peerevalue-

ring af det overordnede revisionsorgan i Norge 

sammen med OR i Østrig og Finland. Rapporten 

blev offentliggjort i juni 2011.

Revisionsretten fortsatte med aktivt at arbejde 

på og bidrage til INTOSAI’s og EUROSAI’s aktivite-

ter. Siden Revisionsretten i 2004 blev fuldgyldigt 

medlem af INTOSAI, har den deltaget aktivt 

i underudvalgene om faglige revisionsstandar-

der. Efter at XX INCOSAI i november 2010 havde 

tilsluttet sig et omfattende sæt internationale 

standarder (ISSAI), begyndte disse underudvalg 

i 2011 at implementere deres nye arbejdsplaner 

med fokus på harmonisering af ISSAI-rammerne 

og udbredelse af standarderne og retningslin-

jerne. Revisionsretten leverede også input til 

underudvalget om fremme af bedste praksis og 

kvalitetssikring gennem frivillige peerevaluerin-

ger, til underudvalget om fremme af aktiviteter 

vedrørende øget kapacitetsopbygning blandt 

INTOSAI ’ s  medlemmer samt t i l  INTOSAI ’ s 

arbejdsgruppe om miljørevision.

Herudover har Revisionsretten siden 2008 været 

formand for INTOSAI’s arbejdsgruppe om regn-

skabspligt og ansvarlighed i forbindelse med og 

revision af katastrofehjælp. Et af hovedformå-

lene med denne arbejdsgruppe er at udarbejde 

retningslinjer og identificere og formidle god 

praks is  med hensyn t i l  regnskabspl igt  og 

ansvarlighed i forbindelse med katastrofehjælp 

og koncentrere sig om aktiviteter, som er rettet 

mod interessenterne (multilaterale fora, hjælpe-

organisationer, regeringer og private revisorer).
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Med hensyn til EUROSAI engagerede Revisions-

retten sig yderligere, idet den blev medlem af 

bestyrelsen i  den næste seksårige periode. 

Revisionsretten deltog aktivt i den VIII EUROSAI-

kongres (30. maj-2. juni 2011), som fokuserede 

på udfordringer og krav til offentlige ledere og 

deres ansvar samt OR’s rolle og på OR’s revision 

af uafhængige forskriftsudstedende organer. 

Der blev vedtaget en erklæring, der styrkede 

OR’s uafhængighed.

I  december 2011 kulminerede INTOSAI-fæl-

lesskabets og dets regionale arbejdsgruppers 

fælles bestræbelser på at styrke OR’s uafhæn-

gighed og nå frem til anerkendelse af Lima- og 

Mexicoerklæringerne, da De Forenede Natio-

ners Generalforsamling vedtog en resolution 

om fremme af den offentlige forvaltnings pro-

duktivitet ,  regnskabspligt og ansvarl ighed, 

effektivitet samt klarhed og åbenhed gennem 

styrkelse af de overordnede revisionsorganer.



28

Den 15. november 2011 afsagde Domstolen 

dom  i  sag C-539/09 Europa-Kommissionen 

mod Forbundsrepublikken Tyskland om Revi-

sionsrettens kontrolbeføjelser på området egne 

indtægter hidrørende fra merværdiafgiften 

(moms).

Denne sag udsprang af, at det tyske Bundes-

ministerium der Finanzen i 2006 afslog at lade 

Revisionsretten foretage revision i Tyskland af 

medlemsstaternes administrative samarbejde 

vedrørende moms, som er organiseret ved 

Rådets forordning nr. 1798/2003. Som forarbejde 

til særberetning 8/2007 valgte Revisionsretten 

at udføre revision i otte medlemsstater, her-

under Tyskland. De tyske myndigheder rejste 

indvendinger mod Revisionsrettens ret til at 

udføre den pågældende revision.

Den tyske regering gjorde gældende, at samar-

bejdet mellem medlemsstaterne som fastsat 

i forordning nr. 1798/2003 ikke havde nogen 

direkte forbindelse med EU-indtægter, efter-

som moms er en national afgift, som bør holdes 

adskilt fra egne indtægter hidrørende fra moms. 

Sidstnævnte fastsættes ved hjælp af en række 

beregninger og er en relativt l i l le del af de 

beløb, medlemsstaterne opkræver som moms.

Domstolen afviste den tyske regerings argu-

mentation, der var baseret på en skarp sondring 

mellem medlemsstaternes momsindtægt og 

Unionens egne indtægter hidrørende fra moms. 

Domstolen t i ls luttede s ig Kommissionens, 

Europa-Parlamentets og Revisionsrettens argu-

menter, og understregede, at egne indtægter 

hidrørende fra moms var afhængige af med-

lemsstaternes momsindtægt. 

ANDRE AK TIVITE TER

D o m s t o l e n  m i n d e d e  o m ,  a t  f o r o r d n i n g 

nr. 1798/2003 om administrativt samarbejde 

vedrørende merværdiafgift har til formål at få 

indført mekanismer for samarbejde mellem 

medlemsstaterne, som sætter dem i stand til 

at bekæmpe momssvig og opkræve moms mere 

effektivt. Dette indvirker også på tilrådigheds-

stillelsen for EU-budgettet af egne indtægter 

hidrørende fra moms. Når samarbejdet mellem 

de nationale administrationer gennemføres 

effektivt og i overensstemmelse med forordnin-

gen, bidrager det til en reduktion af svig og til 

en effektiv opkrævning af moms i medlemssta-

terne. Det er med til at bevare egne indtægter 

hidrørende fra moms på et niveau, hvor de 

bør være i henhold til de forskellige gældende 

EU-retsakter, og dermed til at fastholde den 

overordnede balance i egne indtægter.

Domstolen konkluderede ,  at Revisionsretten 

var beføjet til  at gennemføre den planlagte 

revis ion af  det administrat ive samarbejde 

vedrørende moms, fordi det drejede sig om 

EU-indtægter med udgangspunkt i lovligheden 

heraf og forsvarlig økonomisk forvaltning i for-

bindelse hermed, hvorfor der bestod en direkte 

forbindelse til de beføjelser, som Revisionsret-

ten har i henhold til traktaten. 

