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In memoriam Henrik Otbo, medlem af Revisionsretten,
der døde pludseligt den 1. februar 2015

Vores kollega Henrik Otbo var dansk og var født i 1949. Han var rigsrevisor i Danmark fra 1995 til 2012, blev medlem
af Den Europæiske Revisionsret den 1. marts 2012, var medlem af CEAD‑Afdelingen »Koordinering, evaluering, revisi‑
onserklæring og udvikling« og havde primært ansvar for udvikling og gennemgang af revision.
Henrik Otbo var livet igennem stærkt engageret i offentlig revision og spillede som formand for INTOSAI’s udvalg
om faglige standarder en ledende rolle i forbindelse med udarbejdelsen af internationale standarder for overordne‑
de revisionsorganer. Hans bortgang er derfor et stort tab for Revisionsretten, for hans tidligere kolleger i Rigsrevisio‑
nen og for revisionsverdenen.

Den Europæiske Revisionsret
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Opgave
Den Europæiske Revisionsret er en EU‑institution, der er oprettet ved traktaten med det formål at revidere EU’s
finanser. Som EU’s eksterne revisor bidrager vi til at forbedre EU’s økonomiske forvaltning, fremmer ansvarlighed og
gennemsigtighed og agerer som den uafhængige beskytter af unionsborgernes finansielle interesser.

Vision
At være en uafhængig og dynamisk revisionsinstitution, som er anerkendt for vores integritet og upartiskhed, som
er respekteret for vores professionalisme og for kvaliteten og effekten af vores 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 institu‑
tionen, medlemmerne og
personalet
Foretage upartiske revisio‑
ner under hensyntagen til
interessenternes synspunk‑
ter, men uden at tage imod
instrukser og uden at give
efter for pres fra nogen
udenforstående kilde.

Professionalisme

Tilføre merværdi

Have eksemplariske stan‑
darder i alle professionelle
spørgsmål

Producere relevante beret‑
ninger af høj kvalitet, som
foreligger på det rigtige
tidspunkt og er baseret på
solide resultater og beviser,
og som behandler spørgs‑
mål af interesse for interes‑
senterne og sender et klart
og autoritativt budskab

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

Medvirke effektivt til at
forbedre EU’s forvaltning
og bidrage til øget ansvar‑
lighed i forvaltningen af
EU‑midler.

Topkvalitet og
produktivitet
Værdsættelse af den enkel‑
te 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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I 2014 udarbejdede vores institution 91 beretninger,
udtalelser og andre output, hvilket er rekord. De er
resultaterne af vores finansielle revisioner, juridisk‑kri‑
tiske revisioner og forvaltningsrevisioner, herunder
dem, der vedrører vores nye ansvar inden for finansiel
og økonomisk styring. De indeholder mange vigtige
resultater, konklusioner og anbefalinger, der er rele‑
vante til forbedring af EU’s økonomiske forvaltning og
ansvarlighed i programmeringsperioden 2014-2020.
En række af de centrale budskaber gengives i denne
aktivitetsrapport.
På grundlag af vores revisionserfaring bestræber vi os
også på at give vores interessenter mest mulig indsigt
i de store udfordringer, EU står over for i forbindelse
med finansieringen og gennemførelsen af sine politik‑
ker. Med henblik herpå og som et bidrag til den store
fornyelse, vi for øjeblikket er vidne til, udarbejdede vi
i 2014 en ny form for produkt, »horisontale analyser«.
Den ene af dem beskæftiger sig med ansvarlighed og
mangler med hensyn til revision i EU, og den anden gi‑
ver en samlet oversigt over udfordringerne i relation til
EU’s økonomiske forvaltning. Herudover offentliggjor‑
de vi som reaktion på en anmodning fra Europa‑Parla‑
mentet en oversigt over resultaterne af vores finansielle
revisioner og juridisk‑kritiske revisioner af landbrugsog samhørighedsudgifterne mellem 2009 og 2013.

Kære læser
2014 bød på vigtige ændringer for EU og for EU’s finan‑
ser. EU gav Den Europæiske Centralbank ansvaret for
at føre tilsyn med de større banker i euroområdet. Det
var det første år med en ny flerårig finansiel ramme,
som fastlægger, hvordan EU‑budgettet skal bruges fra
2014 til 2020. Og der skete en væsentlig udskiftning
af medlemmerne af Europa‑Parlamentet, Rådet og
Europa‑Kommissionen samt Den Europæiske Revisions‑
ret (Revisionsretten), hvor vi bød seks nye medlemmer
velkommen.

I Revisionsretten har vi forpligtet os til at samarbejde
med vores interessenter for at sikre, at de kan udnytte
resultaterne af vores arbejde optimalt. Blandt andet ud‑
nævnte Revisionsretten i 2014 et medlem med ansvar
for institutionelle forbindelser og ansatte en talsmand.
Vi organiserede også en række begivenheder for at ska‑
be mulighed for at komme i dialog med EU‑interessen‑
ter og nationale interessenter på højt niveau. I denne
rapport fremhæves en konference om ansvarlighed
i EU, som samlede en lang række af de personer, der
er ansvarlige for at forvalte og kontrollere EU’s midler,
herunder MEP’er, Europa‑Kommissionen, overordnede
revisionsorganer samt akademikere. Hovedtalen blev
holdt af Olli Rehn, næstformand i Europa‑Parlamentet
og tidligere medlem af Kommissionen. Vi skal også
fremhæve, at en delegation af medlemmer af Revisions‑
retten aflagde besøg i Litauen og mødte medlemmer af
parlamentet, regeringen og det nationale revisionskon‑
tor samt Litauens centralbank.

Formandens forord

Gennem hele året styrede vores strategi for 2013-2017
vores arbejde og de foranstaltninger, vi traf for at refor‑
mere vores institution. I 2014 nedbragte vi den tid, det
i gennemsnit tager at udarbejde vores særberetninger
og reducerede vores personale i overensstemmelse
med den interinstitutionelle aftale. Vi skabte også
grundlaget for fremtidige produktivitets- og effekti‑
vitetsgevinster, idet vi udarbejdede et reformprojekt.
Det skal sikre, at anbefalingerne fra de interne arbejds‑
grupper, fra det uafhængige eksterne peer review af
vores praksis med hensyn til forvaltningsrevision og
fra Europa‑Parlamentets rapport om Revisionsrettens
fremtidige rolle, vil blive gennemført.
Revisionsretten har hjemsted i Luxembourg, men vores
arbejde betyder, at vores revisionshold bliver sendt ud
for at indsamle revisionsbevis overalt, hvor der anven‑
des EU‑midler. Denne aktivitetsrapport giver et overblik
over revisionsbesøgene og over de beretninger, vi har
udarbejdet. Vores nylige revision af EU’s støtte til euro‑
pæiske lufthavne er beskrevet heri. Den er et farverigt
eksempel på vores forvaltningsrevision, hvor effekten
af EU’s finansiering og den tilførte merværdi vurderes,
og på hvad der kræves for, at Revisionsretten kan opfyl‑
de sin opgave. Den vidner også om engagementet og
professionalismen hos Revisionsrettens medarbejdere,
hvis ekspertise og store arbejdsindsats vores institution
og de borgere, som vi arbejder for, altid kan regne med.

Vítor Manuel da Silva Caldeira
Formand
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2014 i ét blik

Vores aktiviteter

Vores forvaltning

••

••

••
••
••

••
••
••

Årsberetninger om EU‑budgettet og de europæ‑
iske udviklingsfonde for regnskabsåret 2013
Enoghalvtreds særlige årsberetninger om EU’s
agenturer, decentrale organer og fællesforeta‑
gender for regnskabsåret 2013 samt to sammen‑
fattende rapporter
Fireogtyve særberetninger om specifikke
budgetområder eller forvaltningsspørgsmål,
fra europæisk banktilsyn til EU‑finansierede
lufthavnsinfrastrukturer
Syv udtalelser og andre output med bidrag om
spørgsmål vedrørende økonomisk forvaltning,
fra reformen af EU’s egne indtægter til en analyse
af de mulige besparelser, der kunne opnås, hvis
Europa‑Parlamentet kun havde ét arbejdssted
To horisontale analyser, den ene om udfordrin‑
gerne for ansvarlighed og offentlig revision i EU,
den anden om risiciene i relation til EU’s økono‑
miske forvaltning
Afholdelse af en højniveaukonference om an‑
svarlighed og offentlig revision i EU
Vært for møder i Kontaktkomitéen for for‑
mændene for de overordnede revisionsorganer
i EU‑medlemsstaterne med fokus på styrkelse
af samarbejdet mellem de nationale OR og
Revisionsretten.

Revisionsrettens bygninger i Luxembourg.

••

••

Revisionsretten fik seks nye medlemmer i 2014
— Alex Brenninkmeijer, Danièle Lamarque, Niko‑
laos Milionis, Phil Wynn Owen, Klaus‑Heiner Leh‑
ne og Oskar Herics. Kollegiet genvalgte Vítor Cal‑
deira til formand for Revisionsretten for en tredje
3-årsperiode og udpegede Ville Itälä til medlem
med ansvar for institutionelle forbindelser
Revisionsrettens strategi for 2013-2017 var en
tilskyndelse til at ændre organisationen: Vi igang‑
satte et reformprojekt med det sigte at strømline
revisionsprocessen og sikre en mere fleksibel
tilrettelæggelse af vores ressourcer
Fortsat forbedring af den administrative produktivitet baseret på en forenkling af procedu‑
rerne og omfordeling af ansatte fra støttetjene‑
ster til revision. Vi gennemførte også en plan for
lige muligheder.
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Vores aktiviteter

Revisionsberetninger og andre
output
Den Europæiske Revisionsret leverer tre
hovedprodukter:

••

••

••

Årsberetninger, som navnlig omfatter resultater‑
ne af finansiel og juridisk‑kritisk revision ved‑
rørende Den Europæiske Unions budget og de
europæiske udviklingsfonde (EUF). Hertil kommer
de særlige årsberetninger om EU’s agenturer,
decentrale organer og fællesforetagender, som
offentliggøres særskilt
Særberetninger, som offentliggøres i årets løb,
og hvori der redegøres for resultaterne af udvalg‑
te revisioner af specifikke budgetområder eller
forvaltningsspørgsmål. De omhandler navnlig
forvaltningsrevision

I 2014 producerede Revisionsretten sit største output
nogen sinde og udsendte en række nye produkter.
Årsberetningerne giver fortsat analytiske oplysninger
på højt niveau og en omfattende beskrivelse af resul‑
taterne af vores årlige finansielle og juridisk‑kritiske
revisioner. I 2014 satte vi øget fokus på performance
og gav EU’s budgetmyndighed bedre indsigt i kvalite‑
ten af EU’s budgetgennemførelse. Som supplement til
årsberetningerne offentliggjorde vi for første gang et
resumé af resultaterne af vores revisioner på områder
med delt forvaltning, landbrug og samhørighed, i pe‑
rioden 2009-2013 og gav dermed et flerårigt perspek‑
tiv. Den anden centrale udvikling var et nyt produkt,
horisontale analyser. De indeholder oplysninger om og
analyse af centrale spørgsmål på grundlag af vores revi‑
sionsviden. Vi offentliggjorde to af disse analyser i 2014,
hvoraf den ene havde fokus på de største udfordringer
i forbindelse med ansvarlighed og offentlig revision
i EU, og den anden fremhævede risiciene i relation til
EU’s økonomiske forvaltning.

Udtalelser om ny eller ajourført lovgivning med
indvirkning på den finansielle forvaltning og
andre output baseret på undersøgelser udført en‑
ten på begæring fra en anden institution eller på
Revisionsrettens eget initiativ.

2012

2013

2014

Årsberetninger om EU’s budget og EUF

2

2

2

Særlige årsberetninger om EU’s agenturer og
decentrale organer

50

50

51

Særberetninger

25

19

24

Udtalelser og andre output

10

6

14

I ALT

87

77

91

Alle revisionsberetningerne, udtalelserne og de horisontale analyser kan fås i deres fulde ordlyd på 23 EU‑sprog på vores
websted (eca.europa.eu).

Vores aktiviteter

Revisionsbesøg i 2014
Langt hovedparten af revisionsarbejdet foregår i Re‑
visionsrettens lokaler i Luxembourg, men revisorerne
aflægger også revisionsbesøg hos myndighederne
i medlemsstaterne, andre modtagere af EU‑midler —
herunder internationale organisationers hovedkvar‑
terer, f.eks. Verdenssundhedsorganisationen i Schweiz
— samt EU’s agenturer og organer. Formålet med disse
besøg er at indhente direkte revisionsbevis fra dem, der
behandler, forvalter og udbetaler EU‑midler og fra de
endelige støttemodtagere. Vores revisionshold består
normalt af to eller tre revisorer, og et revisionsbesøg
kan vare fra nogle få dage op til to uger afhængigt af,
hvilken form for revision der er tale om, og rejselæng‑
den. I EU gennemføres revisionsbesøgene ofte i samar‑
bejde med det overordnede revisionsorgan i de berørte
medlemsstater.

08
Hyppigheden og intensiteten af revisionsarbejdet
i de individuelle medlemsstater og modtagerlande
afhænger af revisionstypen og stikprøveresultaterne.
Revisionsbesøgenes antal og længde kan derfor variere
mellem landene og fra år til år.

I 2014 brugte Revisionsrettens revisorer 4 915 dage på revision på stedet — i medlemsstaterne og uden for
EU — hvor de indhentede revisionsbevis til årsberetningerne og beretninger om udvalgte revisionsopgaver
(særberetninger). Herudover blev der brugt meget tid på besøg i EU’s institutioner og organer i Bruxelles og
Luxembourg samt i de decentrale agenturer og organer rundt omkring i EU. I 2014 brugte vores revisorer færre
dage på revision på stedet end i tidligere år. Det afspejler de mere produktive arbejdspraksis og den øgede
anvendelse af teknologi såsom videokonferencer.

EU’s revisorer brugte

4på915
dage
revision på stedet
EU’s revisorer tjekker faciliteter vedrørende søgodstransport.
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Vores aktiviteter

Revision på stedet i 2014
Italien
Polen
Tyskland
Spanien
Frankrig
Det Forenede Kongerige
Portugal
Grækenland
Rumænien
Den Tjekkiske Republik
Litauen
Østrig
Sverige
Ungarn
Nederlandene
Slovakiet
Danmark
Letland
Bulgarien
Belgien
Finland
Irland
Kroatien
Slovenien
Estland
Malta
Cypern
Luxembourg
Rwanda
Indien
Norge
De Forenede Stater
Algeriet
Cambodja
Marokko
Seychellerne
Sydafrika
Schweiz
Zambia
Elfenbenskysten
Mozambique
Den Demokratiske Republik Congo
Fiji
Thailand
Belize
Tunesien
Colombia
Georgien
Indonesien
Lesotho
Nigeria
Serbien
Cameroun
Mauretanien
Afghanistan
Israel
Senegal
Tanzania
Madagaskar
Tyrkiet
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Vores aktiviteter

Årsberetningen om gennemførelsen af
EU’s budget for 2013
I 2014 vedrørte hovedparten af Revisionsrettens finan‑
sielle og juridisk‑kritiske revision gennemførelsen af
EU’s budget for 2013. Resultatet heraf, årsberetningen
for 2013, blev offentliggjort den 5. november 2014 og
forelagt for vores interessenter, f.eks. Europa‑Parla‑
mentet og dets Budgetkontroludvalg, EU‑Rådet (Rådet
for Økonomi og Finans), de nationale parlamenter og
regeringer, samt medierne.

Formålet med årsberetningen er at fremlægge revi‑
sionsresultater og konklusioner, som gør det muligt
for Europa‑Parlamentet, Rådet og Unionens borgere
at vurdere kvaliteten af EU’s økonomiske forvaltning.
Vi giver også nyttige anbefalinger til forbedring. Et
centralt element i årsberetningen for 2013 var den
revisionserklæring (eller »DAS«), som Revisionsretten
for tyvende gang afgav om EU‑regnskabernes rigtighed
og de underliggende transaktioners formelle rigtighed.
Denne årsberetning gav flere informationer om de re‑
sultater, der var opnået ved hjælp af EU‑midlerne, samt
om Kommissionens performancerapportering.

Anslået fejlforekomst

4,7 %

på
i
EU-budgettet

Revisionsrettens formand, Caldeira, overrækker formanden for Europa‑Parlamentet, Martin Schulz, årsberetningen
for 2013.

