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Hvem er vi?

Den Europæiske Revisionsret, som har sæde i Luxem-
bourg, er Den Europæiske Unions uafhængige eks-
terne revisor. Vores institution har 28 medlemmer, ét 
fra hver EU-medlemsstat. Vi beskæftiger ca. 900 an-
satte fra alle EU’s medlemsstater fordelt på fagligt 
og administrativt personale. Siden vores institution 
blev oprettet i 1977, har vi arbejdet med fokus på at 
forbedre forvaltningen og ansvarligheden i forbindel-
se med EU’s finanser.

Hvad gør vi?

Vi kontrollerer, at EU-midlerne er regnskabsført 
korrekt, at de er inkasseret og anvendt i overensstem-
melse med de relevante regler og forordninger, og at 
de har givet valuta for pengene. Vi advarer om risici, 
afgiver revisionserklæringer og rådgiver EU’s politi-
ske beslutningstagere om, hvordan de kan forbedre 
forvaltningen af de offentlige finanser og sikre, at 
EU’s borgere ved, hvordan deres penge bliver brugt. 
Gennem vores revisioner og vores øvrige arbejde 
bidrager vi til at styrke Den Europæiske Unions demo-
kratiske legitimitet og bæredygtighed.

Revisionsrettens bygninger i Luxembourg
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Kære læser

Vores aktivitetsrapport for 2015 dækker et år, hvor Den 
Europæiske Union endnu en gang stod over for store 
udfordringer, og hvor der skete væsentlige udviklin-
ger i dens styringsforhold, politikker og økonomiske 
forvaltning, bl.a. med oprettelsen af Den Europæiske 
Fond for Strategiske Investeringer (EFSI) og Den Fælles 
Afviklingsmekanisme for banker i euroområdet. Disse 
og andre udviklinger betød, at vores institution fik nye 
revisionsopgaver.

I 2015 reviderede vi som sædvanlig EU-institutioner-
nes og -organernes aktiviteter samt alle de EU-midler, 
der blev udbetalt til medlemsstater, lande uden for EU, 
internationale organisationer og andre parter. I overens-
stemmelse med traktatens krav udarbejdede vi årsbe-
retninger om EU’s budget og de europæiske udviklings-
fonde samt særlige årsberetninger om regnskaberne for 
over 50 EU-agenturer og -organer. Vi udarbejdede også 
25 særberetninger om forskellige emner, og deres resul-
tater er sammenfattet i dette dokument. Vi fremhæver 
i denne rapport to af disse beretninger: dels beretningen 
om emissionshandelsordningen, som viser, hvordan vo-
res arbejde ikke kun vedrører rent finansielle spørgsmål, 
dels beretningen om finansiel bistand til lande i vanske-
ligheder, som indgår i en ny række særberetninger om 

finansiel og økonomisk styring. Desuden afgav vi i 2015 
otte udtalelser om ny eller ændret EU-lovgivning med 
væsentlig finansiel indvirkning, herunder en udtalelse 
om forordningen om oprettelse af EFSI.

For at vores arbejde kan gøre en forskel, er det også vig-
tigt, at vi kommunikerer vores viden til vores interessen-
ter på EU-plan og i medlemsstaterne. I årets løb styrkede 
vi yderligere samarbejdet med Europa-Parlamentet og 
Rådet for Den Europæiske Union, som er vores vigtig-
ste partnere med hensyn til at sikre EU’s ansvarlighed. 
Vi forelagde resultaterne af vores revisioner for stadig 
flere af deres specialiserede udvalg og tog hensyn til 
deres bekymringer ved planlægningen af det fremtidige 
revisionsarbejde. Endvidere aflagde vores medlemmer 
besøg på højt niveau i medlemsstaterne for at styrke 
vores partnerskaber med de nationale myndigheder, 
parlamenter og revisionsorganer. I 2015 afholdt vi to vig-
tige konferencer, den ene i Bruxelles om EU’s energisik-
kerhed og den anden i Luxembourg om den fremtidige 
udviklingsbistand efter vedtagelsen af FN’s nye mål for 
bæredygtig udvikling.

Vi forberedte desuden en stor intern reform, der skal 
gøre vores institution bedre til at reagere på de fortsatte 
forandringer i Den Europæiske Union. Denne rapport 
fremhæver nogle af de vigtige ændringer med hensyn til, 
hvordan vi forvalter vores partnerskaber med interessen-
ter, vores revisioner og vores ressourcer. Den indeholder 
også nøgleoplysninger om vores personaleforvaltning, 
finanser og performance i det forløbne år samt om re-
sultaterne af årets interne og eksterne revisioner og den 
seneste årlige dechargeprocedure.