Sag C-539/09 er den første sag, hvor Domsto-

len udtrykkeligt har skullet fastslå omfanget 

af Revisionsrettens kontrolbeføjelser .  Dom-

stolens dom er værdifuld og glædelig, da den 

præciserer og bekræfter institutionens kontrol-

beføjelser over for medlemsstaterne 

DEN EUROPÆISKE REVISIONSRETS BEFØJELSER I FORBINDELSE MED 
REVISION AF EGNE INDTÆGTER HIDRØRENDE FRA MERVÆRDIAFGIFTEN 
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LÁZAROPRISEN FOR FORSKNING 
I REVISION I DEN OFFENTLIGE 
SEKTOR 

I 2010 uddelte Revisionsretten for første gang 

en pris for forskning i revision i den offentlige 

sektor med det sigte at udvikle forbindelser 

med den akademiske verden og støtte udvik-

lingen af offentlig revision i Europa. Den første 

prisuddeling var til  ære og minde om Jesús 

Lázaro Cuenca, tidligere direktør i Revisionsret-

ten, som igennem mange år bidrog til at udvikle 

institutionens revisionsmetoder og -tilgange. 

Lázaroprismodtagerne ,  Sara Belleil  og José 

Antonio Fernández Ajenjo,  f ik deres priser 

overrakt af Revisionsrettens formand, Vítor Cal-

deira, og udvælgelsesudvalget ved en offentlig 

ceremoni, som fandt sted den 5. juli 2011 i Revi-

sionsretten i Luxembourg. Begge prisvindere 

holdt en forelæsning om deres afhandlinger:

Sara Belleil:  »Contribution to sociology of 

management practices in European policy 

audits of humanitarian NGOs: between impor-

tation and appropriation«. 

José Antonio Fernández Ajenjo: »The con-

trol of public administration and the f ight 

against corruption: Special reference to the 

Court of Audit and General audit of the state 

administration«.

Formanden, Vítor Caldeira, med Lázaroprismodtagerne Sara Belleil og José Antonio Fernández Ajenjo

Den Europæiske Revisionsret var dybt berørt af 

Sara Belleils alt for tidlige død den 30. novem-

ber 2011 og ønsker at hylde hendes arbejde for 

dets høje kvalitet og store betydning.
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VORES FORVALTNING

Revisionsretten har i de senere år været involve-

ret i en intern reformproces, der bl.a. gik ud på, 

at vi udarbejdede vores første strategi for 2009-

20122 og opstillede følgende generelle mål:

 o at maksimere den samlede effekt af revi-
sionerne og

 o at øge produktiviteten ved at udnytte res-
sourcerne bedst muligt.

2 »Revisionsstrategi 2009-2012« ligger på 
www.eca.europa.eu

Mange af de prioriterede aktioner i strategien 

er blevet gennemført. De resterende aktioner 

vil der blive taget fat på i løbet af 2012. De 

vigtigste resultater i 2011 var:

 o en stigning i antallet af særberetninger , 
med et gennemsnit på 16 om året fra 2009 
til 2011, hvilket er mere end målet om hvert 
år at producere 12-15 beretninger

 o betydningsfulde bidrag  med henblik på 
reformen af EU’s budget

 o indledning af udarbejdelsen af egentlige 
opfølgninger af tidligere revisionsresultater, 
herunder generelle opfølgningsberetninger, 
der skal udfærdiges for første gang i 2012;

 o ændrede revisionsprocedurer og -standarder

 o stigende vægt på kerneaktiviteter – flytning 
af ansatte fra støttetjenester til revision og

 o offentliggørelse af et positionspapir  om 
den finansielle og økonomiske krises kon-
sekvenser for offentlig regnskabspligt og 
ansvarlighed samt offentlig revision i EU og 
Revisionsrettens rolle.

ETISKE RETNINGSLINJER FOR DEN EUROPÆISKE REVISIONSRET

IMPLEMENTERING AF STR ATEGIEN FOR 20 09 2012

Som følge af anbefalingen i det internationale peerevaluering, der blev foretaget i 2008, har Revisi-

onsretten styrket sin ramme for revisionsforvaltning ved at vedtage etiske retningsliner, der bygger 

på INTOSAI’s etiske kodeks og internationale standard for kvalitetskontrol for overordnede revisions-

organer3. I den forbindelse har Revisionsretten fastlagt en procedure for på årsbasis at give rimelig 

sikkerhed for, at dens revisorer opfylder de relevante etiske krav. 

Holder Revisionsrettens ansatte de værdier, der er fastsat i de etiske retningslinjer, f.eks. upartiskhed, 

objektivitet, loyalitet og tavshedspligt, for øje, garanterer det, at de handler i offentlighedens interesse 

uden påvirkning af pres udefra eller personlige eller økonomiske interesser. Revisionsrettens rammer 

for adfærd i tjenesten styrker troværdigheden af de oplysninger, den videregiver til sine interessenter. 

3 ISSAI 30 og ISSAI 40.

http://www.eca.europa.eu
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MOD EN NY STR ATEGI  FOR RE VISIONSRE T TEN 

FOR 20132017

På basis af resultaterne af den nuværende strategi, der afsluttes i 2012, begyndte udviklingen af den 

næste strategi i 2011. Revisionsretten benytter lejligheden til at tilpasse sig til udviklingen i EU og 

i revisionsbranchen og at til at afhjælpe behov og opfylde sine interessenters forventninger.

Medlemmerne af Den Europæiske Revisionsret
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Revisionsretten har siden 2008 gradvist udviklet 

et sæt centrale resultatindikatorer med henblik 

på at:

 o oplyse ledelsen om, hvordan opfyldelsen af 

målene for perioden 2009-2012 skrider frem

 o støtte beslutningsprocessen

 o g i v e  R e v i s i o n s r e t t e n s  i n t e r e s s e n t e r 

resultatoplysninger.