Vores aktiviteter
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Nøglebudskaberne i årsberetningen for 2013
οο Revisionsretten afgav en blank erklæring om rigtigheden af Den Europæiske Unions regnskab for 2013. Ind‑
tægterne i 2013 var samlet set lovlige og formelt rigtige, og det samme var forpligtelserne.
οο Betalingerne i 2013 var væsentlig fejlbehæftede. Revisionsretten afgav derfor en afkræftende erklæring om
deres lovlighed og formelle rigtighed. Den anslåede fejlforekomst i betalingerne, som angiver uregelmæs‑
sighedernes omfang, var i 2013 på 4,7 %, næsten det samme som i 2012 (4,8 %), og lå igen over væsentlig‑
hedstærsklen på 2 %.
οο De to udgiftsområder, hvor der var flest fejl, var regionalpolitik, energi og transport med en anslået fejlfore‑
komst på 6,9 % og udvikling af landdistrikter, miljø, fiskeri og sundhed med 6,7 %. Den anslåede fejlfore‑
komst for delt forvaltning som helhed var 5,2 %.
οο Samlet set var de undersøgte overvågnings- og kontrolsystemer delvis effektive med hensyn til at sikre beta‑
lingernes formelle rigtighed, men der var væsentlige variationer fra medlemsstat til medlemsstat. Som i 2012
gælder det for en stor del af de fejlbehæftede transaktioner på de områder, hvor der er delt forvaltning, at
myndighederne i medlemsstaterne havde tilstrækkelig mange oplysninger til, at de kunne have opdaget og
korrigeret fejlene, før de anmodede om godtgørelse fra Kommissionen.
οο Korrektioner og inddrivelser foretaget af medlemsstaternes myndigheder og af Kommissionen havde en
positiv indvirkning på den anslåede fejlforekomst. Uden disse foranstaltninger ville den samlede anslåede
fejlforekomst have været 6,3 %.
οο I programmeringsperioden 2007-2013 var der i forbindelse med anvendelsen af EU‑midler mere fokus på ab‑
sorption (»use it or lose it«) og regeloverholdelse end på god performance. Det manglende fokus på perfor‑
mance er en grundlæggende svaghed i udformningen af en stor del af EU‑budgettet.
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Vores aktiviteter

Test af transaktioner — resultaterne for EU’s udgiftsområder i 2013
Det reviderede beløb
og den mest sandsynlige fejlforekomst

Udgiftsområde
Regionalpolitik,
energi og transport

6,9 %

Landbrug: markedsstøtte
og direkte støtte

3,6 %

Beskæftigelse
og sociale anliggender

3,1 %

Udvikling af landdistrikter,
miljø, fiskeri og sundhed

Væsentlig
fejlbehæftede

6,7 %

Forskning og
andre interne politikker

4,6 %

Eksterne forbindelser,
bistand og udvidelse

2,6 %

Administrationsudgifter
og dertil knyttede udgifter

1,0 %

0
%

Revisionskonklusion

Uden
væsentlig
fejl-forekomst

€ 10 mia. € 20 mia. € 30 mia. € 40 mia. € 50 mia.

Den mest sandsynlige fejlforekomst (Revisionsrettens skøn vedrørende fejlforekomsten baseret på de kvantificerbare fejl
i den statistiske stikprøve af transaktioner)

Tabel fra 2013 EU‑revision — et overblik kan fås på vores websted (eca.europa.eu).

Vores aktiviteter
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Landbrug og samhørighed: en oversigt over EU’s udgifter 2007-2013
I 2014 offentliggjorde Revisionsretten for første gang et baggrundsdokument på 23 EU‑sprog sammen med
årsberetningerne for at give revisionsresultaterne i vores revisionserklæring på de to største udgiftsområder,
landbrug og samhørighed, et flerårigt perspektiv. I dette dokument beskrev vi de indhøstedei erfaringer fra
emner med relation til EU’s økonomiske forvaltning og kontrol i den foregående udgiftsperiode, resumerede re‑
sultaterne af vores revisioner og identificerede udfordringerne i den nye udgiftsperiode 2014-2020. Dokumentet
imødekom også Europa‑Parlamentets anmodning om landespecifikke oplysninger vedrørende delt forvaltning.

Nøglebudskaber:
οο Når der ses bort fra direkte støtte til landbrugere og markedsstøtte på landbrugsområdet, er presset for at få opbrugt
midlerne et væsentligt risikoelement i forbindelse med de udgifter, der afholdes under delt forvaltning
οο De største risici med hensyn til landbrugsudgifternes formelle rigtighed er, at de arealer, dyr eller omkostninger,
som støttebetalingerne baseres på, ikke er støtteberettigede, at støttemodtagerne ikke er støtteberettigede, og at
støtten beregnes forkert. Manglende overholdelse af bestemmelserne om miljøvenligt landbrug, de specifikke krav til
investeringsprojekter og af reglerne for offentlige indkøb er væsentlige faktorer, som øger risikoen i forbindelse med
udgifterne til udvikling af landdistrikterne.
οο Den største risiko i forbindelse med samhørighedsudgifterne vedrører brud på EU‑reglerne og/eller de nationale
regler for offentlige indkøb. Den næststørste risiko er, at udgifterne (eller projekterne) ikke er berettigede til EU‑støtte
οο Kontrolsystemerne vil i høj grad kunne forbedres, men den centrale udfordring er at gøre programmerne lettere at
forvalte. Revisionsretten finder fejl i samtlige EU‑medlemsstater. Mange af fejlene er opstået, fordi den overordnede
forvaltnings- og kontrolstruktur er kompleks.
οο Medlemsstaternes myndigheder har forbedret deres rapportering om risici og fejl, men det er stadig en væsentlig
udfordring for Kommissionen at sikre, at disse oplysninger er pålidelige.
οο Det er ikke sikkert, at de ændrede forordninger for den nye periode samlet set vil få en væsentlig effekt på
risikoniveauet.

14

Vores aktiviteter

Årsberetningen om de europæiske udviklingsfonde for 2013
De europæiske udviklingsfonde (EUF) finansieres af
EU‑medlemsstaterne, men forvaltes uden for EU‑bud‑
gettet og er underlagt fondenes egne finansforord‑
ninger. Europa‑Kommissionen er ansvarlig for den
finansielle gennemførelse af de foranstaltninger, der
finansieres med midler fra EUF.
EUF yder bistand fra Den Europæiske Union til udvik‑
lingssamarbejde med staterne i Afrika, Vestindien og
Stillehavet (AVS‑staterne) og de oversøiske lande og
territorier (OLT) på grundlag af Cotonouaftalen fra
2000. Udgifterne har som centralt mål at mindske og
med tiden udrydde fattigdom og afholdes i overens‑
stemmelse med målene om at fremme bæredygtig
udvikling og gradvis integrere AVS‑staterne og OLT
i verdensøkonomien. De er baseret på de tre kom‑
plementære søjler udviklingssamarbejde, økonomisk
samarbejde og handelsmæssigt samarbejde samt en
politisk dimension.
Revisionsrettens årsberetning om EUF for 2013 blev
offentliggjort sammen med årsberetningen om det
almindelige budget den 5. november 2014. Den inde‑
holdt den tyvende revisionserklæring om EUF.
Revisionsretten konstaterede, at 2013-regnskabet giver
et retvisende billede af EUF’s finansielle stilling, resulta‑
terne af deres transaktioner og pengestrømme samt af
bevægelserne i egenkapitalen. Revisionsretten anslog,
at fejlforekomsten i EUF’s udgiftstransaktioner i regn‑
skabsåret 2013 var 3,4 %, en stigning i forhold til 2012,
hvor den var 3,0 %.

Særlige årsberetninger for 2013
I 2014 vedtog og offentliggjorde Revisionsretten
51 særlige årsberetninger for regnskabsåret 2013.
De omfattede de 41 europæiske decentrale organer,
forvaltningsorganer og andre organer, de syv europæ‑
iske fællesforetagender inden for forskning samt Den
Europæiske Centralbank, Europaskolerne og kommuni‑
kationsinfrastrukturen Sisnet.
Vi offentliggjorde også to resuméer med et overblik
over resultaterne af vores årlige revisioner for regn‑
skabsåret 2013 — den ene om EU’s agenturer og andre
organer, den anden om fællesforetagenderne inden
for forskning. Disse to sammenfattende dokumenter,
som gør det nemmere at analysere og sammenlige
oplysningerne, blev præsenteret for formanden for
Europa‑Parlamentet og Parlamentets Budgetkontrolud‑
valg samt Rådet for Almindelige Anliggender og Rådets
Budgetudvalg. De ligger på vores websted (eca.europa.
eu) sammen med de særlige årsberetninger.
De europæiske agenturer, organer og fællesforeta‑
gender er oprettet i henhold til EU‑lovgivningen og
skal varetage specifikke opgaver. De har hjemsted
rundt omkring i Den Europæiske Union. De er aktive på
mange områder, f.eks. sikkerhed, sundhed, forskning,
finanser, migration og rejser. Hvert af dem har sit eget
mandat, sin egen bestyrelse og direktør samt sit eget
personale og budget. Den finansielle risiko forbundet
med agenturerne, organerne og fællesforetagenderne
er relativt lav sammenlignet med det samlede EU‑bud‑
get, men risikoen for Unionens omdømme er høj: De er
særdeles synlige i medlemsstaterne og har væsentlig
indflydelse på politikudformningen, beslutningstag‑
ningen og programgennemførelsen på områder af vital
betydning for de europæiske borgere.

51
særlige årsberetninger

udarbejdet i løbet af året
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Vi gav alle 41 agenturer og andre organer en revisi‑
onserklæring uden forbehold om rigtigheden af deres
regnskab for 2013. De transaktioner, der lå til grund for
regnskaberne, var i alt væsentligt lovlige og formelt rig‑
tige undtagen i to agenturer og andre organer: Vi afgav
en erklæring med forbehold for EIT (Det Europæiske
Institut for Innovation og Teknologi) og Frontex (Det
Europæiske Agentur for Forvaltning af Det Operative
Samarbejde ved EU‑Medlemsstaternes Ydre Grænser).
Hertil kommer, at alle syv fællesforetagender fremlag‑
de pålidelige regnskaber for 2013, men for tre af dem
afgav vi en erklæring med forbehold med hensyn til
de underliggende transaktioners lovlighed og formelle
rigtighed. Der var tale om Artemis (indlejrede compu‑
tersystemer), ENIAC (nanoelektronik) og IMI (innovative
lægemidler).
På grund af de fortsatte svagheder ved Europasko‑
lernes regnskabsføring og kontrol var vi ikke i stand
til at drage en konklusion om, hvorvidt deres kon‑
soliderede årsregnskab for 2013 var uden væsentlig
fejlinformation.

Særberetninger i 2014
Ud over årsberetningerne og de særlige årsberetninger
offentliggør Revisionsretten i årets løb særberetninger,
som omhandler forvaltningsrevisioner og juridisk‑kri‑
tiske revisioner vedrørende specifikke budgetområder
eller forvaltningsspørgsmål, som den selv vælger. Revi‑
sionsretten udvælger og udformer disse revisionsopga‑
ver, så de kan få maksimal effekt, og udnytter således
sine ressourcer bedst muligt.
Når Revisionsretten vælger emner, tager den hensyn til:

••
••
••

risici for uregelmæssigheder eller dårlige resulta‑
ter inden for udgifts- eller politikområdet
Revisionsrettens muligheder for at skabe mervær‑
di gennem sin revision
den politiske eller almene interesse.

Vi reviderede Den Europæiske Centralbank med hensyn
til bankens forvaltning af sit CO2-fodaftryk og konsta‑
terede, at ECB har taget skridt til at reducere sin admi‑
nistrations negative indvirkning på miljøet, men at der
er behov for at gøre en yderligere indsats og træffe
yderligere foranstaltninger.

24
særberetninger

Et EU‑agentur: Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Vare‑
mærker og Design) (OHIM), Alicante, Spanien

udarbejdet i 2014
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De væsentligste trin i en udvalgt forvaltningsrevision eller juridisk‑kritisk revision

Revisionsplanlægning

Arbejde i marken

Udarbejdelse
af beretning

Det afgøres, om den foreslåede revision er nyttig og gennemførlig.
Der fastsættes omfang, mål, tilgang, metode og tidsplan for opgaven.

Tværfaglige revisionshold indsamler bevis på stedet i Kommissionens hovedsæde
og i medlemsstater og modtagerlande.

De vigtigste revisionsresultater og konklusioner fremlægges klart og struktureret.
Der udarbejdes anbefalinger.

Den reviderede enheds bekræftelse af forhold og revisionsresultater indhentes.
Clearing
Revisionsafdelingen eller det samlede kollegium godkender beretningen.
Vedtagelse

Særberetningen offentliggøres på 23 officielle sprog sammen med de reviderede EU-institutioners svar.
Offentliggørelse

På de følgende sider gives der et kort resumé af de
24 særberetninger, som Revisionsretten udarbejdede
i 2014. Resuméerne er samlet under de relevante udgifts‑
områder i den flerårige finansielle ramme for 2014-2020,
EU’s flerårige budget.
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Intelligent og inklusiv vækst
Intelligent og inklusiv vækst dækker to områder:
Konkurrenceevne for vækst og beskæftigelse omfatter finansiering af forskning og innovation, uddannelse
og erhvervsuddannelse, transeuropæiske net inden for energi, transport og telekommunikation, socialpolitik,
udvikling af virksomheder mv. De EU‑udgifter, der er øremærket til konkurrenceevne for vækst og beskæftigelse
i perioden 2014-2020, udgør i løbende priser 142 milliarder euro, 13 % af EU’s samlede budget.
Økonomisk, social og territorial samhørighed dækker regionalpolitikken, som sigter mod at hjælpe de
mindst udviklede EU‑lande og -regioner med at indhente de øvrige, styrke alle regioners konkurrenceevne og
udvikle samarbejdet mellem dem. EU’s planlagte samhørighedsudgifter i perioden 2014-2020 er i løbende priser
på 367 milliarder euro, 34 % af EU’s samlede budget.

I 2014 udarbejdede Revisionsretten følgende særberet‑
ninger på dette område:

••

Effektiviteten af EU‑støttede projekter inden
for offentlig bytransport (1/2014) — undersøg‑
te gennemførelsen og effektiviteten af de offent‑
lige bytransportprojekter, der medfinansieres af
EU’s strukturfonde, og vurderede, om de opfyldte
deres mål og brugernes behov.

De europæiske byer skal fremme mobiliteten og
mindske trafiktrængslen, antallet af ulykker og
forureningen ved hjælp af lokale mobilitetstiltag.
I perioderne 2000-06 og 2007-2013 afsatte EU i alt
10,7 milliarder euro til bytransport. De medfinansie‑
rede projekter hjælper byer med at etablere bytrans‑
port i form af f.eks. metroer, sporvogne og busser.

Revisionen viste, at to tredjedele af de by‑
transportprojekter, der medfinansieres af EU’s
strukturfonde, blev benyttet for lidt. Svagheder
i projektudformningen og en uhensigtsmæssig
mobilitetspolitik var to af de væsentligste årsager
hertil. Projektlederne og de nationale myndighe‑
der fulgte generelt ikke op på de utilstrækkelige
resultater. For de fleste projekters vedkommende
var infrastrukturen og køretøjerne generelt blevet
leveret i overensstemmelse med projektspecifi‑
kationerne. Revisorerne konstaterede betydelige
forsinkelser og omkostningsoverskridelser, men
næsten alle de reviderede projekter opfyldte bru‑
gernes behov, når først de var afsluttet.

Sporvogns- og bustransport er vigtige bytransportmetoder.
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••

Støtten fra samhørighedspolitikkens fonde til
produktion af vedvarende energi — har den
givet gode resultater? (6/2014) — vurderede
de resultater, der var opnået af Den Europæiske
Fond for Regionaludvikling (EFRU) og Samhørig‑
hedsfonden, de to vigtigste finansieringskilder til
fremme af vedvarende energi, ved at undersøge,
om midlerne var blevet tildelt omkostningseffek‑
tive og modne projekter til produktion af vedva‑
rende energi med rimelige mål udvalgt i henhold
til hensigtsmæssige prioriteringer, og i hvilket
omfang midlerne havde givet gode resultater
i form af bidrag til opfyldelsen af EU’s 2020-mål
for energi fra vedvarende energikilder.
Retten konstaterede, at det kræver forbedringer,
hvis EU‑finansieringen skal bidrage maksimalt til
at opfylde målet. De reviderede projekter leve‑
rede output som planlagt, og de fleste af dem
var tilstrækkelig modne og parate til gennem‑
førelse, da de blev udvalgt. Der var ingen større
omkostningsoverskridelser eller forsinkelser, og
anlæggene til produktion af vedvarende energi
var installeret som planlagt og operationelle. Men
energiproduktionsresultaterne blev ikke altid
opnået eller blev ikke målt korrekt. Samlet set var
der kun opnået begrænset valuta for pengene,
fordi omkostningseffektivitet ikke var det vejle‑
dende princip ved planlægningen og gennem‑
førelsen af projekterne, og udgifterne havde kun
givet begrænset EU‑merværdi.

••

Har EFRU’s støtte til udvikling af virksomhedsvæksthuse givet gode resultater? (7/2014) —
vurderede, om væksthusenes inkubationsfaci‑
liteter, som var medfinansieret af EFRU, havde
fungeret tilfredsstillende som støtte for startup‑
virksomheder med et stort potentiale.
Revisionsretten konstaterede, at EFRU havde ydet
et væsentligt finansielt bidrag til oprettelsen af
virksomhedsvæksthuse, navnlig i medlemssta‑
ter, hvor denne form for virksomhedsstøtte var
relativt sjælden. Men de reviderede væksthuses
resultater var beskedne. Udvalget af inkubations‑
tjenester var ret begrænset på grund af finansiel‑
le begrænsninger og inkubationsaktiviteternes
beskedne omfang. Det skyldtes hovedsagelig
manglende ekspertviden om praksis i forbin‑
delse med virksomhedsinkubation og mangler
i forvaltningssystemerne.
Formålet med virksomhedsvæksthuse er at støtte
etableringen af startupvirksomheder og deres videre
udvikling. Som følge heraf er støtte til SMV’er i åre‑
nes løb blevet en stadig vigtigere politisk prioritet.
EU’s budgetudgifter på området androg 38 milliar‑
der euro i perioden 2007-2013.

