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Kære formand, kære ordfører, ærede medlemmer, kære kommissær, mine damer og herrer
Som tidligere medlem ved jeg, at dette er en travl tid for Europa-Parlamentet. Ikke blot er mængden af lovforslag
på sit højeste, men jeres institution fungerer også, og med rette, som et højniveauforum for drøftelserne om
Europas fremtid, i takt med at det næste parlamentsvalg nærmer sig - som vi så det i går med besøget fra Estlands
statsminister.
Det giver mig som formand for Revisionsretten så meget desto mere grund til at takke jeres udvalg for at have
afsat tid til at drøfte vores årsberetning for regnskabsåret 2017.
Lazaros S. Lazarou, som medlem med ansvar for årsberetningen, medlemmerne med ansvar for hvert af de ti
forskellige kapitler og naturligvis vores revisorer har gjort en betydelig indsats for at kunne give jer vores
vurdering af EU's økonomiske forvaltning i 2017. Den vil nu være startskuddet til dechargeproceduren, som er
den sidste under dette Europa-Parlament.
Jeg vil også gerne takke Kommissionen, repræsenteret her af kommissær Günther Oettinger, for som den
væsentligste reviderede enhed at samarbejde med os. Vores revisionsproces udmunder i en såkaldt
"kontradiktorisk procedure", men vi er ikke modstandere. Revisionsretten er ofte kritisk og til tider stædig, men
jeg håber, at vi altid er retfærdige og altid er åbne for at lytte til fornuftige forklaringer, som Kommissionen ofte
har kunnet give, og som I selv har mulighed for at læse ved siden af vores egne bemærkninger.
Mine damer og herrer
Vi konkluderer som i de foregående år, at EU's regnskab for 2017 giver et retvisende billede af EU's finansielle
stilling. Ligesom sidste år afgiver vi en erklæring med forbehold i stedet for en afkræftende erklæring om den
formelle rigtighed af de betalinger, der ligger til grund for 2017-regnskabet.
Med andre ord var en stor del af de 2017-udgifter, vi undersøgte, ikke væsentlig fejlbehæftede, og her mener jeg
de udgifter, der er baseret på rettigheder 1, dvs. programmer, hvor støttemodtagerne modtager betalinger, hvis
de opfylder visse betingelser. Tænk blot på betalinger til Erasmusstuderende, direkte støtte til landbrugere,
budgetstøtte til tredjelande samt EU-ansattes løn. Disse rettighedsbaserede betalinger udgjorde mere end
halvdelen af betalingerne fra EU-budgettet i 2017.
Endvidere er omfanget af uregelmæssigheder i EU-udgifterne fortsat med at falde. I 2017 var den anslåede
fejlforekomst i betalingerne faldet til 2,4 % fra 3,1 % i 2016 og 3,8 % i 2015. Dette illustrerer, at EU's økonomiske
forvaltning helt klart er på vej i den rigtige retning - og det er først og fremmest den vedvarende indsats,
Kommissionen har gjort sammen med medlemsstaterne, vi kan takke for dette resultat.
Jeg mener, at vi som revisorer ikke blot bør være budbringere af dårlige nyheder, men også fremhæve god
praksis, når vi ser den. Lad mig derfor som et positivt eksempel fremhæve vores konklusion om, at de direkte
betalinger under Den Europæiske Garantifond for Landbruget - som udgør en meget stor del af FFRudgiftsområdet - er uden væsentlig fejlforekomst.
Når det er sagt, er jeg nødt til at sige, at der stadig er problemer. Jeg vil for at illustrere mit synspunkt give jer tre
eksempler, ét fra et andet landbrugsudgiftsområde, ét fra samhørighedsområdet og ét fra forskningsområdet.
Vi fandt tilfælde, hvor en landbruger modtog finansiel støtte til miljøvenligt landbrug med henblik på at plante
efterafgrøder. I virkeligheden var sådanne efterafgrøder ikke blevet plantet, og de relevante vandings- og
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dyrkningsregistre var heller ikke blevet ført. Som et resultat af vores besøg indledte det nationale betalingsorgan
en procedure for at inddrive støtten.
I et andet tilfælde konstaterede vi, at en støttemodtager havde overanmeldt indirekte omkostninger for et
projekt på samhørighedsområdet. Omkostningerne var faktisk almindelige omkostninger afholdt i instituttets
hovedkvarter og uden forbindelse til den specifikke enhed, som var oprettet for at gennemføre projektet. Vi
betragtede alle omkostninger, som ikke var direkte forbundet med det pågældende projekt, som
ikkestøtteberettigede.
I det tredje tilfælde havde en SMV, som deltog i et forskningsprojekt, overanmeldt antallet af arbejdstimer i
forbindelse med projektet og anvendt en ukorrekt metode til at beregne det. Det blev kun værre af, at det
angivne personale faktisk var ansat i et søsterselskab, der ikke var part i tilskudsaftalen. Vi fandt derfor alle disse
omkostninger ikkestøtteberettigede.
Jeg bør understrege, at der ofte foreligger tilstrækkelige oplysninger til at forhindre - eller opdage og korrigere en stor del af fejlene. Hvis Kommissionen og de nationale myndigheder havde anvendt disse oplysninger, ville
fejlforekomsten i en endnu større del af EU-budgettet have ligget under vores og Kommissionens egen
væsentlighedstærskel.