MÅLING AF REVISIONSRET TENS PRÆSTATION I 2011

Indikatorerne skal bruges til at måle centrale 

elementer i relation til kvaliteten og effekten af 

Revisionsrettens arbejde, idet der lægges særlig 

vægt på de vigtigste interessenters synspunkt, 

og produktiviteten og effektiviteten af Revi-

sionsrettens ressourceanvendelse.

2011 er det andet år, hvor der har foreligget 

et fuldt sæt indikatorer. Revisionsretten finder 

stadig resultaterne af de centrale resultatindi-

katorer opmuntrende ,  særlig med hensyn til 

kvaliteten og effekten af dens revisionsarbejde. 

Indikatorerne giver endvidere et godt grundlag 

for at kunne finde frem til de områder, hvor der 

er behov for fremskridt, og de spørgsmål, der 

skal behandles, for at Retten kan forbedre den 

fremtidige præstation.

I N T E R E S S E N T E R N E S  V U R D E R I N G

Revisionsretten foretog en rundspørge blandt de vigtigste brugere af dens beretninger (Budgetkon-

troludvalget i Europa-Parlamentet og Budgetudvalget i Rådet) og de vigtigste reviderede enheder 

(hovedsagelig ansatte i Europa-Kommissionen) og bad dem om at bedømme kvaliteten og effekten 

af Revisionsrettens årsberetninger for 2010 om EU’s almindelige budget og de europæiske udviklings-

fonde og de særberetninger, der blev offentliggjort i 2011. Respondenterne anvendte en pointskala 

fra 1 til 5 (1 – meget dårlig, 2 – dårlig, 3 – passende, 4 – god, 5 – meget god).

KVALITETEN OG EFFEKTEN AF REVISIONSRETTENS ARBEJDE 

Revisionsretten bedømmer kvaliteten og effekten af sine beretninger på grundlag af interessenternes 

vurdering, ekspertevalueringer og opfølgningen af de anbefalinger, den fremsætter. 

Mål i 20112011

4,0 ≥ 4,2

3,7 ≥ 3,7

2010

4,2

3,7

De vigtigste brugeres vurdering af kvaliteten og effekten 

af Revisionsrettens beretninger

De reviderede enheders vurdering af kvaliteten og effekten 

af Revisionsrettens revisioner

Dette resultat viser, at de vigtigste brugere af Revisionsrettens beretninger i gennemsnit betragter dem 

som «gode». Respondenterne angiver især, at de værdsætter beretningernes klarhed og brugbarhed og 

Revisionsrettens revisorers professionalisme.
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E K S P E R T E VA L U E R I N G E R

To eksterne parter har gennemgået indholdet og præsentationen af en stikprøve af Revisionsrettens 

beretninger offentliggjort i 2011. Eksperterne vurderede fire særberetninger og årsberetningerne 

om det almindelige budget og om EUF for 2010. De bedømte kvaliteten af forskellige aspekter af 

beretningerne på en skala fra 1 til 4 – fra »meget ringe« (1) til »høj kvalitet« (4).

O P F Ø L G N I N G  A F  A N B E FA L I N G E R

Revisionsretten bidrager til at forbedre den økonomiske forvaltning gennem sine anbefalinger. For 

at Revisionsrettens anbefalinger kan medføre ændringer, skal de først accepteres af de reviderede 

enheder og dernæst implementeres. Denne indikator er baseret på anbefalingerne i de års- og sær-

beretninger, der blev offentliggjort i 2011.

Mål i 20112011

Eksterne eksperters evaluering af indholdet og præsentationen af 

Revisionsrettens beretninger
2,8 ≥ 3,0

Resultatet viser, at eksperterne betragter kvaliteten af Revisionsrettens beretninger som »tilfredsstillende«. 

Evalueringerne har givet værdifulde oplysninger og anbefalinger og vil blive brugt til at forbedre fremtidige 

beretningers kvalitet.

2010

3,0

Mål i 20112011

Procentdel af revisionsanbefalinger accepteret af den reviderede enhed 93 % ≥ 90 %

I 2011 begyndte Revisionsretten at overvåge de reviderede enheders implementering af anbefalingerne 

systematisk. Fra 2012 vil Revisionsretten kunne rapportere om, i hvilken udstrækning anbefalingerne bliver 

implementeret i praksis og fører til forbedringer.

2010

90 %
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R E T T I D I G E  B E R E T N I N G E R

Revisionsretten sigter mod at vedtage alle sine revisionsberetninger inden for de fastsatte tidsfri-

ster. For årsberetningerne og de særlige årsberetninger er der lovpligtige frister, der skal overholdes. 

For særberetningerne er der ingen lovpligtig frist for offentliggørelsen, og datoen for, hvornår en 

beretning planlægges vedtaget, anvendes til at måle rettidighed.

4

4 Målene for disse indikatorer er blevet ændret fra 100 % (2008-2010) til 90 % for at tage højde for uventede begivenheder.

PRODUKTIV OG EFFEKTIV RESSOURCEUDNYTTELSE 

Revisionsretten vurderer, hvor produktivt og effektivt den udnytter sine ressourcer, på grundlag af 

dens evne til at: producere rettidige beretninger og revisionsresultater, opfylde sine forpligtelser med 

hensyn til finansiel forvaltning og sikre de ansattes trivsel og faglige kvalifikationer.

R E T T I D I G E  R E V I S I O N S R E S U LTAT E R

Redegørelserne for de foreløbige revisionsresultater indeholder de specifikke revisionsresultater 

og udarbejdes efter revisionsbesøg i en medlemsstat eller i Kommissionen. Revisionsretten bruger 

dem til at bekræfte de vigtigste resultaters faktuelle rigtighed sammen med de reviderede enheder, 

og de udgør derfor en milepæl i revisionsprocessen. Revisionsretten har tidligere påpeget, at der var 

behov for betydelige forbedringer af rettidigheden af udsendelsen af redegørelserne for de foreløbige 

revisionsresultater, og har opstillet et mål om, at 80 % af redegørelserne ved udgangen af 2012 skal 

være udsendt senest to måneder efter det revisionsbesøg, de vedrører.