EU‑Rådet har som bindende EU‑mål fastsat, at
vedvarende energi skal dække 20 % af det udvidede
endelige energiforbrug i 2020. I perioden 2007-2013
var der via EFRU og Samhørighedsfonden afsat ca.
4,7 milliarder euro til vedvarende energi.

Den EFRU‑medfinansierede »Delta«-bygning i teknologiparken
i Wrocław. Arkitekt: Anna Kościuk.
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••

Er EFRU effektiv med hensyn til at finansiere projekter under EU’s biodiversitetsstrategi
2020, der direkte fremmer biodiversitet?
(12/2014) — undersøgte, om medlemsstaterne
udnyttede den disponible EFRU‑finansiering til
direkte at fremme biodiversitet, og vurderede,
om de medfinansierede projekter var effektive
med hensyn til at stoppe tabet af biodiversitet.
Revisorerne konstaterede, at medlemsstaterne
anvendte EFRU’s finansiering af projekter mindre
end under andre EFRU‑udgiftsområder. Hvis EFRU
fortsat skal være nyttig med hensyn til at gen‑
nemføre EU’s strategi om at standse tabet af bio‑
diversitet senest i 2020, bør Kommissionen give
medlemsstaterne mere støtte til at iværksætte
specifikke planer for beskyttelse og forvaltning af
levesteder og arter. De medfinansierede projek‑
ter stemte generelt overens med de nationale og
EU’s biodiversitetsprioriteter. Men vurderingen af
deres effektivitet blev undergravet af, at de fleste
medlemsstater hverken havde indført resultatin‑
dikatorer eller overvågningssystemer, der kunne
anvendes til at vurdere levestedernes og arternes
udvikling.
Beskyttelse af biodiversiteten er en central miljø‑
prioritet for EU. Efter den manglende opfyldelse af
det tidligere mål om at stoppe tabet af biodiversitet
i Europa inden 2010 godkendte Rådet en ny strategi
frem til 2020. I programmeringsperioden 2007-2013
var der afsat 2,8 milliarder euro under EFRU til direk‑
te fremme af biodiversitet og naturbeskyttelse.

••

Har EFRU‑støtten til SMV’er på e‑handelsområdet været effektiv? (20/2014) — vurderede,
om de operationelle programmer var et godt
grundlag for effektivt at støtte e‑handelsforan‑
staltninger for små og mellemstore virksomheder
(SMV’er), om forvaltningsmyndighederne havde
udvalgt og overvåget e‑handelsprojekterne
fornuftigt, og om de e‑handelsprojekter, EFRU
medfinansierede, var blevet gennemført med
succes og havde givet målelige fordele.
Revisionen viste, at EFRU‑støtten til SMV’er inden
for e‑handel — køb og salg af varer på inter‑
nettet — bidrog til at øge tilgængeligheden
af onlineforretningsydelser. Men mangler ved
overvågningen gjorde det umuligt at vurdere,
i hvor høj grad EFRU‑støtten bidrog til at opfylde
nationale mål og EU‑mål vedrørende informa‑
tionsteknologi. Svage udvælgelsesprocedurer
i medlemsstaterne bevirkede, at mange projekter
sandsynligvis ikke vil give valuta for pengene.
Programforvalterne fokuserede mere på at bruge
pengene (output) end på at nå resultater.
Kommissionen tilskynder til e‑handel gennem sin
digitale dagsorden for Europa. Mellem 2007 og 2013
var der afsat 3 milliarder euro i EU‑midler fra EFRU
til at hjælpe små virksomheder med at udnytte IKT
bedre.

Revisionsrettens video om særberetning (20/2014) »Har EFRU‑støtten
til SMV’er på e‑handelsområdet været effektiv?« — EUauditorsECA på
Youtube.
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En forvaltningsrevision i fokus: EU‑finansierede lufthavnsinfrastrukturer giver ikke
valuta for pengene (21/2014)
Lufttrafikken i Europa har i flere år været stigende, og
det skønnes, at den vil blive næsten fordoblet inden
udgangen af 2030. Selv om EU’s lufttransportpolitik har
taget sigte på at løse kapacitetsproblemer ved at bygge
yderligere infrastruktur, bruge eksisterende faciliteter
bedre, optimere lufthavnenes serviceydelser og integre‑
re andre transportmåder, vil Europa ikke være i stand til
at imødekomme en stor del af denne efterspørgsel på
grund af mangel på start- og landingsbaner og infra‑
struktur på jorden.
Der er mere end 500 kommercielle lufthavne i Europa,
der direkte og indirekte beskæftiger en million men‑
nesker og — sammen med flyselskaberne — bidrager
Den lukkede del af den overdimensionerede terminal i Fuerteven‑
med mere end 140 milliarder euro til Europas økonomi.
turas lufthavn.
Lufthavnsrelaterede infrastrukturprojekter er et vigtigt
udgiftsområde for EU’s budget: I programmeringsperio‑
den 2000-2013 afsatte EU ca. 4,5 milliarder euro til sådanne projekter, hvoraf mere end 2,8 milliarder euro kom
fra samhørighedsmidlerne.
Revisionsretten udførte en forvaltningsrevision af denne støtte for at undersøge, om der var et påvist behov for
investeringerne, om byggearbejderne blev afsluttet til tiden og inden for budgettet, og om de nyanlagte eller
opgraderede infrastrukturer blev udnyttet fuldt ud. Vi vurderede, om investeringerne førte til højere passager‑
tal og bedre kundeservice, og om de finansierede lufthavne var finansielt bæredygtige.
Vores revisorer udførte revisionen mellem maj 2013 og oktober 2014 med fokus på 20 EU‑finansierede lufthavne
i Estland, Grækenland, Italien, Polen og Spanien. Tilsammen modtog de mere end 600 millioner euro i EU‑støtte
fra 2000 til 2013. Holdet gennemgik den relevante lovgivning, de fem medlemsstaters dokumenter vedrørende
luftfartsplanlægning og publikationer fra de vigtigste erhvervssammenslutninger. Frem for alt rejste revisorerne
til de 20 lufthavne for at vurdere og indhente direkte revisionsbevis om EU‑finansieringens output, anvendelse,
resultater og effekt og lufthavnenes økonomiske situation.
Vi konkluderede, at de EU‑finansierede investeringer i lufthavne ikke gav valuta pengene. For mange lufthavne,
som ofte lå tæt på hinanden, modtog støtte til finansiering af næsten ens infrastrukturer, og i mange tilfælde
var disse infrastrukturer overdimensionerede. Det lykkedes kun halvdelen af de reviderede lufthavne at øge
deres passagertal. Forbedringer af kundeservice eller regionale socioøkonomiske fordele, f.eks. oprettelse af
yderligere arbejdspladser, blev enten ikke målt eller ikke dokumenteret.
Vi konstaterede også, at syv af lufthavnene ikke var økonomisk selvbærende og vil få vanskeligt ved at overleve
uden yderligere offentlige midler. For de fleste af de reviderede lufthavnes vedkommende konstaterede vores
hold store forsinkelser i forbindelse med anlæggelsen og i leveringen af infrastrukturerne. Næsten halvdelen
af lufthavnene havde oplevet omkostningsoverskridelser, der betød, at medlemsstaterne var nødt til at bruge
næsten 100 millioner euro mere end oprindelig planlagt fra deres nationale budgetter.
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Medlemsstaterne havde ikke koordineret finansieringen godt, idet de fleste lande ikke havde nogen strategisk
langsigtet plan for udvikling af lufthavne. Desuden førte Kommissionen ikke tilstrækkeligt tilsyn med finansie‑
ringen, og den ved generealt ikke, hvilke lufthavne der modtager finansiering, eller hvilke beløb der er tale om.
Denne situation forhindrer Kommissionen i at få et fuldstændigt billede af alle EU’s investeringer i lufthavne og
begrænser dens muligheder for at overvåge og sikre, at politikkerne er udformet korrekt og gennemføres som
planlagt.
På grundlag af disse revisionsresultater anbefalede vi, at Kommissionen fra starten af programperioden 20142020 sikrer, at medlemsstaterne kun tildeler EU‑støtte til infrastrukturer i lufthavne, som er økonomisk levedyg‑
tige, og hvis investeringsbehov er blevet vurderet og påvist korrekt. Vi anbefalede også, at medlemsstaterne
opstiller sammenhængende regionale, nationale og overnationale planer for udvikling af lufthavne for at undgå
overkapacitet, overlapning og ukoordinerede investeringer i lufthavnsinfrastrukturer.
Kommissionen reagerede med en forsikring om, at den har taget ved lære af forløbet. Som følge heraf har den
valgt en radikalt anderledes tilgang i lovgivningen vedrørende programmeringsperioden 2014-2020 Beret‑
ningen blev forelagt for Europa‑Parlamentet, som fuldt ud tilsluttede sig Revisionsrettens konklusioner og
anbefalinger.
Offentliggørelsen af denne beretning vakte stor medieinteresse. Mediedækningen var størst i Spanien, men om‑
fattede også overskrifter i de store internationale aviser, i TV og i de sociale medier.

Fra venstre til højre: Afonso de Castro Malheiro, Jasmine Mitterbuchner, Patrick Weldon, Mircea Radulescu, Pietro Puricella, Joël Costantzer, Ge‑
orge Pufan (det medlem af Revisionsretten, der var ansvarligt for beretningen), Fernando Pascual Gil, Luc T’Joen, Tomasz Plebanowicz, Lorenzo
Pirelli, Efstratios Varetidis, Jelena Magermane og Erki Must.
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Bæredygtig vækst: naturressourcer
EU har et vidtgående politisk ansvar for landbrug og udvikling af landdistrikterne, fiskeri og miljø. De planlagte
udgifter for 2014-2020 beløber sig i løbende priser til420 milliarder euro, 39 % af det samlede EU‑budget.
Tre fjerdedele af udgifterne involverer direkte betalinger til landbrugere og støtte til 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. For‑
valtningen af landbrug og udvikling af landdistrikterne er delt mellem Kommissionen og medlemsstaterne.

I 2014 udarbejdede Revisionsretten følgende særberet‑
ninger på dette område:

••

Integration af EU’s vandpolitiske mål i den
fælles landbrugspolitik: en delvis succes
(4/2014) — vurderede, om det er lykkedes at
integrere EU’s vandpolitiske mål i den fælles
landbrugspolitik.
Revisionen viste, at det kun delvis var lykkedes
EU at integrere de vandpolitiske mål i den fælles
landbrugspolitik. Der er svagheder i de to inte‑
grationsinstrumenter (krydsoverensstemmelse
og udvikling af landdistrikterne) og forsinkelse
og svagheder i gennemførelsen af vandram‑
medirektivet. Instrumenterne under den fælles
landbrugspolitik har hidtil haft en positiv indvirk‑
ning med hensyn til at støtte politikmålene om
at forbedre vandmængden og -kvaliteten. Men
disse instrumenter er begrænsede set i forhold til
de politiske ambitioner for den fælles landbrugs‑
politik. F.eks. giver ingen af de to instrumenter
i forbindelse med anvendelsen af midler under
den fælles landbrugspolitik mulighed for fuldt
ud at gennemføre princippet om, at forureneren
betaler. Desuden er der i EU‑institutionerne og
i medlemsstaterne ikke tilstrækkeligt kendskab
til landbrugsaktiviteternes belastning af van‑
dressourcerne og til, hvordan denne belastning
udvikler sig.

Beskyttelsen af Europas vandressourcer er en
prioritet for EU. Landbruget, der er en af de største
forbrugere og forurenere af vand, har en central
rolle at spille i forbindelse med bæredygtig forvalt‑
ning af denne ressource. Den fælles landbrugspolitik
tegner sig for lidt under 40 % af EU‑budgettet (over
50 milliarder euro i 2014), og gennem den søger
EU at influere på landbrugspraksis, der påvirker
vandressourcerne.
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••

Har Kommissionen forvaltet indlemmelsen
af koblet støtte i enkeltbetalingsordningen effektivt? (8/2014) — vurderede, hvor godt Kom‑
missionen forvaltede indlemmelsen af EU‑støtte,
der var koblet til specifikke mængder af land‑
brugsproduktion (f.eks. dyrket areal eller antal af
dyr), i enkeltbetalingsordningen efter sundheds‑
tjekket af den fælles landbrugspolitik i 2008.
Revisionen viste, at Kommissionen i perio‑
den 2010-2012 ikke overvågede medlems‑
staternes beregning af landbrugernes beta‑
lingsrettigheder til EU‑landbrugsstøtte under
enkeltbetalingsordningen godt nok. Selv om
medlemsstaterne for størstepartens vedkommen‑
de havde anvendt landbrugernes referencedata
korrekt, var der væsentlige svagheder med hen‑
syn til den korrekte anvendelse af beregningsreg‑
lerne og -principperne. Kommissionen anvendte
ikke sit mandat til at sikre, at de kriterier, der
blev anvendt til fordeling af den støtte, der var
til rådighed, i alle tilfælde stemte overens med
EU’s principper, og vurderede ikke, om de fulgte
principperne for forsvarlig økonomisk forvaltning
eller kunne have en indvirkning på markedsvilkå‑
rene. De rammer, Kommissionen havde fastlagt,
præciserede ikke tilstrækkelig klart, hvilke kon‑
troller medlemsstaterne skulle udføre, og med‑
lemsstaternes kontrolsystemer var af svingende
kvalitet.
Hovedformålet med enkeltbetalingsordningen var
at ændre den politiske orientering og i stedet for
markedsstøtte gå over til afkoblet indkomststøtte
til landbrugerne og dermed give disse frihed til at
producere i overensstemmelse med efterspørgslen
på markedet og give dem en mere stabil indkomst.
Enkeltbetalingsordningen er indtil videre blevet
indført i 18 medlemsstater og tegner sig for 54 % af
EU’s samlede budget til landbrug og udvikling af
landdistrikterne.

••

Bliver EU’s støtte til investeringer og salgsfremstød i vinsektoren forvaltet godt, og er
der dokumentation for støttens resultater
med hensyn til EU‑vinenes konkurrenceevne?
(9/2014) — vurderede, om investeringsforan‑
staltningerne og foranstaltningerne vedrørende
salgsfremstød var udformet hensigtsmæssigt, og
undersøgte de foreliggende overvågnings- og
evalueringsdata for at vurdere, om Kommissionen
og medlemsstaterne havde opnået de forventede
resultater på en produktiv måde.
Revisionen viste, at forvaltningen af støtten til
investeringer og salgsfremstød i vinsektoren var
negativt påvirket af udformnings- og gennem‑
førelsessvagheder, og at effekten på EU‑vinenes
konkurrenceevne ikke altid kunne dokumenteres.
Den særlige investeringsforanstaltning for vin‑
sektoren er ikke berettiget, eftersom der allerede
kan gives støtte under EU’s politik for udvikling
af landdistrikterne. EU‑tilskud til salgsfremstød
for vin blev ofte brugt til at konsolidere tilstede‑
værelsen på eksisterende markeder snarere end
til at generobre tidligere markeder eller erobre
nye. Investeringsforanstaltningens effekt kan ikke
uden videre skelnes fra effekten af investeringer
i udvikling af landdistrikterne.
EU er verdens største vinproducent. EU’s støtte har
til formål at forbedre konkurrenceevnen og skabe
bedre balance mellem udbud og efterspørgsel.
Mellem 2009 og 2013 brugte medlemsstaterne
522 millioner euro i EU‑midler under foranstaltnin‑
gen om salgsfremstød og 518 millioner euro under
investeringsforanstaltningen. Der er afsat langt flere
midler til medlemsstaterne til denne foranstaltning
i perioden 2014-2018.
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••

Effektiviteten af Den Europæiske Fiskerifonds
støtte til akvakultur (10/2014) — vurderede,
om foranstaltningerne til støtte for akvakultur
blev hensigtsmæssigt udformet og gennemført
å EU‑niveau og i medlemsstaterne, og om EFF gav
valuta for pengene og støttede en bæredygtig
udvikling af akvakultur.
Revisionen viste, at foranstaltningerne til støtte
for akvakultur til og med 2013 ikke blev hensigts‑
mæssigt udformet og gennemført på EU‑niveau
og i medlemsstaterne, og at EFF ikke gav valuta
for pengene og ikke ydede effektiv støtte til en
bæredygtig udvikling af akvakultur. Der var ikke
en hensigtsmæssig ramme for konkret udmønt‑
ning af EU’s målsætninger om en bæredygtig
udvikling af akvakultur, og resultaterne var
utilstrækkelige. Foranstaltningerne i medlems‑
staterne til støtte for en bæredygtig udvikling af
akvakultur blev ikke hensigtsmæssigt udformet
og gennemført. Medlemsstaternes nationale
strategiske planer og operationelle programmer
var ikke tilstrækkelig klare, og der manglede en
sammenhængende strategi for sektoren. Målret‑
ningen af EFF‑finansieringen mod akvakulturpro‑
jekter var ofte dårlig, og revisionen viste, at disse
projekter sædvanligvis ikke gav de forventede
resultater og ikke gav valuta for pengene.
Hvert år producerer EU’s akvakultursektor ca.
1,3 millioner ton fisk, og den har en omsætning på
4 milliarder euro. Et af målene for den fælles fiske‑
ripolitik i perioden til og med 2013 var at fremme
en bæredygtig udvikling af akvakultur. I maj 2013
havde den fælles fiskeripolitik ydet over 400 millio‑
ner euro til at finansiere foranstaltninger til pro‑
duktive investeringer i akvakultur samt miljø- og
sundhedsforanstaltninger.