Men vi kan ikke stoppe dér. Forvaltnings- og kontrolsystemerne er blevet bedre, og vi har nu en mulighed for med
friske øjne at se på, hvordan disse forbedringer giver os revisionsbevis.
Med hensyn til 2017 gennemførte vi et pilotprojekt med en ændret tilgang vedrørende området "Økonomisk,
social og territorial samhørighed". Den grundlæggende ændring bestod i, at vi gennemgik og genudførte de
kontroller, der allerede var foretaget af de udgiftsansvarlige. Denne nye revisionsmetode tager hensyn til
væsentlige ændringer af retsgrundlaget, der blev vedtaget af både Parlamentet og Rådet i 2013. Derfor reviderer
vi nu anmeldte udgifter, på hvilke medlemsstaterne og Kommissionen allerede har anvendt deres finansielle
korrektioner for så vidt angår de uregelmæssigheder, de har konstateret. Vores revisionsresultater viser derfor
klarere, hvor der er vedvarende mangler, både i Kommissionen og i medlemsstaterne, og sætter os i stand til at
levere oplysninger af en bedre kvalitet til jer i Parlamentet.
Vi vil udvide dette projekt til andre udgiftsområder i de kommende år, når de nødvendige betingelser for dette er
opfyldt.
Men vi vil også fokusere vores opmærksomhed og ressourcer på at vurdere, om EU skaber resultater for sine
borgere. Det er ikke nok blot at vide, at pengene er blevet brugt korrekt, vi skal også vide, om de er blevet brugt
klogt.
Lad mig give jer et eksempel fra området for foranstaltninger udadtil: Vi besøgte et projekt, hvor det havde kostet
en international organisation over 280 000 euro at transportere stemmeurner og -sedler til en værdi af
150 000 euro. Der var ganske vist tale om en følsom og presserende sag i forbindelse med valg i et tredjeland,
men det er alligevel vanskeligt at forklare vores borgere, at EU bruger deres penge på denne måde.
Mine damer og herrer
I en af vores seneste særberetninger har vi vist, at adskillige medlemsstater har svært ved at gøre god brug af
ressourcerne fra de europæiske struktur- og investeringsfonde. Det glæder mig i den forbindelse, at
Kommissionen foreslår en række foranstaltninger for den næste finansielle periode, som kan bidrage til en bedre
absorption af samhørighedsmidlerne. En del af løsningen ligger også i jeres hænder med den rettidige vedtagelse
af den nye FFR og dens tilhørende flerårige finansielle programmer.
Samtidig er EU-budgettet fortsat under betydeligt pres på grund af omfanget af de betalinger, der skal afholdes i
de kommende år.
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Kombinationen af et højt forpligtelsesniveau og et lavt betalingsniveau har øget EU's uindfriede budgetmæssige
forpligtelser til et nyt rekordniveau på 267,3 milliarder euro - og vores prognoser viser, at posten reste à liquider
vil være endnu højere ved udgangen af 2020. Efter vores mening skal dette spørgsmål prioriteres i den næste
flerårige finansielle ramme.
Revisionsretten vil under ingen omstændigheder blande sig i en strid mellem nettobetalere, som vil sige "skær
ned på vores forpligtelser" og nettostøttemodtagere, som vil sige "gør mere". Vi kan imidlertid påpege det
faktum, at den stigende bunke af uindfriede forpligtelser vil bidrage til at skubbe effekten af de finansielle
programmer, som I som lovgivere forhandler om nu, længere ud i fremtiden.
Mine damer og herrer
Det samlede EU-budget svarer kun til ca. 1 % af hele EU's bruttonationalindkomst.
Det er vigtigt, at EU-budgettet anvendes effektivt, men vi er også nødt til at være realistiske med hensyn til, hvad
der kan opnås med de penge, vi får betroet. Hvis vi skaber forventninger, der ikke kan opfyldes, mister vi
troværdighed i borgernes øjne. Vi mener, at konklusionen ligger lige for: EU bør ikke give løfter, som det ikke kan
holde. Og vi skal vise hver eneste dag, at EU's kompetencer udøves mere effektivt på EU-plan end på nationalt
plan.
En sidste bemærkning før jeg runder af. Vi revisorer har ry for altid at se tilbage. Men i år synes jeg godt, vi også
kan se fremad. I de kommende uger kan I forvente en række udtalelser fra os om de forskellige forslag
vedrørende Den Europæiske Unions finanser for perioden 2021-2027.
Parlamentet og Rådet skal træffe vigtige valg. Vi glæder os udtrykkeligt over, at Kommissionen har skabt rammer
for disse ved at foreslå at tilføje den fleksibilitet, som i højeste grad mangler i den nuværende FFR - dette er et
skridt i den rigtige retning.
Mine damer og herrer, vi udstikker kursen gennem en stadig mere usikker verden, så lad os sikre, at vores
beslutninger er baseret på et sikkert finansielt grundlag.
Lad os vise vores borgere, at vi kan levere det, vi lover, levere det effektivt og levere det på en måde, der virkelig
gør en forskel.
Jeg takker for opmærksomheden og ser frem til at udveksle synspunkter med jer.
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