Antal vedtagne beretninger i forhold til planlagte beretninger

Andelen af beretninger vedtaget til tiden

Mål i 201142011

83 % 90 %

Samlet set opfyldte Revisionsretten ikke målet i 2011. Det meget 

ambitiøse mål i betragtning af antallet af beretninger blev ikke nået, 
75 % 90 %

men det generelle mål om 12-15 særberetninger om året blev mere end nået, og output var højere end i 2010. 

Alle årsberetninger, og alle de særlige årsberetninger, bortset fra én, blev vedtaget som planlagt og offentliggjort 

inden for fristen.

2010

90 %

80 %

Mål i 20112011

Procentdel af redegørelser for foreløbige revisionsresultater udsendt 

til tiden
58 % 80 % i 2012

Revisionsretten forbedrede redegørelsernes rettidighed i 2011, selv om målet endnu ikke er nået. Der er sket 

væsentlige fremskridt i de sidste tre år (med kun 27 % redegørelser udsendt til tiden i 2008) og Revisionsretten 

vil fortsætte sine bestræbelser på at forbedre sit resultat yderligere.

2010

54 %
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E K S T E R N  V U R D E R I N G  A F  D E N  F I N A N S I E L L E  F O R VA LT N I N G

Revisionsrettens mål er at få en erklæring uden forbehold om årsregnskabet og ressourceudnyt-

telsen fra den eksterne revisor og decharge fra Europa-Parlamentet efter positiv henstilling fra Rådet.

FA G L I G  V I D E R E U D D A N N E L S E

I  overensstemmelse med de retningslinjer, der er offentliggjort af International Federation of 

Accountants, sigter Revisionsretten mod at levere i gennemsnit 40 timers (5 dage) faglig uddan-

nelse pr. revisor pr. år (ekskl. sprogkurser).

M E D A R B E J D E R T I L F R E D S H E D

En intern undersøgelse i 2009 viste, at 86 % af Revisionsrettens ansatte generelt var tilfredse med 

deres arbejde. Gennemsnitsresultatet var 2,8 på en sammensat skala fra 1 til 4, hvor alt over 2,5 var 

udtryk for generel tilfredshed. Revisionsretten sigter mod at bevare eller forbedre dette resultat 

i 2012, hvor der skal udføres en lignende undersøgelse.

Mål2011

Erklæring uden forbehold fra den eksterne revisor og decharge 

fra Parlamentet
Ja Ja

Den eksterne revisor giver også sikkerhed for anvendelsen af ressourcerne og kontrolprocedurerne.

2010

Ja

Mål2011

Gennemsnitligt antal uddannelsesdage pr. revisor (ekskl. sprogkurser) 6,1 dage ≥ 5 dage

Igen i år blev målet for faglig videreuddannelse for revisorer mere end nået, hvilket afspejler, hvor stor vægt 

Revisionsretten lægger på personaleudvikling. Når sprogkurser medregnes, modtager de ansatte i gennemsnit 

uddannelse i 9,3 dage om året.

2010

5,7 dage
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STØT TE TIL  RE VISIONEN

MENNESKELIGE RESSOURCER

FO R D E L I N G  A F  P E R S O N A L E T

Medarbejderne er Revisionsrettens vigtigste 

aktiv .  Den 31. december 2011 havde Revisi-

onsretten en medarbejderstab på 887 ansatte 

(tjenestemænd og midlertidigt ansatte, men 

e k s k l u s i v e  m e d l e m m e r ,  k o n t r a k t a n s a t t e , 

udsendte nationale eksperter og praktikanter). 

Heraf arbejder 564 i revisionsafdelingerne (her-

under 123 i medlemmernes kabinetter), 148 er 

ansat i oversættelsen, 148 yder administrativ 

støtte, og 27 arbejder i formandens kontor. 

En vigtig betingelse for, at Revisionsretten kan opnå et godt resultat af sit revisionsarbejde, er at den 

kan trække på støttetjenester af høj kvalitet. Disse tjenester bistår Revisionsretten med den logistiske 

og tekniske ekspertise, der er nødvendig for, at Revisionsretten kan:

 o ansætte, fastholde og motivere sine medarbejdere og udvikle deres faglige kvalifikationer

 o formidle revisionsresultaterne på alle EU’s officielle sprog

 o udnytte informationsteknologien bedst muligt 

 o forvalte sit budget og vedligeholde sine faciliteter

 o gennemføre revisionsbesøg for at indhente revisionsbeviser i alle de lande, hvor EU-midlerne 

rejses, og hvor de anvendes. 

I alt

2011

525 557

2009 2010

163 151

171 157

564Revision 

Oversættelse 

Administration

880 889

148

148

887

Fordeling af stillingerne 
i Revisionsretten 
pr. 31. december

21 24Formandens kontor 27

501

2008

163

173

857

20

Et af Revisionsrettens mål er at udnytte ressour-

cerne bedst muligt. For at medvirke til at opfylde 

dette mål fortsatte alle tjenester derfor i 2011 

med at undersøge mulighederne for og træffe 

produktivitetsforanstaltninger baseret på for-

enkling af procedurerne. De stillinger, der blev 

frigjort i støttetjenesterne som følge af produk-

tivitetsgevinster, er så vidt muligt blevet flyttet 

til revision og har bidraget med over halvdelen 

af den stigning på 12,6 % i antallet af stillinger 

beregnet på revision, der er oprettet siden 2008.
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K Ø N S B A L A N C E

I lighed med de andre EU-institutioner følger 

Revisionsretten en personale- og ansættelses-

politik, som skal sikre lige muligheder. Der er 

nu ansat lige mange mænd og kvinder i Revisi-

onsretten, efter at andelen af kvindelige ansatte 

er steget gradvist.