••

Økonomisering: holde omkostningerne til
tilskud til EU‑finansierede landdistriktsprojekter under kontrol (22/2014) — undersøgte,
om de metoder, som Kommissionen og med‑
lemsstaterne fulgte, var de mest effektive til at
sikre, at omkostningerne til tilskud til udvikling af
landdistrikterne blev holdt under kontrol.
Revisionen viste, at EU‑medlemsstaterne kunne
opnå betydelige besparelser på tilskuddene til
projekter om udvikling af landdistrikterne og
samtidig sikre bedre valuta for pengene. Reviso‑
rerne konstaterede, at medlemsstaterne havde
adgang til brugbare og omkostningseffektive
metoder til omkostningskontrol i forbindelse med
tilskud til udvikling af landdistrikterne, som vil
kunne anvendes mere bredt. Medlemsstaternes
kontrolsystemer var i højere grad gearet til at
kontrollere priserne på de enkelte elementer eller
arbejder, der var opgivet i støtteansøgningerne,
og der blev ikke i samme grad lagt vægt på, om
elementerne i sig selv var hensigtsmæssige. Nog‑
le former for priskontrol var tidskrævende eller
gav kun begrænset sikkerhed for, at de godkend‑
te omkostninger var rimelige. Kommissionen gav
ikke vejledning nok og udbredte ikke god praksis
ved starten af programmeringsperioden. Den
sikrede sig ikke, at medlemsstaternes systemer
var effektive, før store mængder af tilskud blev
godkendt.
Ca. halvdelen af de 100 milliarder euro i EU‑udgifter,
der var programmeret til udvikling af landdistrik‑
terne i 2007-2013, blev tildelt i form af tilskud til
dækning af omkostninger i forbindelse med inve‑
steringsprojekter og andre projekter iværksat af
landbrugere, virksomheder, sammenslutninger og
lokale myndigheder i landdistrikterne.
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••

Fejl i udgifterne til udvikling af landdistrikterne: Hvad er årsagerne, og hvordan håndteres disse fejl? (23/2014) — undersøgte, om
foranstaltningerne til udvikling af landdistrik‑
terne gennemføres i overensstemmelse med de
gældende love og forordninger, og identificerede
de vigtigste årsager til den høje fejlforekomst på
dette område.
Revisionen viste, at de fleste fejl inden for politik‑
ken for udvikling af landdistrikterne skyldes over‑
trædelser af betingelser, der er fastsat af med‑
lemsstaterne. Deres kontrolmyndigheder kunne
og burde have opdaget og korrigeret de fleste af
de fejl, der opstod i tilknytning til investerings‑
foranstaltninger vedrørende udvikling af landdi‑
strikterne. Deres kontrolsystemer er mangelfulde,
fordi kontrollen ikke er udtømmende og er base‑
ret på utilstrækkelige oplysninger. Den gennem‑
snitlige fejlforekomst for de udgifter til udvikling
af landdistrikterne, der er afholdt i de seneste tre
år, var 8,2 %. Investeringsforanstaltningerne teg‑
nede sig for to tredjedele af denne fejlforekomst,
og den arealrelaterede støtte tegnede sig for en
tredjedel. Kun 16 % af fejlforekomsten skyldtes
manglende overholdelse af direkte bestemmelser
i EU‑forordningerne, mens størstedelen — 84 %
— skyldtes overtrædelser af betingelser, der var
fastsat på medlemsstatsniveau.
EU og medlemsstaterne afsatte mere end 150 milli‑
arder euro til politikken for udvikling af landdistrik‑
terne i programmeringsperioden 2007-2013, næsten
ligeligt fordelt mellem investeringsforanstaltninger
og arealrelateret støtte. Disse udgifter er særlig
tilbøjelige til at være fejlbehæftede.

••

Bliver EU’s støtte til forebyggelse og genopretning af skader på skove som følge af
brande og naturkatastrofer forvaltet tilfredsstillende? (24/2014) — vurderede, om støtten
fra Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling
af Landdistrikterne (ELFUL) til genetablering af
potentialet i skovbruget og indførelse af fore‑
byggende aktioner (foranstaltning 226) er blevet
forvaltet tilfredsstillende, og om Kommissionen
og medlemsstaterne kan påvise, at støtten har
opfyldt de tilsigtede mål på en omkostningsef‑
fektiv måde.
Revisionen viste, at EU’s finansiering af aktioner
til forebyggelse af skovbrande og genopretning
af skove, der er blevet skadet ved naturkatastro‑
fer og brand, ikke var blevet forvaltet godt nok.
Kommissionen og medlemsstaterne kan ikke do‑
kumentere, at de tilsigtede resultater af finansie‑
ringen er blevet nået på en omkostningseffektiv
måde.
I de sidste 30 år har brande hvert år i gennem‑
snit ødelagt 480 000 ha skovområder i EU. Fore‑
byggende aktioner tegnede sig for mere end
80 % af EU’s finansiering på 1,5 milliarder euro
i perioden 2007-2013.
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Sikkerhed og borgerskab
Dette politikområde blev skabt for at sikre den frie bevægelighed for personer og tilbyde borgerne et højt
beskyttelsesniveau. Det spænder fra forvaltningen af EU’s ydre grænser til civil- og strafferetligt samarbejde og
inkluderer asyl- og indvandringspolitik, politisamarbejde samt bekæmpelse af kriminalitet. Udgifterne til dette
område i perioden 2014-2020 vil i løbende priser udgøre 18 milliarder euro, under 2 % af det samlede budget.

I 2014 udarbejdede Revisionsretten følgende særberet‑
ninger på dette område:

••

Erfaringer fra Kommissionens udvikling af
anden generation af Schengeninformationssystemet (SIS II) (3/2014) — undersøgte, hvorfor
Kommissionen leverede SIS II mere end seks år
senere end planlagt, og hvorfor prisen var otte
gange højere end det oprindelige budgetoverslag.
Den undersøgte, om der under hele projektet var
en solid businesscase for SIS II, som tog hensyn
til større ændringer med hensyn til omkostninger
og forventede fordele.
Revisionen viste, at forsinkelserne og budgetover‑
skridelserne opstod på grund af svagheder i Kom‑
missionens forvaltning. Den oprindelige frist var
urealistisk, og Kommissionen var ikke i stand til
at forvalte hovedkontrakten om udviklingsarbej‑
det effektivt før 2009. I de oprindelige omkost‑
ningsoverslag var den nødvendige investering
sat væsentligt for lavt. De fulde omkostninger
til SIS II beløb sig til 189 millioner euro mod de
oprindelig planlagte 23 millioner euro plus et
anslået beløb på 330 millioner euro til de nationa‑
le systemer. Kommissionen dokumenterede ikke
fuldt ud, at SIS II gav organisationen mest mulig
valuta for pengene. Men den indhøstede dog er‑
faringer under den første del af projektet og har
allerede udnyttet nogle af dem i forbindelse med
forberedelsen af andre store IT‑projekter.
Schengeninformationssystemet anvendes af græn‑
sevagter, politi, toldmyndigheder, visummyndighe‑
der og retlige myndigheder i hele Schengenområdet.
Det indeholder oplysninger (indberetninger) om
personer, som kan have været indblandet i grov
kriminalitet, eller som måske ikke har ret til at rejse
ind i eller opholde sig i EU. Det indeholder også
indberetninger om forsvundne personer samt om
bortkomne eller stjålne genstande.

••

Fonden for De Ydre Grænser har fremmet finansiel solidaritet, men der er behov for bedre
resultatmåling og yderligere EU‑merværdi
(15/2014) — vurderede Fonden for de Ydre
Grænsers effektivitet og EU‑merværdi og graden
af målopfyldelse for fondens medfinansierede
projekter og programmer.
Revisionen viste, at Fonden for de Ydre Grænser
har bidraget til forvaltningen af EU’s ydre grænser
og fremmet finansiel solidaritet mellem med‑
lemsstaterne. Den tilførte EU‑merværdi var dog
begrænset, og det samlede resultat kunne ikke
måles på grund af svagheder ved de ansvarlige
myndigheders overvågning og alvorlige mangler
i Kommissionens og medlemsstaternes efter‑
følgende evalueringer. Medlemsstaternes pro‑
grammer var ikke integreret i nationale strategier
for grænsekontrol og visumanliggender, og de
manglede SMART‑mål og målbare indikatorer.
Projektudvælgelsesprocedurerne sikrede ikke, at
medlemsstaternes faktiske behov blev opfyldt.
Utilstrækkelige indkøbsprocedurer i medlems‑
staterne bringer den forsvarlige økonomiske
forvaltning i fare. Der var alvorlige svagheder
i forvaltningen af fonden i vigtige medlemsstater
— Grækenland, Spanien og Italien samt, for de
tidlige finansieringsår, Malta.
Fonden for De Ydre Grænser, som er EU’s vigtigste
finansielle instrument til støtte for forvaltningen af
de ydre grænser, ydede 1,9 milliarder euro i perioden
2007-2013. Fondens overordnede mål er at hjælpe
nuværende og fremtidige Schengenstater med at
sikre en ensartet, effektiv og produktiv kontrol ved
deres fælles ydre grænser.

27

Vores aktiviteter

Det globale Europa
EU’s aktiviteter på området eksterne forbindelser har fokus på udvidelse, styrkelse af stabilitet, sikkerhed og
velstand i EU’s nabolande og støtter aktivt en bæredygtig udvikling på internationalt plan og foranstaltninger til
fremme af global politisk styring og sikring af strategisk og civil sikkerhed.
Til opfyldelse af disse mål i perioden 2014-2020 har EU øremærket 66 milliarder euro i løbende priser — svaren‑
de til 6 % af det samlede planlagte budget. Hovedparten af udgifterne forvaltes direkte af Kommissionen enten
fra hovedkvarteret eller via delegationerne. En del af bistanden forvaltes også i fællesskab med internationale
organisationer.

I 2014 udarbejdede Revisionsretten følgende særberet‑
ninger på dette område:

••

Oprettelsen af Tjenesten for EU’s Optræden
Udadtil (11/2014) — vurderede, om oprettelsen
af Tjenesten for EU’s Optræden Udadtil (EU‑Uden‑
rigstjenesten) var forberedt tilstrækkeligt, om
prioriteringen, tilrettelæggelsen og fordelingen
af midlerne var produktiv, og om EU‑Udenrigstje‑
nesten har samordnet sin indsats effektivt med
Kommissionen og med medlemsstaterne.
Revisionen viste, at EU‑Udenrigstjenesten bør
øge sin produktivitet og gøre mere for EU og
unionsborgerne. Oprettelsen af EU‑Udenrigstje‑
nesten blev hastet igennem og var ikke forberedt
godt nok. Svagheder med hensyn til prioritering,
tilrettelæggelse og fordeling af ressourcerne
mindskede dens produktivitet. Samordningen
mellem EU‑Udenrigstjenesten og Kommissionen
var kun delvis effektiv, hovedsagelig på grund
af ineffektive samarbejdsmekanismer og stive
finansielle og administrative regler i delegatio‑
nerne. Samordningen med medlemsstaterne kan
udbygges med henblik på at udnytte synergier
fra f.eks. informationsudveksling og samhusning
samt konsulære tjenester, herunder beskyttelse af
EU‑borgere.
EU‑Udenrigstjenesten har hjemsted i Bruxelles
og har et globalt netværk med 140 delegationer.
EU‑Udenrigstjenestens budget for 2014 var på
519 millioner euro fordelt på hovedkvarteret (41 %)
og delegationerne (59 %).

••

EU’s støtte til rehabilitering efter jordskælvet
i Haiti (13/2014) — undersøgte, om EU’s støtte
til rehabilitering af landet var godt udformet
og blev gennemført hensigtsmæssigt, og om
Kommissionen sammenkoblede tilvejebringelsen
af nødhjælp ordentligt med rehabiliteringsindsat‑
sen og udviklingsbistanden.
Revisionen viste, at EU‑støtten til rehabilitering
efter jordskælvet i Haiti i 2010 samlet set var godt
udformet og rettet mod Haitis største behov,
men at programmerne ikke blev gennemført
tilstrækkelig effektivt, og sammenkoblingen
mellem nødhjælp, rehabilitering og udvikling var
utilstrækkelig. De fleste af de programmer, som
Retten gennemgik, leverede — eller ville sand‑
synligvis levere — de planlagte output, dog næ‑
sten alle med forsinkelser. Kommissionen var klar
over den vanskelige situation, men håndterede
ikke en række væsentlige risici for gennemførel‑
sen og opfyldelsen af programmålene godt nok.
Programmerne blev overvåget, men Kommissio‑
nen og EU‑Udenrigstjenesten traf ikke i rette tid
foranstaltninger til at styrke ressourcerne hos EU’s
delegation i Haiti, som ikke havde tilstrækkelig
kapacitet til at aflæggebesøg på stedet.
I marts 2010 gav 55 donorer tilsagn om at yde
5,4 milliarder USD i perioden 2010-2012 og yderlige‑
re 3,0 milliarder USD i 2013 og fremefter. EU var et af
de største donorlande og gav et samlet tilsagn om
at yde 1,2 milliarder euro.
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••

Effektiviteten af at blande tilskud, der ydes
under regionale investeringsfaciliteter, og lån
fra finansielle institutioner til at støtte EU’s
eksterne politikker (16/2014) — undersøgte
udformningen og forvaltningen af investeringsfa‑
ciliteterne, og om anvendelsen af blanding havde
givet de ønskede fordele.
Revisionen gav en positiv bedømmelse af ud‑
formningen og den generelle effektivitet ved
at blande tilskud ydet under regionale investe‑
ringsfaciliteter og lån fra finansielle institutioner
til at støtte EU’s eksterne politikker, men påpe‑
gede samtidig en række centrale spørgsmål, der
skal tages op hurtigt. Faciliteterne var udformet
hensigtsmæssigt, men de potentielle fordele
ved at blande tilskud og lån blev ikke udnyttet
fuldt ud på grund af mangler ved Kommissionens
forvaltning. For næsten halvdelen af de under‑
søgte projekters vedkommende var der ikke
tilstrækkeligt bevis til, at det kunne konkluderes,
at tilskuddene var berettigede. I nogle tilfælde
ville investeringerne sandsynligvis være blevet
foretaget også uden EU‑bidraget. Kommissionen
bør sikre, at tildelingen af tilskud sker på basis af
en grundig og dokumenteret vurdering af den
opnåede merværdi i form af opfyldelse af EU’s
mål for udvikling, naboskab og udvidelse.
Siden 2007 har Kommissionen oprettet otte regio‑
nale investeringsfaciliteter. De kombinerer tilskud,
der finansieres over de europæiske udviklings‑
fonde (EUF) og EU’s almindelige budget, med lån,
hovedsageligt fra europæiske udviklingsfinansie‑
ringsinstitutioner. Blanding sigter mod at håndtere
investeringsmuligheder, sædvanligvis store infra‑
strukturprojekter, der kunne være levedygtige, men
som ikke tiltrækker tilstrækkelig finansiering fra
markedets finansieringskilder.

••

Kan initiativet vedrørende EU’s ekspertisecentre bidrage effektivt til at begrænse kemiske,
biologiske, radiologiske og nukleare risici
fra lande uden for EU? (17/2014) — vurderede,
om initiativet byggede på en grundig analyse
af situationen før 2010, om initiativets organisa‑
tionsstruktur var egnet til at tage de identifice‑
rede udfordringer op, samt om der var indført
et passende forvaltningssystem, og om det var
operationelt.
Revisionen var generel positiv med hensyn til
ekspertisecentrenes medvirken til at nedbringe
CBRN‑risici. Initiativet er i overensstemmelse med
de prioriteter, der er opstillet i den europæiske
sikkerhedsstrategi og den europæiske strategi
mod spredning af masseødelæggelsesvåben.
Initiativet involverer alle interessenter i partner‑
landene og styrker dermed bæredygtigheden af
de trufne foranstaltninger. Organisationsstruk‑
turen er generelt passende, men så kompleks,
at det var med til at forsinke igangsætningen af
projekterne.
Initiativet vedrørende ekspertisecentre vedrører
oprettelsen af regionale platforme i forskellige
regioner i verden, som skal håndtere CBRN‑risici. Det
er den største enkeltforanstaltning i stabilitetsinstru‑
mentets langsigtede element og fik tildelt 100 milli‑
oner euro i perioden 2010-2013.
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••

EuropeAids systemer til evaluering og resultatorienteret overvågning (ROM) (18/2014)
— undersøgte, om disse systemer er pålidelige
og hensigtsmæssigt organiseret, om der er afsat
tilstrækkelige ressourcer til dem, samt om de
sikrer, at der gives relevante og solide resultater,
og at resultaterne udnyttes maksimalt.
Revisionen var skeptisk med hensyn til disse sy‑
stemers pålidelighed. Evaluerings- og ROM‑funk‑
tionerne er velorganiserede, men der bør lægges
mere vægt på, at ressourcerne anvendes produk‑
tivt. Systemerne giver ikke tilstrækkelige oplys‑
ninger om de opnåede resultater og sikrer ikke,
at resultaterne udnyttes maksimalt. Projekt- og
programevalueringerne, der tilrettelægges af
Kommissionens delegationer og gennemføres
i partnerlandene, forvaltes ikke tilfredsstillende:
Det overordnede tilsyn med dem er utilstræk‑
keligt, det er uklart, hvor mange ressourcer, der
bruges på dem, og der er ikke adgang til resulta‑
terne af dem.
To af nøgleelementerne i den ansvarlighedsramme,
der forvaltes af Europa‑Kommissionens Generaldi‑
rektorat for Udvikling og Samarbejde (EuropeAid), er
dens evaluerings- og ROM‑systemer. De samlede år‑
lige omkostninger til systemerne anslås til 34-38 mil‑
lioner euro. De årlige udgifter til udvikling, som disse
systemer dækker, anslås til ca. 8 milliarder euro.

••

EU’s førtiltrædelsesbistand til Serbien
(19/2014) — vurderede, om Kommissionen for‑
valtede førtiltrædelsesbistanden til Serbien i pe‑
rioden 2007-2013 effektivt og undersøgte støtten
til det centrale område regeringsførelse.
Revisionen viste, at EU’s støtte på 1,2 milliar‑
der euro i perioden 2007-2013 samlet set var
effektiv med hensyn til at forberede Serbien til
EU‑medlemskab. Finansieringen fra instrumentet
til førtiltrædelsesbistand (IPA) satte sammen med
andre former for bistand Serbien i stand til at
gennemføre sociale og økonomiske reformer og
forbedre sin forvaltning af de offentlige finanser.
På grundlag af erfaringerne fra andre lande, der
har modtaget støtte under IPA, lægger Kommissi‑
onen i stigende grad vægt på spørgsmål i relation
til regeringsførelse, når den planlægger sin finan‑
sielle og ikke‑finansielle bistand til Serbien. For
så vidt angår regeringsførelse og bekæmpelse af
korruption forvaltede Kommissionen den ikke‑fi‑
nansielle bistand til Serbien effektivt. Kommissio‑
nen var også effektiv med hensyn til at forberede
Serbien til decentraliseret forvaltning af EU‑mid‑
ler, men kun inden for det begrænsede område,
som IPA‑forvaltningsstrukturerne dækker.
Regeringsførelse, som Kommissionen har identifi‑
ceret som det mest udfordrende område for Serbi‑
en, modtog en fjerdedel af IPA‑midlerne, i alt ca.
170 millioner euro om året mellem 2007 og 2013.
EU supplerer IPA‑midlerne med ikke‑finansielle
midler for at hjælpe Serbien med at forberede sig på
EU‑medlemskab.

Vores aktiviteter
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Administration
EU‑institutionernes, agenturernes og de andre organers administrationsudgifter omfatter personaleomkostnin‑
ger, f.eks. vederlag og pensioner, udgifter vedrørende bygninger, udstyr energi og kommunikation samt infor‑
mationsteknologi. De udgifter, der er øremærket til dette område i perioden 2014-2020, udgør i løbende priser
70 milliarder euro, 6 % af EU’s samlede budget.

I 2014 udarbejdede Revisionsretten følgende særberet‑
ninger på dette område:

••

Hvordan beregner, reducerer og udligner EU’s
institutioner og organer deres drivhusgasemissioner? (14/2014) — vurderede, om EU‑in‑
stitutionerne og -organerne havde en politik for
reduktion af den administrative drifts indvirkning
på miljøet, og om denne politik blev gennemført
effektivt.
Revisorerne opfordrede EU‑institutionerne og
-organerne til at udvikle en fælles politik for
mindskelse af drivhusgasemissioner (»CO2-fod‑
aftryk«). Det går langsomt med at få indført EU’s
ordning for miljøledelse og miljørevision, og der
er kun adgang til fragmentariske oplysninger om
emissionernes faktiske størrelse. Kun få institu‑
tioner og organer anvender systematisk grønne
indkøb.

Det lykkedes EU‑institutionerne og -organerne at
vende udviklingen med stigende drivhusgasemis‑
sioner i forbindelse med energiforbruget i deres
bygninger, men de foreliggende data gjorde
det ikke muligt klart at identificere en faldende
tendens for andre emissionskilder, f.eks. tjeneste‑
rejser. Over halvdelen af de reviderede EU‑institu‑
tioner og -organer havde ikke opstillet kvantifice‑
rede mål for reduktion af deres emissioner.
EU’s miljøpolitik sigter mod et højt beskyttelsesni‑
veau. Ifølge traktaten (TEUF) skal miljøbeskyttelses‑
krav integreres i udformningen og gennemførelsen
af Unionens politikker og aktioner for at fremme en
bæredygtig udvikling.

Vores aktiviteter
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Indtægter/Egne indtægter
Egne indtægter er EU’s indtægter, som bruges til at finansiere Unionens udgifter. Der er tre kategorier af egne
indtægter: traditionelle egne indtægter (told på import fra lande uden for EU og sukkerafgifter), egne indtægter fra
moms og egne indtægter baseret på BNI (EU‑budgettets største indtægtskilde).

I 2014 udarbejdede Revisionsretten følgende særberet‑
ning på dette område:

••

Forvaltes præferencehandelsordningerne
hensigtsmæssigt? (2/2014) — vurderede, om
Kommissionen på passende vis evaluerede de
økonomiske virkninger af præferencehandels‑
ordningerne, og om kontrollerne heraf effektivt
sikrer, at indførsler ikke uberettiget kan nyde
godt af præferencetoldforanstaltninger med tab
af EU‑indtægter til følge.
Revisionen viste, at Kommissionen har forbed‑
ret kvaliteten af sine konsekvensanalyser over
tid, men at den stadig ikke i tilstrækkelig grad
analyserer de økonomiske virkninger af præferen‑
cehandelsordningerne. EU mister indtægter som
følge af svage toldkontroller i medlemsstater,
som ikke er i stand til at sikre, at indførsler ikke
uberettiget nyder godt af toldpræferencer.
Ved ensidige ordninger indrømmer EU udvik‑
lingslande præferenceadgang ved at give toldfri
adgang til EU‑markedet og bidrager derved til at
udrydde fattigdom og fremme bæredygtig udvik‑
ling. I 2011 blev der indført for mere end 242 mil‑
liarder euro i EU under præferencehandelsordnin‑
ger, hvilket svarer til 14 % af EU’s import.

Vores aktiviteter
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Finansiel og økonomisk styring
Den Europæiske Unions ramme for økonomisk styring sigter mod at forebygge eller opdage og korrigere pro‑
blematiske økonomiske tendenser såsom uforholdsmæssigt store offentlige underskud eller offentlig gæld, som
kan hæmme væksten og bringe de offentlige finansers bæredygtighed i fare.

I 2014 udarbejdede Revisionsretten sin første særberet‑
ning på dette område.

••

Europæisk banktilsyn tager form — EBA og
dens ændrede kontekst
(5/2014) — vurderede, om Kommissionen og Den
Europæiske Banktilsynsmyndighed (EBA) havde
varetaget deres ansvar på tilfredsstillende vis
med hensyn til at indføre nye ordninger for regu‑
lering af og tilsyn med banksektoren, og under‑
søgte, hvor godt de nye ordninger fungerede.
Revisionen viste, at Kommissionens reform af
banksektorlovgivningen og oprettelsen af EBA var
vigtige første skridt som reaktion på den finansiel‑
le krise. EBA leverede elementer til et nyt regule‑
rings- og tilsynssystem for banksektoren. Der blev
konstateret mangler i det grænseoverskridende
banktilsyn, vurderingen af EU‑bankers modstands‑
dygtighed og styrkelsen af forbrugerbeskyttelse.
EBA havde et begrænset retligt mandat og be‑
grænset personale til at gennemføre stresstestene
i 2011, der blev gennemført, uden at der var truffet
foranstaltninger med henblik på en finansiel »støt‑
temekanisme« på EU‑plan. Selv om stresstestene
var nyttige med hensyn til at indlede rekapitalise‑
ringen af et stort antal banker, afslørede de også
de begrænsninger, som sådanne undersøgelser
er forbundet med, når de ikke er kombineret med
en vurdering af porteføljekvaliteten. Det er stadig
et spørgsmål, hvilken rolle den vil få i forbindelse
med banktilsyn i fremtiden, og hvilken rolle og
hvilket ansvar henholdsvis EBA og ECB vil få.
Umiddelbart efter finanskrisen tog Kommissionen
skridt til at stabilisere banksektoren ved at søge at
styrke de reguleringsmæssige rammer for og tilsynet
med bankerne, især dem, der arbejder på tværs af
grænserne. Som led i en række vidtgående forslag
til reguleringsmæssige ændringer blev EBA opret‑
tet i 2011. EBA har en funktion i forbindelse med
tilsyn med banklovgivning på europæisk plan og
forbrugerbeskyttelse.

Alle særberetninger offentliggøres i deres fulde
ordlyd på 23 EU‑sprog på vores websted (eca.europa.eu) og på EU bookshop (bookshop.europa.eu).
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Udtalelser og andre output i 2014
Revisionsretten bidrager til at forbedre EU’s økonomi‑
ske forvaltning gennem sine udtalelser om forslag til ny
eller ændret lovgivning med finansiel indvirkning. De
øvrige EU‑institutioner anmoder om disse udtalelser,
og lovgivningsmyndighederne — Europa‑Parlamentet
og Rådet — anvender dem i deres arbejde. Revisions‑
retten kan også på eget initiativ udsende positions‑
papirer om og gennemgange af andre spørgsmål. På
eget initiativ udsendte Revisionsretten sin holdning
til Kommissionens rapport om foranstaltninger
til bekæmpelse af korruption, mens en analyse af
de mulige besparelser for EU’s budget, hvis Europa‑Parlamentet samlede sine aktiviteter var reaktion
på en begæring fra Europa‑Parlamentet.

••
••
••

om forslag til ændring af forordningen om finan‑
sielle bestemmelser for Kontoret for Harmonise‑
ring i det Indre Marked (Varemærker og Design)
(OHIM) (5/2014)
om forslag til ændring af forordningen om Det
Europæiske Kontor for Bekæmpelse af Svig (OLAF)
for så vidt angår etablering af en kontrolansvarlig
for processuelle garantier (6/2014)
om forslag til ændring af forordningen om ord‑
ningen for De Europæiske Fællesskabers egne
indtægter (7/2014).

I 2014 udarbejdede Revisionsretten syv udtalelser,
som vedrørte en række væsentlige områder:

••

••
••
••

om forslag til ændring af forordningen om gen‑
sidig bistand mellem medlemsstaternes admini‑
strative myndigheder og om samarbejde mellem
disse og Kommissionen med henblik på at sikre
den rette anvendelse af told- og landbrugsbe‑
stemmelserne (1/2014)
om forslag til tilpasning af vederlag og pensioner
til tjenestemænd og øvrige ansatte ved Den Euro‑
pæiske Union samt af justeringskoefficienterne
for disse vederlag og pensioner (2/2014)
om forslag til ændring af finansforordningen for
den 10. Europæiske Udviklingsfond med hen‑
blik på gennemførelse af overgangsfaciliteten
(3/2014)
om forslag til ændring af finansforordningen ved‑
rørende Europaskolernes budget (4/2014)

7
udtalelser

udarbejdet i 2014
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Horisontale analyser
Året 2014 var en periode med væsentlig fornyelse for
Den Europæiske Union. På denne omskiftelige bag‑
grund udtænkte og udarbejdede Revisionsretten en
ny type produkt: horisontale analyser. Hver af disse
analyser behandler et bredt emne med baggrund i Re‑
visionsrettens output, kumulerede viden og erfaring.
Hensigten er, at de skal danne grundlag for Revisions‑
rettens høring af og dialog med sine interessenter og
give den mulighed for at fremsætte bemærkninger om
vigtige forhold, som måske ikke normalt er omfattet af
dens revisioner. Den første horisontale analyse, der blev
offentliggjort i september 2014, behandlede spørgsmål
i relation til EU’s ordninger for ansvarlighed og offentlig
revision (jf. tekstboksen), og den var hovedreferencen
i forbindelse med konferencen om EU’s ansvarlighed
i oktober 2014 (jf. side 42). Den anden, som havde titlen
»Optimal anvendelse af EU’s midler: en horisontal ana‑
lyse af risiciene i relation til den økonomiske forvaltning
af EU‑budgettet«, blev offentliggjort i november 2014.
Den gav et overblik over EU’s finansielle strømme og de
spørgsmål, der skal behandles for bl.a. at sikre, at pen‑
gene fra EU‑budgettet giver EU’s skatteborgere mere
valuta for pengene (jf. tekstboksen).
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Udtalelserne og de horisontale analyser er offentliggjort i deres fulde ordlyd på 23 EU‑sprog på
vores websted (eca.europa.eu).

2
horisontale analyser
udarbejdet i 2014
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Mangler, overlapninger og udfordringer: en horisontal analyse af EU’s ordninger for
ansvarlighed og offentlig revision
Formålet med denne horisontale analyse er at øge bevidstheden om og fremme refleksionen over et emne med
reel betydning for den demokratiske legitimitet af EU som institution.
Den beskriver de væsentligste elementer i en ansvarlighedsramme, den offentlige revisions rolle og de centrale
elementer i en stærk ansvarligheds- og revisionskæde, udstikker seks vigtige områder, hvor der er udfordringer
med hensyn til ansvarlighed og offentlig revision på EU‑niveau, og analyserer de ansvarligheds- og revisions‑
ordninger, der gælder for de forskellige nye EU‑instrumenter og mellemstatslige instrumenter, der er blevet
udviklet som reaktion på finanskrisen.
Som konklusion beskriver vores analyse, hvad der skal til for at forbedre ansvarlighed og offentlig revision på
EU‑niveau, herunder:
οο en kontrolordning, som i højere grad er samarbejdsbaseret i forbindelse med samordnede eller mellemstats‑
lige instrumenter, som forvaltes af EU og medlemsstaterne
οο en række mere konsekvente og omfattende ordninger for alle EU’s politikker, instrumenter og midler, der
forvaltes af EU‑institutioner
οο bedre systemer for forvaltning og kontrol af EU‑aktiviteter og -midler som en forudsætning for gennemsig‑
tighed, god forvaltningsskik og ansvarlighed
οο fokus på måling af effekten og resultaterne af EU‑politikkerne, når EU‑budgettet spiller en lille rolle, men
hvor der er betydelige regulerings- eller lovgivningsmæssige bestemmelser på EU‑niveau
οο en reduktion af dyre overlappende revisioner i forbindelse med EU‑politikker og EU‑midler ved at sikre, at
revisorerne på hvert enkelt niveau kan henholde sig til arbejde udført af andre revisorer.

Optimal anvendelse af EU’s midler: en horisontal analyse af risiciene i relation til den
økonomiske forvaltning af EU‑budgettet
Denne horisontale analyse samler Revisionsrettens bemærkninger om alle aspekter ved forvaltningen af
EU‑budgettet på et tidspunkt, hvor regeringerne og skatteyderne i medlemsstaterne ønsker at få mere valuta
for de penge, de bidrager med.
Den trækker på 35 års erfaringer med revision af EU’s indtægter og udgifter med henblik på at give et overblik
over EU’s økonomiske forvaltning og resumerer de spørgsmål, der skal tages op for at sikre, at EU‑budgettet
giver mere valuta for pengene. Analysen er udbygget med detaljerede faktablade om de væsentligste ka‑
rakteristika ved og spørgsmål forbundet med de forskellige indtægts- og udgiftsområder, og giver forslag til
forbedring.
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Analysen identificerer en række centrale forhold, der fortjener særlig opmærksomhed, herunder:
οο Støtteberettigelsesregler og andre betingelser for at modtage EU‑støtte er alt for komplekse, hvilket gør
dem vanskelige at forstå, administrere og kontrollere og fører til divergerende fortolkninger
οο Regler og procedurer for offentlige indkøb, som ikke altid følges — enten forsætligt, eller fordi de ikke bliver
forstået korrekt — hvilket fører til højere omkostninger eller forsinkelser i EU‑finansierede projekter
οο Manglende kapacitet hos myndighederne i medlemsstaterne til at forvalte og anvende EU‑midler, hvilket
øger risikoen for fejl og for udgifter af dårlig kvalitet
οο Manglende samordning af EU‑budgettet og de nationale budgetter, for få midler fra medlemsstaterne til
rådighed til samfinansiering og fokus på at sikre regeloverholdelse frem for på de opnåede resultater
οο Der er mange forpligtelser fra den foregående udgiftsperiode, som EU‑budgettet stadig ikke har finansieret.