A N S Æ T T E L S E

Revisionsrettens ansatte har meget forskellig 

akademisk baggrund og faglig erfaring, og kva-

liteten af deres arbejde og deres engagement 

ses i institutionens output. Revisionsrettens 

ansættelsespolitik følger EU-institutionernes 

generelle principper og ansættelsesvilkår, og 

medarbejderstaben består af både tjeneste-

mænd og medarbejdere ansat på midlertidige 

kontrakter. Ansættelse i Revisionsretten sker på 

grundlag af almindelige udvælgelsesprøver, 

som Det Europæiske Personaleudvælgelses-

kontor (EPSO) afholder. Revisionsretten tilbyder 

også universitetskandidater praktikantophold af 

tre til fem måneders varighed.

I 2011 ansatte Revisionsretten 75 medarbej-

dere: 23 tjenestemænd, 24 midlertidigt ansatte 

og 28 kontraktansatte. Revisionsretten havde 

især held med at ansætte nye medarbejdere 

til revisorstillinger. Pr. 31. december 2011 var 

der 25 ledige stillinger, hvilket var væsentligt 

færre end i 2010 (44). Det bragte for første gang 

niveauet for ledige stillinger ned under 3 %.

Nedenstående diagrammer viser andelen af mænd og kvinder pr. 31. december 2011 fordelt efter 

ansvarsniveau. 18 af de 65 direktører og kontorchefer (28 %) er kvinder, hvilket svarer til tidligere år. 

De fleste kvinder er ansat i oversættelsesdirektoratet og i de administrative afdelinger.

Andelen af kvinder på AD-niveau er stigende. 

Efter de seneste rekrutteringskampagner er 

45 % af alle ansatte på niveau AD5-AD8 kvinder.

2001

KvinderMænd

54 % 46 %

2011 50 % 50 %

2010

KvinderMænd

31 % 69 %

2011 33 % 67 %

2010

KvinderMænd

62 % 38 %

2011 61 % 39 %

2010

KvinderMænd

70 % 30 %

2011 72 % 28 %

Assistenter (AST-niveau) Revisorer – Administratorer (AD-niveau)

Direktører og kontorchefer
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A L D E R S P R O F I L

Aldersprofilen for de ansatte i aktiv tjeneste pr. 31. december viser, at 60 % af Revisionsrettens ansatte 

er 44 år eller derunder.

23 af de 65 direktører og kontorchefer er 55 år eller derover. Det betyder, at en væsentlig del af den 

øverste ledelse vil skulle fornyes inden for de næste 5-10 år. 

FAGLIG VIDEREUDDANNELSE

Hvervet som revisor kræver løbende videre-

uddannelse ,  således at de ansatte kan følge 

med den fagl ige udvikl ing og udvikle nye 

færdigheder. Endvidere betyder det særlige 

revisionsmiljø i Revisionsretten, at der er behov 

for revisorer med gode sprogkundskaber.

I 2011 brugte de ansatte i gennemsnit 9,3 dage 

t i l  f ag l ig  v idereuddannelse .  Sprogkurser 

tegnede sig for 54 % af det samlede antal 

uddannelsesdage i 2011 mod 57 % i 2010. Ud 

over sprogkurser brugte revisorerne 6,1 dag til 

faglig videreuddannelse i 2011 og opfyldte der-

ved et af institutionens centrale mål.

I 2011 blev videreuddannelsens indhold for-

bedret ,  og der blev udviklet nye kurser, som 

følger Revisionsrettens prioriteringer. Revisions-

retten har strømlinet systemet til forvaltning af 

videreuddannelsesaktiviteter.

OVERSÆTTELSE

Oversættelse er en støtteaktivitet, der gør det 

muligt for Revisionsretten at udføre sin opgave 

og opfylde sine kommunikationsmål. I 2011 var 

det samlede antal oversatte sider stort set det 

samme som i 2010. Mere end 99 % af oversæt-

telserne blev leveret til tiden. 

I 2011 blev flere stillinger og ansatte overført fra 

oversættelsesdirektoratet til revision.

Revisionsrettens Direktorat for Oversættelse 

ydede også revisorerne sprogl ig  bistand 

i  forbindelse med revisionsbesøg og under 

de forskellige faser i udarbejdelsen af revisi-

onsberetninger. Der blev også ydet støtte til 

Kontaktkomitéen, ti l  INTOSAI’s arbejdsgrup-

per og til andre specifikke opgaver i relation 

til Revisionsrettens revisionsaktiviteter. Revisi-

onsrettens oversættelsesdirektorat deltog også 

aktivt i interinstitutionelle og internationale 

faglige fora.

25-29

30-34

35-39

40-44

45-49

50-54

55-59

60-64

Alder

20-24

3,8 %

16,3 %

20,7 %

19,2 %

17,5 %

11,5 %

7,6 %

3,4 %

0,0 %
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INFORMATIONSTEKNOLOGI

Informationsteknologi  ( i t )  er  en af  forud-

sætningerne for ,  a t  de overordnede mål 

i Revisionsrettens strategi for 2009-2012 kan 

opfyldes. I 2011:

 o styrkede Revisionsretten sin investering 

i knowledge management ved at lancere 

udviklingen af en ny udgave af sit revisions-

værktøj (Assyst2-projektet), der bygger på 

dens nyligt udviklede samarbejdsplatform

 o fortsatte Revisionsretten aktivt sine bestræ-

belser på at strømline interne arbejdsgange 

ved hjælp af elektroniske workflow på områ-

der som f.eks. forvaltningen af tjenesterejser 

og faglig videreuddannelse og elektronisk 

arkivering af personlige aktmapper med 

henblik på løbende at forbedre produktivi-

teten og effektiviteten

 o fortsatte Revisionsretten med at fremme 

mobiliteten ved at udlevere smarttelefoner 

og bærbare computere og ved at lancere 

et ekstranetprojekt, der også vil kunne lette 

elektronisk udveksling med en række af Revi-

sionsrettens samarbejdspartnere (bl.a. de 

reviderede enheder, budgetmyndigheden, 

nyansatte og leverandører).

Denne udvikling skete samtidig med, at sikker-

hedsforanstaltningerne og bestemmelserne 

om forretningskontinuitet fortsat blev styrket 

for at sikre den nødvendige adgang til alle Revi-

sionsrettens it-tjenester og kvaliteten af disse 

tjenester.