Ansvarlighedsrammen i forbindelse med EU’s forvaltning og finansielle kontrol
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Diagram fra den horisontale analyse af EU’s ordninger for ansvarlighed og offentlig revision.
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Partnerskab med interessenter
Værdien af Revisionsrettens bidrag til EU’s ansvarlighed
afhænger i stor udstrækning af, hvordan dens vigtigste
partnere i ansvarlighedsprocessen anvender Rettens
arbejde og produkter. Disse partnere er de politiske
myndigheder, der er ansvarlige for det offentlige tilsyn
med anvendelsen af EU‑midler (dvs. Europa‑Parlamen‑
tet, Rådet for Den Europæiske Union og de nationale
parlamenter). Vores strategi for 2013-2017 forpligter os
til at forbedre vores interne ordninger for overvågning
af den eksterne udvikling og varetage forbindelserne til
vores partnere.
Revisionsrettens formand og medlemmer opretholder
regelmæssige kontakter med Europa‑Parlamentets udvalg, navnlig Budgetkontroludvalget (CONT).
I 2014 deltog Revisionsrettens formand, Caldeira, i to
CONT‑møder samt i en række af Europa‑Parlamentets
plenarforsamlinger. Dette inkluderede forelæggelsen
af vores årlige arbejdsprogram og årsberetninger. Et af
vores strategiske mål er at styrke partnerskaberne med
vores vigtigste interessenter såsom Europa‑Parlamen‑
tets og Rådets forskellige specialiserede udvalg.
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I april 2014 udpegede Revisionsretten Ville Itälä til den
nyoprettede post som medlem med ansvar for institu‑
tionelle forbindelser, hvilket bidrog til at styrke vores
institutions forbindelser med andre EU‑institutioner på
strategisk plan, herunder en forøgelse af mulighederne
for at give vores arbejde større effekt.
I 2014 mødte andre medlemmer af Revisionsretten 64
gange op i CONT‑udvalget i forbindelse med 17 møder
vedrørende vores årsberetninger og særberetninger.
De deraf følgende drøftelser resulterede i, at indivi‑
duelle medlemmer af CONT‑udvalget udarbejdede
rapporter om vores særberetninger, herunder et udkast
til en rapport om vores særberetninger i forbindelse
med dechargeproceduren for 2013. I 2014 begyndte
CONT‑udvalget begyndte systematisk at invitere de
specialiserede udvalg til forelæggelsen af vores sær‑
beretninger på sine møder, hvilket var med til at give
vores arbejde større effekt.

I 2014 fortsatte traditionen med et fælles møde mellem medlemmerne af CONT‑udvalget og Revisionsretten, som blev afholdt i oktober i Revisions‑
retten i Luxembourg.

Vores aktiviteter

I begyndelsen af 2014 vedtog Europa‑Parlamentet
en betænkning om Den Europæiske Revisionsrets
fremtidige rolle. Revisionsretten tilslutter sig betænk‑
ningens holdning om, at enhver reform skal sættes
ind i den bredere sammenhæng vedrørende den
udfordring, det er at forbedre EU’s ansvarlighed. Vores
institution begyndte at tage emner op inden for de
områder, hvor vi har beføjelse til at handle. Navnlig i re‑
lation til vores arbejde, vores forbindelser med interes‑
senterne og vores ressourceanvendelse. De fremskridt,
vi har gjort i forbindelse med disse spørgsmål, blev
fremhævet i den peerevaluering, der blev offentliggjort
i 2014 (jf. Vigtige begivenheder).
I mange tilfælde var vi allerede på vej med en række
forbedringsinitiativer som led i gennemførelsen af
strategien for 2013-2017, f.eks. strømlining af revisi‑
ons- og rapporteringsprocessen samt en mere fleksibel
tilrettelæggelse af ressourcerne. Det har resulteret i en
forøgelse af antallet af beretninger udarbejdet i årets
løb og i en reduktion af den tid, det i gennemsnit tager
at producere dem. Reformprojektet, der blev igangsat
i 2014, forventes at give yderligere effektivitetsgevin‑
ster og gøre revisionsprocessen mere effektiv.
I en beslutning fra november 2013 bad Europa‑Parla‑
mentet Revisionsretten om at komme med en omfat‑
tende analyse af de mulige besparelser på EU’s budget,
inklusive besparelser opnået gennem mindre tabt
arbejdstid og større effektivitet, hvis Parlamentet kun
havde ét hjemsted. Revisionsretten udsendte resulta‑
tet af dette arbejde i juli 2014 og konkluderede, at en
flytning fra Strasbourg til Bruxelles ville kunne give væ‑
sentlige besparelser, og at en flytning fra Luxembourg
til Bruxelles ville kunne øge disse besparelser marginalt.

Nicole Bricq, medlem af det franske Senat (i midten), bydes velkommen
i Revisionsretten af dennes formand, Vítor Caldeira, og medlem af
Revisionsretten Danièle Lamarque.
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I 2014 fortsatte Revisionsretten det regelmæssige
samarbejde med Rådet i dets mange forskellige
sammensætninger og aktiviteter. I december 2014
forelagde Revisionsrettens formand, Vítor Caldeira,
årsberetningerne for Rådet for Økonomi og Finans,
og Revisionsretten blev ofte anmodet om at præsen‑
tere særberetninger for Rådets forskellige udvalg og
arbejdsgrupper.
En anden af vores prioriteter er at sikre effektive
forbindelser med de nationale parlamenter. Med‑
lemmerne af Revisionsretten præsenterer ofte vores
årsberetninger for nationale målgrupper. De nationale
parlamenters Europa- og finanskontroludvalg infor‑
meres med jævne mellemrum om vores aktiviteter.
Delegationer fra en række nationale parlamenter
besøgte vores institution i løbet af året, bl.a. en delega‑
tion fra det franske Senat i juli 2014. Herudover invite‑
rede Revisionsretten centrale interessenter til sit årlige
medlemsseminar, der blev afholdt i december 2014, for
at fremlægge deres holdninger til udfordringerne for
ansvarligheden i EU.
Revisionsretten samarbejder med Det Europæiske Kontor for Bekæmpelse af Svig (OLAF) om at
bekæmpe svig rettet mod EU‑budgettet. Vi meddeler
OLAF enhver mistanke om svig, korruption eller anden
ulovlig aktivitet til skade for EU’s finansielle interesser,
som vi opdager under vores revision, eller som tredje‑
part meddeler os. I 2014 meddelte vi OLAF 16 tilfælde
af mistanke om svig, korruption eller ulovlig aktivitet,
som vi havde konstateret under revisionen.
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Samarbejdet med andre overordnede
revisionsorganer

I september 2014 gennemgik og ajourførte Revisions‑
retten sin strategi for internationalt samarbejde (jf.
tekstboksen nedenfor).

Revisionsretten samarbejder primært med andre over‑
ordnede revisionsorganer (OR’er) i:

••
••
••

kontaktkomitéen for de overordnede revisionsor‑
ganer i EU’s medlemsstater
netværket af overordnede revisionsorganer
i kandidatlande og potentielle kandidatlande til
medlemskab af EU
internationale organisationer for offentlige revisi‑
onsorganer, navnlig Den Internationale Organisa‑
tion af Øverste Revisionsmyndigheder (INTOSAI)
og dens europæiske regionale gruppe (EUROSAI).

EUROSAI’s kongres, Haag, juni 2014.

Revisionsrettens strategi for internationalt samarbejde
Revisionsrettens samarbejdsstrategi sigter — i overensstemmelse med dens samlede strategi for 2013-2017 —
mod at maksimere institutionens bidrag til offentlig ansvarlighed i EU, bl.a. gennem styrkelse af det bi- og mul‑
tilaterale samarbejde med relevante partnere, f.eks. nationale overordnede revisionsorganer og internationale
revisionsorganisationer. Vores revisionsforpligtelser omfatter nu også områder med effekt på europæisk plan
(f.eks. finansiel styring) og globalt (f.eks. klimaændringer), og dermed bliver vores internationale samarbejdsak‑
tiviteter endnu vigtigere end tidligere.
Revisionsrettens samarbejdsstrategi prioriterer følgende:
οο Der vil fortsat navnlig være fokus på samarbejdet på EU‑plan i Kontaktkomitéen og med de enkelte med‑
lemsstaters OR. Dette kan eventuelt indebære deltagelse i fælles revision og ansvarliggørende arbejde, der
er relevant i forbindelse med EU‑budgettet og andre EU‑politikområder
οο I forbindelse med udvidelse af EU vil vi fortsat støtte de overordnede revisionsorganer i kandidatlandene og
i de potentielle kandidatlande til medlemskab af EU i deres kapacitetsopbygningsaktiviteter
οο I internationale revisionsorganisationer som INTOSAI vil vi øge vores deltagelse i samarbejdsaktiviteter ved‑
rørende fastsættelse af faglige standarder, fordi disse aktiviteter har stor betydning for kapacitetsopbygning
og vidensdeling i forbindelse med offentlig revision.
Gennem vores samarbejdsstrategi samt andre nyere foranstaltninger, f.eks. de nylig indførte højniveaukonferen‑
cer og -møder vil vi bidrage til at øge bevidstheden om EU’s økonomiske forvaltning og finansielle ansvarlighed.
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Kontaktkomitéen for de overordnede
revisionsorganer i EU’s medlemsstater
Ifølge EU‑traktaten skal Revisionsretten og medlems‑
staternes nationale revisionsinstitutioner samarbejde
på grundlag af tillid, men samtidig således, at de be‑
varer deres uafhængighed. Vi samarbejder aktivt med
de overordnede revisionsorganer i EU’s medlemsstater
inden for rammerne af Kontaktkomitéen, som holder
et årligt møde, og i forskellige arbejdsgrupper, netværk
og taskforcer, som oprettes med det formål at behand‑
le specifikke spørgsmål af fælles interesse.
I oktober 2013 overtog Revisionsretten formandskabet
for Kontaktkomitéen for en etårig periode. I denne
egenskab var vi vært ved det årlige møde i Kontakt‑
komitéen, som fandt sted i oktober 2014. De vigtigste
temaer på dagsordenen var et seminar om styrkelse af
samarbejdet, navnlig om spørgsmål i relation til Euro‑
pa 2020-strategien og bankunionen, rapportering om
Kontaktkomitéens og dens faglige partneres aktiviteter
og EU‑relaterede revisioner udført af Kontaktkomitéens
medlemmer.

Kontaktkomitéens møde i Luxembourg den 15.-17. oktober 2014.
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Vi samarbejder også bilateralt med medlemsstaternes
OR. Et godt eksempel herpå er et samarbejdsprojekt,
som Revisionsretten og Polens OR — Najwyższa Izba
Kontroli — gennemførte i fællesskab. Projektet inde‑
bar, at sidstnævntes revisorer deltog aktivt i arbejdet
med vores revision i Polen, som vedrørte udryddelse,
bekæmpelse og overvågning af dyresygdomme. Vi
har også et samarbejde kørende med de overordnede
revisionsorganer i Polen og Portugal vedrørende Euro‑
pa 2020 i forbindelse med det kapitel i vores årsberet‑
ning for 2014, der omhandler opnåelse af resultater.
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Netværket af overordnede revisionsorganer i kandidatlande og potentielle kandidatlande til medlemskab af EU
Revisionsretten samarbejder med OR i kandidatlandene
og i de potentielle kandidatlande til medlemskab af
EU i et netværk1, som har en organisationsstruktur, der
minder om Kontaktkomitéen. Gennem hele 2014 støtte‑
de vi netværket i forbindelse med en parallel forvalt‑
ningsrevision vedrørende energieffektivitet, bl.a. ved at
stille eksperter i emnet og i metoder til gennemførelse
af forvaltningsrevisions til rådighed.

Den Internationale Organisation af Øverste Revisionsmyndigheder
I 2014 fortsatte vi med at spille en aktiv rolle og deltog
fuldt ud i INTOSAI’s aktiviteter og leverede væsentlige
bidrag til flere af INTOSAI’s udvalg og arbejdsgrupper:

••
••
••

I juni 2014 deltog vi i EUROSAI’s IX kongres, hvilket
omfattede tilrettelæggelse og afholdelse af en works‑
hop om resultatmåling, og i det XLI og XLII bestyrelses‑
møde i EUROSAI (vi har været medlem af bestyrelsen
siden 2011).
Vi fortsatte vores aktive engagement i EUROSAI’s
arbejdsorganer, bl.a. arbejdsgrupperne om informati‑
onsteknologier og om miljørevision, styringsudvalget
for oprettelse og drift af den elektroniske database om
gode praksis vedrørende revisionskvalitet og taskfor‑
cen om revision og etik. Revisionsretten blev også med‑
lem af den nylig oprettede arbejdsgruppe om revision
af midler afsat til naturkatastrofer og ulykker.
Inden for rammerne af de fælles konferencer for INTO‑
SAI’s regionale arbejdsgrupper deltog Revisionsretten
aktivt i den II fælles ASOSAI2-EUROSAI‑konference, som
havde fokus på de tidligere erfaringer med vedtagelsen
af ISSAI’erne3 og deres fremtidige virkninger.

til INTOSAI’s mål 1 som medlem af udvalget for
faglige Standarder og af dettes underudvalg
om finansiel og juridisk‑kritisk revision samt
forvaltningsrevision
til INTOSAI’s mål 2 som medlem af kapacitetsop‑
bygningsudvalget og af dettes underudvalg
om fremme af bedste praksis og kvalitetssikring
gennem frivillige peerevalueringer
til INTOSAI’s mål 3 som medlem af vidende‑
lingsudvalget og af dettes arbejdsgrupper om
miljørevision og om finansiel modernisering og
lovgivningsreform.

1

Pr. januar 2015 omfatter netværket seks kandidatlande
(Albanien, Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien,
Island, Montenegro, Serbien og Tyrkiet) og ét muligt
kandidatland (Bosnien‑Hercegovina). Siden november 2013
har Kosovo* deltaget i netværket som observatør.

*

Denne betegnelse indebærer ingen stillingtagen til Kosovos
status, og den er i overensstemmelse med FN’s Sikkerhedsråds
resolution 1244 og Den Internationale Domstols udtalelse om
Kosovos uafhængighedserklæring.

2

Asian Organisation of Supreme Audit institutions.

3

Internationale standarder for de øverste revisionsmyndigheder.
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Højniveaukonferencen om forbedring af
ansvarligheden i EU

International peerevaluering af
Revisionsretten
I 2013 bad Revisionsretten de overordnede revisions‑
organer i Frankrig, Tyskland og Sverige om at udføre
en peerevaluering af vores praksis i forbindelse med
forvaltningsrevision. Peerevalueringen trak på alle tre
partneres erfaringer og var meget nyttig både for Revi‑
sionsretten og for evaluatorerne. Metodologien bygge‑
de på generelt anerkendte kriterier for OR’ers arbejde
og tog retningslinjerne i de internationale standarder
i betragtning.
Peerevalueringen blev offentliggjort i 2014 på vores
websted (eca.europa.eu). Det konkluderedes, at Revi‑
sionsretten havde gjort betydelige fremskridt siden
den sidste peerevaluering i 2008. Vi havde analyseret
de udfordringer, der var et resultat af EU’s komplekse
institutionelle ramme, og havde taget en række skridt
til yderligere at øge effektiviteten og produktiviteten
af vores revisioner samt kvaliteten af vores revisionsbe‑
retninger. Evalueringen påpegede, at vi havde behov
for at strømline og accelerere vores beslutningstagning
og for at forbedre formuleringen af de anbefalinger, vi
fremsætter i revisionsberetningerne.
Internationale revisionsstandarder tilskynder til pee‑
revalueringer. De giver de overordnede revisionsorga‑
ner mulighed for at få foretaget en frivillig vurdering
af, hvordan de varetager deres opgaver, baseret på
internationale standarder. I 2014 ledede Revisionsretten
peerevalueringen af det overordnede revisionsorgan
i Litauen og blev bedt om at evaluere den schweiziske
forbundsfinanskontrol samt at deltage i peerevaluerin‑
ger af de overordnede revisionsorganer i Spanien og
Letland.

Fra venstre til højre: Jacques Sciberras, kabinetschef, Kevin Cardiff,
medlem af Revisionsretten, Vítor Caldeira, formand for Revisionsretten,
og Olli Rehn, næstformand i Europa‑Parlamentet.

I oktober 2014 afholdt Revisionsretten en højni‑
veaukonference, der samlede mange af dem, der har til
opgave at sikre, at Den Europæiske Union står til ansvar
for de offentlige midler, der sættes ind på at opfylde
EU’s mål. Konferencens tema var de mangler, overlap‑
ninger og udfordringer, der findes på EU- og medlems‑
statsplan, som påpeget i vores horisontale analyse af
EU’s ordninger for ansvarlighed og offentlig revision (jf.
side 35).
Konferencen gav deltagerne, herunder medlemmer
af eller repræsentanter for Europa‑Parlamentet, Euro‑
pa‑Kommissionen, Revisionsretten, Den Europæiske
Centralbank, Den Europæiske Investeringsbank, den
europæiske stabilitetsmekanisme, de nationale revisi‑
onskontorer og den akademiske verden, mulighed for
at debattere, hvordan disse ordninger burde udvikle sig
som reaktion på udviklingen i den økonomiske, bud‑
getmæssige og monetære integration. Drøftelserne var
koncentreret om ansvarlighed i EU, navnlig i relation
til centralbanker og tilsynsførende, krise- og efterkri‑
sestrukturer, EU‑midlernes løftestangseffekt i form af
udefrakommende deltagelse og stærkere fokus på EU’s
resultater.
Konferencens deltagere var enige om, at der er behov
for større samarbejde mellem statslige myndigheder,
parlamenter og revisorer på EU‑plan og nationalt plan
med henblik på at give offentligheden et bedre bil‑
lede af, hvordan EU‑politikkerne og -programmerne
fungerer.
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Styrkelse af partnerskaberne med de
nationale myndigheder i Litauen
En højtstående delegation fra Revisionsretten besøgte
Litauen i september for at styrke partnerskaberne med
Litauens parlament, regering, centralbank og OR og
anbefale, hvordan EU’s udgifter i landet bedst udnyttes
og kontrolleres. Revisionsretten og dens litauiske part‑
nere udvekslede synspunkter vedrørende prioriterin‑
gerne med hensyn til at sikre bedre ansvarlighed i EU,
undersøgte, hvordan man bedst kunne samarbejde om
at give EU‑udgifterne større merværdi og overvejede,
hvordan man kunne hjælpe de politiske beslutningsta‑
gere og parlamentet i Litauen med at udnytte resulta‑
terne af Revisionsrettens revisioner bedst muligt.
Under besøget deltog Revisionsrettens delegation
aktivt i det litauiske parlaments konference om udfor‑
dringer for ansvarlighed og offentlig revision. Herud‑
over drøftede delegationen og dens partnere emner
forbundet med finansiel og økonomisk styring samt
Litauens fordele ved at indtræde i euroområdet den
1. januar 2015.
Besøget i Litauen var det første af en række besøg
i EU‑medlemsstaterne, som i de kommende år skal
styrke Revisionsrettens partnerskaber med de natio‑
nale myndigheder, der er ansvarlige for forvaltning og
kontrol af EU‑midler.

Møde mellem Revisionsrettens delegation og Litauens nationale revisionsorgan.
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Revisionsrettens kollegium

derefter for Europa‑Parlamentet, Rådet og de øvrige
relevante interessenter, herunder medierne.

Revisionsrettens kollegium består af et medlem fra hver
medlemsstat. I henhold til traktaten har Revisionsret‑
tens medlemmer en mandatperiode på seks år og kan
genudnævnes.

I 2014 udnævnte Rådet for Den Europæiske Union efter
indstilling fra medlemsstaterne og efter høring af Euro‑
pa‑Parlamentet seks nye medlemmer af Den Europæ‑
iske Revisionsret. Fire af dem — Alex Brenninkmeijer
(Nederlandene), Danièle Lamarque (Frankrig), Nikolaos
Milionis (Grækenland), Phil Wynn Owen (Det Forenede
Kongerige) — tiltrådte Revisionsretten den 1. januar, og
de sidste to — Klaus‑Heiner Lehne (Tyskland) og Oskar
Herics (Østrig) — den 1. marts 2014.

Medlemmerne fordeles på de fem afdelinger. Afdelin‑
gerne vedtager revisionsberetninger og udtalelser og
træffer afgørelser om bredere spørgsmål af strategisk
og administrativ art. De enkelte medlemmer er også
ansvarlige for deres egne opgaver, som primært vedrø‑
rer revision. Det underliggende revisionsarbejde udfø‑
res af Revisionsrettens revisorer og koordineres af det
ansvarlige medlem med bistand fra dennes kabinet.
Medlemmet forelægger beretningen for afdelingen og/
eller Retten i plenum med henblik på vedtagelse og

Revisionsrettens medlemmer ved udgangen af 2014.

Revisionsrettens medlemmers 1000. møde, den 27. oktober 2014.

Den 23. januar 2014 genvalgte Revisionsrettens
28 medlemmer Vítor Manuel da Silva Caldeira som
formand for en tredje treårig periode. Formanden
overvåger udførelsen af Revisionsrettens arbejde og
repræsenterer institutionen udadtil.
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DEN EUROPÆISKE REVISIONSRET
31. december 2014

Formand
Vítor Manuel
da SILVA CALDEIRA
Portugal

Afdeling I — Beskyttelse og forvaltning af naturressourcer

Afdelingsformand
Rasa
BUDBERGYTĖ
Litauen

Jan
KINŠT

Den Tjekkiske Republik

Kersti
KALJULAID
Estland

Augustyn
KUBIK

Polen

Kevin
CARDIFF
Irland

Nikolaos
MILIONIS

Grækenland

Afdeling II — Strukturpolitikker, transport og energi

Afdelingsformand
Henri
GRETHEN

Luxembourg

Ladislav
BALKO
Slovakiet

Iliana
IVANOVA
Bulgarien

George
PUFAN

Rumænien

Phil
WYNN OWEN

Det Forenede Kongerige

Oskar
HERICS
Østrig

Afdeling III — Foranstaltninger udadtil

Afdelingsformand
Karel
PINXTEN

Belgien

Szabolcs
FAZAKAS
Ungarn

Hans Gustaf
WESSBERG

Sverige

Danièle
LAMARQUE

Frankrig

Klaus-Heiner
LEHNE
Tyskland

Afdeling IV — Indtægter, forskning og interne politikker samt EU-institutioner og -organer Afdelingsformand

Afdelingsformand
Milan Martin
CVIKL

Slovenien

Louis
GALEA
Malta

Pietro
RUSSO

Italien

Baudilio TOMÉ
MUGURUZA

Spanien

CEAD-Afdelingen — Koordinering, evaluering, revisionserklæring og
udvikling Afdelingsformand

Neven
MATES

Kroatien

Letland

Lazaros S.
LAZAROU
Cypern

Henrik
OTBO ( † 1/2/2015)
Danmark

Nederlandene

MIR — Medlem med ansvar for
institutionelle forbindelser

Afdelingsformand
Igors
LUDBORŽS

Alex
BRENNINKMEIJER

Ville
ITÄLÄ

Finland
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Revisionsrettens strategi for 2013-2017: de fremskridt, der er gjort
I 2014 var Revisionsretten på andet år i gang med at gennemføre sin strategi for perioden 2013-2017. Målet i pe‑
rioden er at maksimere værdien af vores bidrag til den offentlige ansvarlighed i EU. For at kunne opfylde dette
mål er vore vigtigste prioriteter:
οο at koncentrere Revisionsrettens produkter om at forbedre ansvarligheden i EU
οο at samarbejde med andre for at styrke Revisionsrettens bidrag til ansvarligheden i EU
οο at videreudvikle Revisionsretten som en professionel revisionsinstitution
οο at gøre bedst mulig brug af Revisionsrettens viden, færdigheder og ekspertise
οο at demonstrere Revisionsrettens performance og ansvarlighed.
I 2014 hjalp strategien os med at komme i gang med en væsentlig omlægning af den måde, vi er organiseret
på. To interne arbejdsgrupper om strømlining af revisionsprocessen og bedre definition af funktioner og ansvar
fremlagde deres resultater. Dette faldt sammen med rapporten fra Europa‑Parlamentet om Revisionsrettens
fremtid og fremlæggelsen af resultaterne af Revisionsrettens peerevaluering.
Gennemførelsen af de forskellige anbefalinger blev konsolideret i et stort reformprojekt, der blev igangsat sidst
i 2014 og vil fortsætte indtil midten af 2016. Reformen har to mål. For det første at strømline revisionsprocessen.
For særberetningernes vedkommende skal dette medføre en kortere produktionstid, og for årsberetningens
vedkommende skal det skabe større fokus og ressourcebesparelser. Det andet mål er at omdanne Revisionsret‑
ten til opgavebaseret organisation. Dermed vil vores institution blive bedre i stand til at dirigere ressourcerne
hen til de revisioner og gennemgange, der giver mest merværdifor EU’s borgere.
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Måling af Revisionsrettens resultater
Siden 2008 har Revisionsretten anvendt nøgleresultatindikatorer (KPI’er) til at holde ledelsen orienteret
om de fremskridt, der er sket hen imod opfyldelsen af
målene, og til at støtte beslutningstagningen og give
interessenterne oplysninger om performance. De af‑
spejler Revisionsrettens prioriteringer og demonstrerer
dens performance og ansvarlighed som en professionel
revisionsinstitution
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 på produktiviteten og
effektiviteten af Revisionsrettens ressourceanvendel‑
se. KPI’erne er blevet opdateret for strategiperioden
2013-2017.

Brugernes vurdering
Beretningernes anvendelighed
13

56

25
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Beretningernes sandsynlige effekt
13
0%

53
20 %

Meget høj

40 %

Høj

25
60 %

Medium

80 %

Lav

9
100 %

Meget lav

Svarene viser, at 94 % af de vigtigste interessenter (mod
98 % i 2013) vurderer, at Revisionsrettens beretninger er
anvendelige i forbindelse med deres arbejde, og 91 %
(mod 94 % i 2013) vurderer, at de har en effekt.

Kvaliteten og effekten af Revisionsrettens
arbejde
Revisionsretten bedømmer kvaliteten og effekten
af sine beretninger på grundlag af interessenternes
vurdering, ekspertgennemgange og opfølgningen af
de anbefalinger, den fremsætter med henblik på at
forbedre EU’s økonomiske forvaltning. Desuden måler
Revisionsretten sin tilstedeværelse i medierne.

Interessenternes vurdering
Revisionsretten bad sine vigtigste interessenter —
Europa‑Parlamentets Budgetkontroludvalg og Bud‑
getudvalg, Rådets Budgetudvalg, de vigtigste revide‑
rede enheder i Kommissionen og EU‑agenturerne og
formændene for de overordnede revisionsorganer i EU
— om at bedømme anvendeligheden og effekten
af de beretninger, Retten offentliggjorde i 2014, på en
fempointsskala fra meget lav til meget høj.
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Ekspertgennemgange
Hvert år gennemgår uafhængige eksterne eksperter
indholdet og præsentationen af en stikprøve af vores
beretninger som en kvalitetsvurdering. I 2014 vurde‑
rede eksperterne otte særberetninger og årsberetnin‑
gerne for regnskabsåret 2013. De bedømte kvaliteten af
forskellige aspekter af beretningerne på en skala fra 1
til 4 — fra »meget ringe« (1) til »høj kvalitet« (4).

Resultaterne har været meget stabile i de sene‑
ste år og viser, at kvaliteten af vores beretninger er
tilfredsstillende.

Ekspertgennemgange af Revisionsrettens beretninger
Kvalitetsbedømmelse

4
3
2
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3,0

3,0

3,1
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2014

1
0

Opfølgning af anbefalinger
En vigtig ting, hvormed vi bidrager til at forbedre EU’s
økonomiske forvaltning, er de anbefalinger, vi fremsæt‑
ter i revisionsberetningerne. Nogle anbefalinger kan
gennemføres hurtigt, mens det tager længere tid at
gennemføre andre på grund af deres kompleksitet.

Vi overvåger systematisk, i hvilket omfang vores anbefalinger er blevet gennemført af de reviderede enhe‑
der. Ved udgangen af 2014 var 69 % af de næsten seks
hundrede anbefalinger, der blev fremsat i perioden
2011-14, blevet gennemført. Gennemførelsesgraden for
de anbefalinger, der blev fremsat i perioden 2010-13, er
således steget fra 60 % i 2013.

Gennemførelsen af Revisionsrettens anbefalinger fordelt på det år, anbefalingen blev fremsat
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Tilstedeværelse i medierne
Indikatoren for vores tilstedeværelse i medierne afspej‑
ler vores medieeffekt. Den har relation til det strate‑
giske mål om at øge kendskabet til vores institution,
produkter og revisionsresultater samt konklusioner.

Mediedækning fordelt på emner
29
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11

20 %
Særberet-ninger

800

60

40 %

60 %

2013- årsberet-ninger
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Revisions-retten generelt

Produktiv og effektiv
ressourceudnyttelse

Gennemførelse af Revisionsrettens arbejdsprogram for 2014
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Over
artikler offentliggjort
om Revisionsrettens
særberetning om lufthavne

Gennemførelsen af arbejdsprogrammet

Vi vurderer, hvor effektivitet og produktivitet vi an‑
vender vores ressourcer, på grundlag af vores evne til
at: gennemføre arbejdsprogrammet, udføre rettidige
revisioner og sikre de ansattes faglige kvalifikationer.

100 %

I 2014 identificerede vi over 5 100 onlineartikler om
vores særberetninger, årsberetningen for 2013 og insti‑
tutionen generelt. Heraf dækkede 40 % vores revisions‑
beretninger, mens resten henviser til vores institution
og dens arbejde generelt.

I alt

Vi planlægger vores revisioner og andre opgaver i det
årlige arbejdsprogram og overvåger gennemførelsen
året igennem.
I 2014 gennemførte vi 95 % af vores arbejdsprogram
(mod 90 % i 2013). Årsberetningerne og de særlige
årsberetninger blev realiseret som planlagt, mens 85 %
af særberetningerne blev realiseret som planlagt (mod
70 % i 2013). De forvaltningsrevisioner, der ikke blev
afsluttet i 2014, er blevet overført til 2015.
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Udarbejdelse af særberetninger
For at have effekt skal vores særberetninger udkomme
på det rette tidspunkt. I de senere år er det lykkedes os
at afkorte den tid, det tager at gennemføre revisioner‑
ne. Vores 2013-17-strategi søger at forbedre situatio‑
nen yderligere og skulle få målelig effekt inden for de
næste få år.

I 2014 udarbejdede vi 24 særberetninger, hvoraf 42 %
blev afsluttet inden for den tidsramme på 18 måneder,
som Revisionsretten søger at overholde (37 % i 2013).
Det tog i gennemsnit 19 måneder at udarbejde de
særberetninger, der blev udarbejdet i 2014 (mod 20 må‑
neder i 2013).

Produktionstiden for særberetninger udarbejdet i 2014
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Faglig videreuddannelse
I overensstemmelse med de retningslinjer, der er of‑
fentliggjort af International Federation of Accountants,
sigter Revisionsretten mod at levere i gennemsnit 40
timers (5 dages) faglig uddannelse pr. revisor pr. år
(ekskl. sprogkurser).

Dage

Faglig videreuddannelse - antal dage pr. revisor
7
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2014

Gennemsnitligt antal uddannelsesdage pr. revisor (ekskl. sprogkurser)
Igen i år blev målet for faglig videreuddannelse for revi‑
sorer mere end nået, hvilket afspejler, hvor stor vægt vi
lægger på personaleudvikling.

Når sprogkurser medregnes, modtog revisorerne i gen‑
nemsnit i 10 dages uddannelse i 2014.
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Menneskelige ressourcer

Ansættelse

Som følge af den vanskelige situation for EU’s offentlige
finanser videreførte Revisionsretten den personale‑
reduktion på 1 % pr. år over en 5-årsperiode (201317), som er fastsat i den interinstitutionelle aftale om
budgetdisciplin og forsvarlig økonomisk forvaltning fra
december 2013.

Revisionsrettens ansatte har meget forskellig akade‑
misk baggrund og faglig erfaring, og kvaliteten af deres
arbejde og deres engagement ses i institutionens out‑
put. Revisionsrettens ansættelsespolitik følger EU‑insti‑
tutionernes generelle principper og ansættelsesvilkår,
og medarbejderstaben består af både tjenestemænd
og medarbejdere ansat på midlertidige kontrakter.
Ansættelse i Revisionsretten sker på grundlag af almin‑
delige udvælgelsesprøver, som Det Europæiske Perso‑
naleudvælgelseskontor (EPSO) afholder.

Som følge heraf blev personaletildelingen i 2014
reduceret fra 891 til 882 tjenestemænd og midlerti‑
digt ansatte (eksklusive medlemmer, kontraktansatte,
udsendte nationale eksperter og praktikanter). Heraf
arbejder 561 i revisionsafdelingerne inklusive 113 i
medlemmernes kabinetter.

I 2014 blev der afholdt en intern udvælgelsesprøve for
lønklasse AST 1 og der blev gennemført en udvælgel‑
sesprocedure med henblik på at ansætte en talsperson.
Revisionsretten har i årets løb også tilbudt 77 universi‑
tetskandidater praktikantophold af tre til fem måneders
varighed.

For at medvirke til at opfylde målet om bedst muligres‑
sourceudnyttelse fortsatte vi i 2014 i forbindelse med
alle aktiviteter med at identificere og indføre produk‑
tivitetsforanstaltninger baseret på forenkling af proce‑
durerne. Flytningen af personale fra støttetjenester til
revision fortsatte i 2014. Dette blev imidlertid opvejet
af, at en række støttetjenester blev flyttet fra medlem‑
mernes kabinetter til en administrativ pool, og ved at
kommunikation og institutionelle forbindelser blev lagt
ind under Formandens Kontor.

I 2014 ansatte Revisionsretten 78 personer: 31 tjene‑
stemænd, 29 midlertidigt ansatte, 13 kontraktansatte
og fem udsendte nationale eksperter. Revisionsretten
havde især held med at ansætte nye medarbejdere i re‑
visorstillinger. Antallet af ledige stillinger har siden 2011
været tæt på 3 % (27 stillinger pr. 31. december 2014).