ADMINISTRATION 
OG FACILITETER

Direktoratet for Finanser og Støttetjenester 

har til opgave produktivt, effektivt og i rette 

tid at yde Revisionsrettens revisorer passende 

støtte og sørge for at indføre de finansierings-

mekanismer, mekanismer for intern kontrol og 

regnskabsmekanismer, der er nødvendige som 

støtte for Revisionsrettens aktiviteter. I 2011 

koncentrerede direktoratet sig fortsat om at 

forbedre produktiviteten og effektiviteten yder-

ligere med henblik på at frigøre ressourcer som 

kunne overføres til revision.

Ved slutningen af 2008 blev der indgået en 

aftale med budgetmyndigheden (Rådet og 

Parlamentet) om finansieringen af K3-bygnin-

gen, og en af de vigtigste aktiviteter i 2011 var 

opførelsen af denne anden udvidelse af Revisi-

onsrettens hovedbygning. Civilingeniørarbejdet 

blev afsluttet i løbet af 2011, og bygningen kom 

under tag ved udgangen af året. Der er sket 

store fremskridt i arbejdet med at indrette byg-

ningen. Byggearbejdet overholder tidsplanen 

og budgettet. Det forventes, at Revisionsretten 

kan tage bygningen i brug ved udgangen af 

2012 med indflytning i første kvartal af 2013. 

Undersøgelser i 2009 og 2010 førte til, at Revisi-

onsretten konkluderede, at dens sikkerhedsmål 

bedst kunne nås og risici styres mest produktivt 

og omkostningseffektivt, ved at den internali-

serede sine receptions- og sikkerhedstjenester. 

Dette skete i  april  2011, hvor den eksterne 

leverandør af sikkerhedsydelser blev erstattet 

af et mindre hold kontraktansatte. Denne nye 

ordning fungerer godt. I forhold til 2009 vil de 

årlige omkostninger i 2012 være reduceret med 

over 0,5 millioner euro.
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REVISIONSBESØG

Revisionsrettens revisionsarbejde indebærer, at 

revisorerne aflægger revisionsbesøg hos myn-

dighederne i medlemsstaterne og hos andre 

modtagere af EU-midler og også i de internatio-

nale organisationers hovedkvarterer, f.eks. FN. 

Formålet med disse besøg er at opnå direkte 

revisionsbeviser. 

Der af lægges normalt  revis ionsbesøg i  de 

centrale og lokale administrationer ,  som 

behandler, forvalter og udbetaler EU-midler, og 

hos de endelige støttemodtagere. Inden for EU 

foregår revisionsbesøg ofte i samarbejde med 

det overordnede revisionsorgan i de berørte 

medlemsstater. Et revisionshold består normalt 

af to eller tre revisorer, og et besøg kan vare 

fra nogle få dage og op til to uger afhængigt 

af, hvilken form for revision der er tale om, og 

rejselængden.

I 2011  blev der i  alt aflagt 379 revisionsbe-

søg5 – 343 i medlemsstater og 36 uden for 

EU – i forbindelse med årlige, særlige årlige 

og udvalgte revisionsopgaver. Der blev aflagt 

nogenlunde det samme antal revisionsbesøg 

i EU-institutionerne og -organerne i Bruxelles 

og Luxembourg.

5 Dvs. antal medlemsstater og modtagerstater, der blev 
besøgt for hver revisionsopgave. Det tilsvarende antal 
var 376 i 2010.

2011 REVISIONSBESØG

Revisionsbesøg i EU
I alt 343

Revisionsbesøg uden for EU
I alt 36
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Revisionsretten finansieres over EU’s alminde-

lige budget. Budgettet tegner sig for ca. 0,1 % 

af EU’s samlede udgifter og mindre end 2 % af 

de samlede administrationsudgifter.

FINANSIELLE OPLYSNINGER

GENNEMFØRELSEN AF BUDGETTET FOR 2011

Endelige 
bevillingerREGNSKABSÅRET 2011 Forpligtelser Betalinger

Udnyttelse 
i % (forplig.-/

bevill.)

10 – Medlemmer af institutionen

12 – Tjenestemænd og midlertidigt ansatte

14 – Andet personale og eksterne ydelser

162 – Tjenesterejseudgifter

161 + 163 + 165 – Andre udgifter vedrørende 
personer, der er knyttet til institutionen

Afsnit 1 i alt

20 – Fast ejendom

210 – It&T

212 + 214 + 216 – Løsøre og dertil knyttede 
omkostninger

23 – Løbende administrative udgifter

25 – Møder og konferencer

27 – Oplysninger og offentliggørelse

Afsnit 2 i alt

Revisionsretten i alt

13 411

95 416

4 205

3 652

2 485

12 952

87 624

3 864

3 417

2 115

12 817

87 382

3 820

2 827

1 530

97 %

92 %

92 %

94 %

85 %

119 169 109 972 108 37692 %

25 162 24 365 12 87497 %

144 331 134 337 121 25093 %

14 171

6 500

816

542

893

13 915

6 500

746

482

753

5 913

4 702

691

265

570

98 %

100 %

91 %

89 %

84 %

2 240 1 969 73388 %

Afsnit 1: Personer, der er knyttet til institutionen

Afsnit 2: Bygninger, inventar, udstyr og forskellige driftsudgifter

(1 000 euro)
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I  2011 var den samlede udnyttelsesgrad for 

budgettet på 93 %. For afsnit 1 var udnyttelses-

graden på 92 %, og den var lavest (85 %) i kapitel 

16 (Andre udgifter vedrørende personer, der er 

knyttet til institutionen). Den gennemsnitlige 

gennemførelsesgrad for afsnit 2 var på 97 %.

Opførelsen af K3-bygningen indvirker på belø-

bet for betalinger i kapitel 20 (Fast ejendom, 

f.eks. bygninger). Den tredje tranche til finan-

sieringen af dette projekt, 7 millioner euro, var 

opført på budgettet for 2011. Der er blevet ind-

gået forpligtelser for dette beløb, og en del af 

det blev betalt i 2011. Resten af bevillingerne 

til K3-bygningen fremføres til 2012 til dækning 

af kontrakter, som projektlederen på vegne af 

Revisionsretten har indgået med byggefirmaer. 