Personaletildeling

Fordeling af stillingerne i Revisionsretten pr.
31. december

2012

2013

2014

Revision

573

576

561

Oversættelse

143

147

141

Administration

139

137

141

Formandens kontor

32

31

39

I alt

887

891

882
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Kønsbalance
I lighed med de andre EU‑institutioner følger Revisions‑
retten en personale- og ansættelsespolitik, som skal
sikre lige muligheder. Andelen af kvindelige medar‑
bejdere er steget gradvist gennem årene, og der er
nu ansat lige mange mænd (50 %) og kvinder (50 %)
i Revisionsretten.
Andelen af mænd og kvinder har i de seneste år stort
set været uændret og vises i nedenstående diagram pr.
31. december 2014 fordelt efter ansvarsniveau.

Kønsbalance fordelt på personalekategorier i 2014
100 %
80 %

66 %

41 %

60 %

0%

69 %

59 %

40 %
20 %

31 %

34 %
Assistenter
og sekretærer

Revisorer
og administratorer
Mænd

Ledelse
Kvinder

53

Støtte til revisionen

Ledere fordelt på nationalitet og køn pr. 31. december 2014
Kvinder

Mænd

Nationalitet1

Direktører

Kontorchefer

4

Belgisk

1

3

1

Bulgarsk

1

1

Tjekkisk

1

1

1

Dansk

2

3

4

Tysk

1

Estisk

3

Irsk

1

2

1

2

Græsk

1

2

3

4

Spansk

1

6

8

Fransk

1

7

1

Kroatisk

1

2

Italiensk

3

1

1

6
1

Cypriotisk
1
1

Lettisk
1

Litauisk

1
1

1

Luxembourgsk
1

Ungarsk

1

Maltesisk

1

1

Nederlandsk

2

1

Østrigsk

1

1

Polsk

1

1

Portugisisk

3

1

Rumænsk

1

1

Slovensk

1

Slovakisk

1

1

Finsk

1

1

Svensk

1

1
1

2

1

1

8

Britisk

4

5

21

46

I alt

11

56

1 Opført i medlemsstaternes protokollære rækkefølge.
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Revisionsrettens handlingsplan for lige muligheder
sigter mod en afbalanceret repræsentation af mænd og
kvinder på alle niveauer. Efter de seneste rekrutterings‑
kampagner er 48 % af alle ansatte på niveau AD 5-AD 8
kvinder (i forhold til 43 % i 2009).

På baggrund af den forventede udskiftning af den
øverste ledelse i de næste fem til 10 år ventes kvin‑
dernes stigende andel af stillingerne på AD‑niveau at
bidrage til, at der fremover vil være flere kvinder på
ledelsesniveau.

Aldersprofil

27 (40 %) af de 67 direktører og kontorchefer er 55 år
eller derover, og det betyder, at den øverste ledelse vil
blive udskiftet i løbet af de næste fem til 10 år, efter‑
hånden som de går på pension.

Aldersprofilen for de ansatte i aktiv tjeneste pr. 31. de‑
cember 2014 viser, at 53 % af Revisionsrettens ansatte
er 44 år eller derunder.

20-24 0,1 %
25-29 2,4 %
30-34
35-39
40-44
45-49
50-54
55-59
60-64
3,9 %
65+ 0,3 %

10,3 %
21,9 %
18,1 %
19,2 %
14,3 %
9,4 %
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Støttetjenester
Faglig videreuddannelse
For at Revisionsretten kan blive med at udvikle sig som
en professionel revisionsinstitution og for at gøre bedst
mulig brug af den viden, de færdigheder og den eks‑
pertise, som vores institution råder over, har de ansatte
brug for løbende videreuddannelse, så de kan følge
med den faglige udvikling og oparbejde nye færdighe‑
der. Det særlige revisionsmiljø i Revisionsretten bety‑
der endvidere, at der er behov for ansatte med gode
sprogkundskaber.
I 2014 modtog vores ansatte - både revisorer og andre
ansatte - i gennemsnit otte dages faglig videreuddan‑
nelse. Sprogkursernes andel af videreuddannelseskur‑
serne falder fortsat. I 2014 tegnede de sig for 43 % af
det samlede antal dage mod 46 % i 2013.
For at udnytte de disponible ressourcer og den eksi‑
sterende teknologi bedst muligt begyndte vi i 2014 at
give vores ansatte skræddersyede e‑læringskurser og
videreuddannelse i form af kombineret læring, hvor
deltagerne undervises elektronisk i den generelle teori,
før de kommer til undervisningslokalet. Herudover
organiserede vi fortsat præsentationer, hvor interne
eller eksterne eksperter holdt oplæg om udviklinger
inden for revision og andre relevante områder som et
led i opfyldelsen af vores mål om intern vidensdeling
og for at sikre, at vores revisorer er på forkant med
udviklingen inden for revision af offentlige midler og
offentlig administration.

Oversættelse
Oversættelse er en støtteaktivitet, der gør det muligt
for Revisionsretten at udføre sin opgave og opfylde
kommunikationsmålet om at stille vores output til rå‑
dighed på EU‑borgernes sprog. I 2014 var det samlede
antal oversatte sider 4 % større end i 2013. Over 98 % af
oversættelserne blev leveret til tiden.
Ud over det almindelige oversættelsesarbejde styrkede
Oversættelsesdirektoratet oversætternes deltagelse
i institutionens revision og centrale processer: Over‑
sætterne gav revisorerne sproglig støtte under 40 re‑
visionsbesøg på stedet i hele EU og i forbindelse med
udarbejdelsen af udkast til revisionsberetningerne.

I 2014 satte Oversættelsesdirektoratet fokus på kvali‑
tetssikring. Med henblik herpå vedtog den sin første
håndbog i kvalitetssikring af oversættelser og udvikle‑
de et system til kundefeedback. Med det mål at opnå
højere produktivitet i vore ydelser gennemgik og op‑
timerede vi endvidere oversættelsesprocessen og gik
sammen med Direktoratet for Informationsteknologi
i gang med at automatisere den.

Informationsteknologi
I 2014 tilpassede vores Direktorat for Informationstek‑
nologi med et vellykket resultat de relevante informa‑
tionssystemer til bestemmelserne i den nye personale‑
vedtægt, og derudover:

••

••

konsoliderede direktoratet sin investering i vi‑
densstyring: Det lancerede på hinanden følgende
versioner af direktoratets revisionsstøtteværktøj
(Assyst2), hvilket gjorde det muligt at udføre
arbejdet med revisionserklæringen for 2014 med
dette nye system. Vores websted (eca.europa.
eu) kan nu bruges på mobile apparater såsom
smartphones, og der blev med et vellykket resul‑
tat lanceret et nyt intranet med større fokus på
vidensdeling og -spredning.
gennemførte direktoratet nye projekter for at
fremme Revisionsrettens effektivitet og pro‑
duktivitet: Revisionsstyringssystemet (AMS) er
fuldt operationelt til revisionsplanlægning og
tidsrapportering, Europa‑Kommissionens maski‑
noversættelsesværktøj MT@EC er blevet stillet til
rådighed for alle ansatte som en del af den inter‑
ne værktøjskasse, der er blevet implementeret
en ny version af systemet til officiel registrering
af dokumenter i Revisionsretten (Adonis 2), de
første skridt i retning mod papirløse retsmøder er
blevet testet, og revisorernes mobilitet er blevet
styrket gennem nye mobile apparater (f.eks. bær‑
bare scannere, double partition laptops mv.).

Alle udviklinger og leveringer er blevet realiseret,
samtidig med, at vi sikrede driftssikkerheden og forret‑
ningskontinuiteten - f.eks. gennemførte vi i 2014 efter
flytningen til K3-bygningen en fuld katastrofebered‑
skabsøvelse og moderniserede også centrale IT‑ele‑
menter (f.eks.. ved at lancere migreringen af Revisions‑
rettens mailsystem).
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Administration og faciliteter
Direktoratet for Finanser og Støtte har til opgave er
at levere de ressourcer, tjenesteydelser og faciliteter,
der er nødvendige for, at Den Europæiske Revisionsret
kan udføre sin opgave og nå sine strategiske mål, og at
sørge for at indføre de finansieringsmekanismer, meka‑
nismer for intern kontrol og regnskabsmekanismer, der
er nødvendige som støtte for alle Revisionsrettens akti‑
viteter. I 2014 koncentrerede direktoratet sig fortsat om
at sikre øget produktivitet og økonomi i sine aktiviteter.
Vi er i færd med at udvikle miljøledelsessystemet for
vores institution i overensstemmelse med principperne
bag ordningen for miljøledelse og miljørevision (EMAS)
med det mål at opnå attestation ultimo 2016.
I 2014 gennemførte vi flere aktioner, der gav håndgri‑
belige resultater og demonstrerede vores miljøengage‑
ment ved bl.a.:

••
••
••
••

••

at vedtage en miljøpolitik
at foretage en miljøanalyse og undersøgelse af
overholdelsen af miljølovgivningen
at forøge antallet af miljøoplysningskampagner
rettet mod de ansatte fra fire i 2013 til otte i 2014
at opnå miljøcertificering af BREEAM (verdens
førende metode til udformning og vurdering af
bæredygtige bygninger) for K3-bygningen og at
beholde BREAM‑certificeringsmærket for eksem‑
plarisk affaldshåndtering
at fremme bæredygtig transport blandt de an‑
satte ved at åbne et nyt cykellokale med bruse‑
kabiner og omklædningsrum for cyklister, ved
at installere en ladestation til elektriske biler og
ved at reservere særlig gode parkeringspladser til
ansatte, der benytter sig af samkørsel.

56

57

Støtte til revisionen

Finansielle oplysninger
Revisionsretten finansieres over Den Europæiske
Unions almindelige budget. Vores budget tegner sig
for ca. 0,093 % af EU’s samlede udgifter og 1,58 % af de
samlede administrationsudgifter. I 2014 var den samle‑
de budgetudnyttelse på 98,8 % mod 92 % i 2013.

Forbedringen af budgetudnyttelsen skyldes navnlig
et bedre overslag over og en bedre programmering af
udgifterne under afsnit 1, hvor den gennemsnitlige ud‑
nyttelsesgrad var 98,8 %. Den gennemsnitlige udnyttel‑
se under afsnit 2 var 98,4 %.

Gennemførelsen af budgettet i 2014
Endelige
bevillinger1

REGNSKABSÅRET 2014

Forpligtelser

Udnyttelse i %
(forpligt./
bevill.)

Afsnit 1 - Personer, der er knyttet til institutionen

Betalinger

(1 000 euro)

10 - Medlemmer af institutionen

15 190

14 554

96 %

14 420

12 - Tjenestemænd og midlertidigt ansatte

93 180

92 774

99 %

92 745

14 - Andet personale og eksterne ydelser

4 191

4 113

98 %

4 071

162 - Tjenesterejseudgifter

3 350

3 119

93 %

2 641

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

2 629

2 592

98 %

1 957

118 540

117 152

99 %

115 834

20 - Fast ejendom

2 564

2 541

99 %

1 830

210 - IT&T

7 199

7 199

100 %

3 581

212 + 214 + 216 - Løsøre og dertil knyttede
omkostninger

1 543

1 541

99 %

686

23 - Løbende administrative udgifter

552

532

96 %

450

25 - Møder og konferencer

703

649

92 %

466

27 - Oplysninger og offentliggørelse

2 397

2 264

94 %

1 316

14 958

14 726

98 %

8 329

133 498

131 878

99 %

124 163

Afsnit 1 i alt
Afsnit 2: Bygninger, inventar, udstyr og forskellige
driftsudgifter

Afsnit 2 i alt
Revisionsretten i alt

1 Budgettet som oprindelig vedtaget og bevillingsoverførsler foretaget i løbet af året.

58

Støtte til revisionen

Budgettet for 2015
Budgettet for 2015 er 0,4 % mindre end budgettet for
2014.

Budgettet for 2015
2015

BUDGET 1

2014

(1 000 euro)

(1 000 euro)

10 - Medlemmer af institutionen2

10 291

15 175

12 - Tjenestemænd og midlertidigt ansatte

97 420

93 180

14 - Andet personale og eksterne ydelser

4 301

4 096

162 - Tjenesterejseudgifter

3 700

3 700

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

2 669

2 612

118 381

118 763

20 - Fast ejendom

3 080

3 350

210 - IT&T

7 152

7 110

212 + 214 + 216 - Løsøre og dertil knyttede
omkostninger

785

808

23 - Løbende administrative udgifter

426

438

25 - Møder og konferencer

717

768

27 - Oplysninger og offentliggørelse

2 365

2 261

14 525

14 735

132 906

133 498

Afsnit 1 - Personer, der er knyttet til institutionen

Afsnit 1 i alt
Afsnit 2: Bygninger, inventar, udstyr og forskellige
driftsudgifter

Afsnit 2 i alt
Revisionsretten i alt
1 Tabellen viser budgettet som oprindelig vedtaget.

2	Efter kommissionens forslag om at medtage udgifter i relation til alle EU‑institutionernes medlemmers pensioner i Kommissionens budgetsektion,
som allerede omfatter pensionsudgifter vedrørende personalet i samtlige institutioner, blev udgifterne vedrørende Revisionsrettens medlemmers
pensioner overført til Kommissionens sektion i det vedtagne budget for 2015.
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Revision, regnskabspligt og
ansvarlighed

Den eksterne revisors
erklæringer - regnskabsåret 2013

Revisionsrettens interne revision

Om årsregnskabet:

Den interne revisor rådgiver Revisionsretten med
hensyn til risikostyring ved at afgive udtalelser om
forvaltnings- og kontrolsystemernes kvalitet og ved
at fremsætte henstillinger med det formål at forbedre
transaktionernes gennemførelse og fremme en forsvar‑
lig økonomisk forvaltning. Den interne revisor bistår
endvidere de eksterne revisorer, som har mandat til
at attestere Revisionsrettens regnskab. Den interne
revisor har aflagt rapport til Revisionsretten om resul‑
taterne af de revisioner, der blev gennemført i 2014,
om revisionsresultaterne, om de anbefalinger, der blev
fremsat, og om de foranstaltninger, der blev truffet for
at imødekomme disse anbefalinger. Revisionsretten
aflægger også rapport til Europa‑Parlamentet og Rådet
hvert år om resultaterne af den interne revision.
I oktober 2014 opnåede vores interne revision certifikat
for overensstemmelse med Foreningen af Interne Re‑
visorers (IIA’s) definition af intern revision, etiske regler
og standarder. Denne certificering var et resultat af en
omfattende kvalitetsevaluering af vores interne revi‑
sion, som en ekstern evaluator - Deloitte Sàrl - havde
udført på anmodning af vores interne revisor og vores
revisionsudvalg og med henblik på at overholde IIA’s
standarder for professionel udøvelse af intern revision.

Den eksterne revision af Revisionsretten
Revisionsrettens årsregnskab revideres af en uafhængig
ekstern revisor. Denne revision er et vigtigt led i Re‑
visionsrettens bestræbelser på at anvende de samme
principper for gennemsigtighed og ansvarlighed, som
den anvender over for de enheder, den reviderer.
Beretningen fra den eksterne revisor, Pricewaterhouse‑
Coopers Sàrl, om Revisionsrettens regnskab for regn‑
skabsåret 2013 blev offentliggjort den 18. september
2014.

»Det er vores opfattelse, at dette årsregnskab giver
et retvisende billede af Den Europæiske Revisions‑
rets finansielle stilling pr. 31. december 2013 samt af
resultatet af dens finansielle transaktioner og af dens
pengestrømme i det regnskabsår, der afsluttedes pr.
denne dato, i overensstemmelse med Rådets forord‑
ning (EF, Euratom) nr. 966/2012 af 25. oktober 2012 om
de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige
budget og Kommissionens delegerede forordning (EU)
nr. 1268/2012 af 29. oktober 2012 om gennemførelses‑
bestemmelser til de finansielle regler.«

Om ressourceanvendelsen og kontrollen af
procedurerne:
»Under arbejdet som beskrevet i denne erklæring er vi
ikke blevet opmærksom på forhold, der giver anledning
til at mene, at:

••
••

de midler, Retten har fået tildelt, ikke i al væsent‑
lighed og på grundlag af ovennævnte kriterier
er blevet anvendt i overensstemmelse med
hensigten
de indførte kontrolprocedurer ikke i al væsent‑
lighed og på grundlag af ovennævnte kriterier
frembyder den fornødne garanti, så det sikres,
at de finansielle transaktioner stemmer overens
med de gældende regler og forordninger.«

Den ved delegation bemyndigede
anvisningsberettigedes erklæring
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Undertegnede, generalsekretær for Den Europæiske Revisionsret, erklærer herved i min egenskab af
anvisningsberettiget ved delegation, at:

••
••

oplysningerne i denne rapport er nøjagtige og retvisende, og at
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 transaktioner, der ligger
til grund for regnskaberne, er lovlige og formelt rigtige, og sikrer, at påstande eller mistanke om
svig behandles korrekt, og

--

balancen mellem omkostningerne forbundet med kontrollen og udbyttet af den er passende.

Denne erklæring er baseret på min egen vurdering og på de oplysninger, jeg har til rådighed, for eksem‑
pel de ved subdelegation bemyndigede anvisningsberettigedes rapporter og erklæringer 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 institutionens interesser.

Udfærdiget i Luxembourg, den 26. februar 2015

Eduardo Ruiz García
Generalsekretær
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