Bevillingerne vil blive anvendt i overensstem-

melse med det forslag, som Revisionsretten 

forelagde for Europa-Parlamentet og Rådet 

i 2008.

De samlede omkostninger t i l  opførelsen af 

K3-bygningen anslås til 79 millioner euro, der 

skal finansieres over fem år: 55 millioner euro 

i 2009, 11 millioner euro i 2010, 7 millioner euro 

i 2011 og 3 millioner euro i henholdsvis 2012 

og 2013.



45

BUDGETTET FOR 2012 

2012-budgettet er 1,28 % mindre end budget-

tet for 2011, hvilket primært skyldes de lavere 

bevillinger til den nye K3-bygning.

2012BUDGET 2011

10 – Medlemmer af institutionen

(1 000 euro)

12 – Tjenestemænd og midlertidigt ansatte

14 – Andet personale og eksterne ydelser

162 – Tjenesterejseudgifter

161 + 163 + 165 – Andre udgifter vedrørende personer, der er knyttet til 
institutionen

Afsnit 1 i alt

20 – Fast ejendom

210 – It&T

212 + 214 + 216 – Løsøre og dertil knyttede omkostninger

23 – Løbende administrative udgifter

25 – Møder og konferencer

27 – Oplysninger og offentliggørelse

Afsnit 2 i alt

Revisionsretten i alt

14 592

96 487

4 173

3 802

2 682

12 930

95 957

3 825

3 652

2 485

121 736 118 849

20 741 25 482

142 477 144 331

9 941

6 501

837

525

793

14 611

6 500

816

422

893

2 144 2 240

 Afsnit 1: Personer, der er knyttet til institutionen

Afsnit 2: Bygninger, inventar, udstyr og forskellige driftsudgifter
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RE VISION,  REGNSK ABSPLIGT OG ANSVARLIGHED

INTERN REVISION

Revisionsrettens interne revisionstjeneste har til 

opgave at give uafhængig, objektiv sikkerhed 

og yde konsulenttjenester, der skal øge værdien 

af og forbedre Revisionsrettens handlinger. Den 

bistår Revisionsretten med at opfylde sine mål 

ved systematisk og disciplineret at evaluere 

risikostyringen, kontrollen og styringsproces-

serne og fremsætte anbefalinger med henblik 

på effektivitetsforbedringer. 

I udførelsen af sin opgave handler den interne 

revisionstjeneste i overensstemmelse med EU’s 

finansforordning, med de regler, der gælder for 

tjenestemænd i Den Europæiske Union og med 

de internationale standarder for erhvervsmæs-

sig udøvelse af intern revision. Siden 2009 har 

Revisionsrettens interne revisionstjeneste været 

certificeret i overensstemmelse med Institute 

of Internal Auditors’ internationalt anerkendte 

standarder.

I 2011 rapporterede Revisionsrettens interne 

rev i s ionst jeneste  om gennemføre l sen  a f 

Revisionsrettens strategi for 2009-2012, imple-

menteringen af de centrale resultatindikatorer, 

opførelsen af Revisionsrettens nye K3-bygning 

og brugen af forvaltningskontoen til betalin-

ger til berettigede modtagere og fulgte op på 

sine tidligere revisionsanbefalinger. Den interne 

revisionstjeneste ydede fuld støtte til Revisions-

rettens eksterne revisorer i forbindelse med 

deres attesteringsrevision af Revisionsrettens 

regnskab og af effektiviteten af dens interne 

kontrolprocedurer.

Revisionsrettens udvalg for intern revision 

rådgiver i  spørgsmål om intern revision og 

overvåger det interne kontrolmiljø inden for 

rammerne af Revisionsrettens risikoforvaltnings-

processer. I 2011 drøftede udvalget for intern 

revision og den interne revisor resultaterne af 

den interne revisionstjenestes revisioner, gen-

nemførelsen af handlingsplaner, der har en 

effekt på det interne kontrolmiljø, og risici, der 

influerer på Revisionsrettens ledelse. 

DEN EKSTERNE REVISION 
AF REVISIONSRETTEN

Revisionsrettens årsregnskab revideres af en 

uafhængig ekstern revisor. Denne revision er 

et vigtigt led i Revisionsrettens bestræbelser 

på at anvende de samme principper for klarhed 

og åbenhed samt regnskabspligt og ansvar-

lighed, som den anvender over for de enheder, 

den reviderer.

Beretningen fra den eksterne revisor – Pricewa-

terhouseCoopers Sàrl – om Revisionsrettens 

regnskab for regnskabsåret 2010 blev offentlig-

gjort i september 20116.

6 EUT C 267 af 9.9.2011.
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DEN EKSTERNE REVISORS ERKLÆRING  
REGNSKABSÅRET 2010

OM ÅRSREGNSKABET:

»Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af Den Europæiske Revisionsrets 

finansielle stilling pr. 31. december 2010 og af dens pengestrømme i det regnskabsår, der afsluttedes 

pr. denne dato, i overensstemmelse med Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 af 25. juni 

2002, Kommissionens forordning (EF, Euratom) nr. 2342/2002 af 23. december 2002 om gennemfø-

relsesbestemmelser til denne rådsforordning og Den Europæiske Unions regnskabsregler«.

OM RESSOURCEANVENDELSEN OG KONTROLPROCEDURERNE:

»Under arbejdet som beskrevet i denne erklæring er vi ikke blevet opmærksom på forhold, der giver 

anledning til at mene, at: 

a)  de midler, Retten har fået tildelt, ikke i al væsentlighed og på grundlag af ovennævnte kriterier er 

blevet anvendt i overensstemmelse med hensigten

b)  de indførte kontrolprocedurer ikke i al væsentlighed og på grundlag af ovennævnte kriterier frem-

byder den fornødne garanti, så det sikres, at de finansielle transaktioner stemmer overens med de 

gældende regler og forordninger.«
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DEN VED DELEGATION BEMYNDIGEDE 

ANVISNINGSBERE T TIGEDES ERKL ÆRING

Undertegnede, generalsekretær for Den Europæiske Revisionsret, erklærer herved i min 

egenskab af anvisningsberettiget, at:

 o oplysningerne i denne rapport er fuldstændige og nøjagtige, og at

 o jeg har rimelig sikkerhed for, at:

 – de ressourcer, der er afsat til de aktiviteter, der er beskrevet i rapporten, er blevet 

anvendt til de fastsatte formål og i overensstemmelse med principperne for forsvarlig 

økonomisk forvaltning, og at

 – de anvendte kontrolprocedurer giver den nødvendige sikkerhed for, at de transak-

tioner, der ligger til grund for regnskaberne, er lovlige og formelt rigtige, og sikrer, 

at påstande eller mistanke om svig behandles korrekt.

Denne erklæring er baseret på min egen vurdering og på de oplysninger, jeg har til 

rådighed, for eksempel resultaterne af den efterfølgende kontrol og den interne og den 

eksterne revisors beretninger fra de foregående regnskabsår.

Jeg bekræfter, at jeg ikke har kendskab til andre forhold, som vil kunne skade institutio-

nens interesser.

Luxembourg, den 8. marts 2012.

Eduardo RUIZ GARCÍA

G e n e r a l s e k r e t æ r
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Den Europæiske Revisionsret, som har sæde i Luxembourg, er Den Europæiske Unions uaf-

hængige eksterne revisionsinstitution. Revisionsretten fungerer som et kollegialt organ med 

27 medlemmer, et fra hver medlemsstat. Medlemmerne udpeges af Rådet efter høring af 

Europa-Parlamentet for en periode på seks år, som kan fornyes. Medlemmerne vælger af deres 

midte en formand for en periode på tre år, som kan fornyes. 

Revisionsretten er organiseret i afdelinger ,  som medlemmerne fordeles på. Afdelingerne 

udarbejder beretninger og udtalelser, som vedtages af Revisionsretten. Afdeling I til IV dækker 

forskellige indtægts- og udgiftsområder, og den femte afdeling, CEAD-afdelingen, er ansvarlig 

for tværgående spørgsmål. Afdelingerne støttes af de ansatte i revisionsdirektoraterne. Efter 

ændringen af Revisionsrettens forretningsorden i 2010 kan afdelingerne nu vedtage visse 

kategorier af Revisionsrettens beretninger og udtalelser, som ikke længere skal vedtages af 

Revisionsretten som helhed.

Administrationsudvalget ledes af formanden og består af afdelingsformændene og general-

sekretæren (som er ansvarlig for Revisionsrettens administrative tjenester og støttetjenester). 

Udvalget har en koordinerende rolle og udarbejder Revisionsrettens afgørelser vedrørende 

strategisk planlægning, resultatstyring og administrative anliggender.

Hvert medlem er ansvarligt for specifikke opgaver, primært inden for revision. Medlemmerne 

forelægger revisionsforslag og beretninger om de opgaver, som de er ansvarlige for, i afdelin-

gerne og for Revisionsretten. Når en beretning er blevet vedtaget, forelægger »det ordførende 

medlem« den for Europa-Parlamentet, Rådet og andre relevante interessenter. Medlemmerne 

støttes af de ansatte i kabinetterne og af det hold, der er blevet udpeget til at gennemføre 

den pågældende revisionsopgave.

DEN EUROPÆISKE REVISIONSRETS 

LEDELSE





Den Europæiske Revisionsret

Den årlige aktivitetsrapport 2011

Luxembourg: Den Europæiske Unions Publikationskontor

2012 — 49 s. — 21 × 29,7 cm

ISBN 978-92-9237-507-2

doi:10.2865/64165





Europe Direct er en service, der har til formål at hjælpe

med at besvare Deres spørgsmål om Den Europæiske Union.

Frikaldsnummer (*):

00 800 6 7 8 9 10 11
(*)  Nogle mobiloperatører tillader ikke opkald til 00 800-numre eller tager betaling for sådanne opkald.

Yderligere oplysninger om EU fås på internet via Europaserveren (http://europa.eu)

Katalogoplysninger fi ndes bagest i denne publikation

Luxembourg: Den Europæiske Unions Publikationskontor, 2012

ISBN 978-92-9237-507-2

doi:10.2865/64165

© Den Europæiske Union, 2012

Eftertryk tilladt med kildeangivelse

Printed in Belgium

TRYKT PÅ HVIDT PAPIR BLEGET UDEN BRUG AF FRIT KLOR (ECF)

SÅDAN FÅR MAN FAT I PUBLIKATIONER FRA EU

Gratis publikationer:

• Via EU Bookshop (http://bookshop.europa.eu).

• Hos Den Europæiske Unions repræsentationer eller delegationer.
Kontaktoplysninger kan fi ndes på: http://ec.europa.eu
eller fås ved at sende en fax til +352 2929-42758.

Betalingspublikationer:

• Via EU Bookshop (http://bookshop.europa.eu).

Betalingsabonnementer (f.eks. Den Europæiske Unions Tidende og samlinger 
af afgørelser fra Den Europæiske Unions Domstol):

• Via Den Europæiske Unions Publikationskontors salgskontorer 
(http://publications.europa.eu/others/agents/index_da.htm).

http://bookshop.europa.eu
http://ec.europa.eu
http://bookshop.europa.eu
http://publications.europa.eu/others/agents/index_da.htm


D
EN

 E
U

RO
PÆ

IS
KE

 R
EV

IS
IO

N
SR

ET

Den Europæiske Revisionsret

12, rue Alcide De Gasperi

1615 Luxembourg

LUXEMBOURG

eca-info@eca.europa.eu
www.eca.europa.eu

@EUAuditorsECA

2011DEN ÅRLIGE 
AKTIVITETSRAPPORT

DA

ISBN 978-92-9237-507-2

ISSN 1684-0658

Q
J-A

A
-1

2
-0

0
1

-D
A

-C

mailto:eca-info@eca.europa.eu
http://www.eca.europa.eu