De vil forhåbentlig synes, at denne rapport er en nyttig 
og interessant redegørelse for de aktiviteter, vi gen-
nemførte i 2015 for at varetage vores opgave, som er at 
forbedre EU’s økonomiske forvaltning, fremme ansvar-
lighed og gennemsigtighed og beskytte EU-borgernes 
finansielle interesser.

Vítor Manuel da Silva Caldeira 
Formand

Formandens forord
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Vores aktiviteter

 • Årsberetninger om EU’s budget og om de euro-
pæiske udviklingsfonde for regnskabsåret 2014, 
som navnlig indeholder revisionserklæringer og 
resultater.

 • 52 særlige årsberetninger om EU’s forskellige 
agenturer og organer rundt omkring i Unionen — 
med erklæringer baseret på finansiel revision — 
samt to resuméer.

 • 25 særberetninger om specifikke forvaltnings-
spørgsmål og budgetområder, herunder emissi-
onshandelsordningen, ungdomsbeskæftigelses-
programmerne og den finansielle bistand under 
finanskrisen.

 • Otte udtalelser om ny eller ajourført EU-lovgivning 
og andre afgørelser med betydning for den økono-
miske forvaltning, fra forordningen om Den Europæ-
iske Fond for Strategiske Investeringer til den ændre-
de finansforordning for Den Fælles Afviklingsinstans.

 • Møder, seminarer og konferencer med vores 
interessenter, herunder to konferencer på højt 
niveau om ansvarlighed i EU, den ene om energi-
forsyningssikkerhed og den anden om den fremti-
dige udviklingsbistand.

Vores forvaltning

 • Vi iværksatte en intern reform med det formål at 
strømline vores revisions- og rapporteringsproces-
ser og opnå større fleksibilitet i forvaltningen af 
vores ressourcer.

 • Vi gjorde væsentlige fremskridt med hensyn til at 
integrere informationssystemer beregnet til revi-
sionsstyring og -dokumentation og fokuserede på 
at gøre revisionsrelateret information tilgængelig 
fra mobile enheder.

 • Vi fik et nyt medlem, Bettina Jakobsen fra 
Danmark.

 • Vi fortsatte gennemførelsen af vores ligestillings-
politik i forbindelse med ansættelse og forvaltning 
af menneskelige ressourcer.

Revisionsrettens bygninger i Luxembourg
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Revision

Vores beretninger og udtalelser er et afgørende led i EU’s 
ansvarskæde, da de — navnlig i forbindelse med den 
årlige dechargeprocedure — anvendes til at stille de an-
svarlige for forvaltningen af EU’s budget til regnskab. Det 
er primært Europa-Kommissionen, men også de andre 
EU-institutioner og -organer. På udgiftsområder med 
delt forvaltning såsom landbrug og samhørighed spiller 
også medlemsstaterne en stor rolle.

Vi leverer tre hovedprodukter:

 • årsberetninger, som navnlig indeholder resultater-
ne af finansiel og juridisk-kritisk revision vedrøren-
de Den Europæiske Unions budget og de europæ-
iske udviklingsfonde (EUF), men også vedrørende 
budgetforvaltning og performance. Hertil kommer 
de særlige årsberetninger om EU’s agenturer, 
decentrale organer og fællesforetagender, som 
offentliggøres særskilt

 • særberetninger, hvori der redegøres for resul-
taterne af udvalgte forvaltningsrevisioner og 
juridisk-kritiske revisioner vedrørende specifik-
ke udgifts- eller politikområder, budget- eller 
forvaltningsspørgsmål

 • udtalelser om ny eller ajourført lovgivning med 
indvirkning på den økonomiske forvaltning og an-
dre output baseret på undersøgelser udført enten 
på begæring fra en anden institution eller på vores 
eget initiativ.

Vi sigter mod at forvalte vores ressourcer på en måde, 
der sikrer en hensigtsmæssig balance mellem vores 

forskellige aktiviteter, så vi kan opnå solide resultater og 
dække EU-budgettets forskellige områder. I 2015 brugte 
vi en betydelig del af vores ressourcer på at udarbejde 
de årlige revisionserklæringer, som vi forelagde i vores 
årsberetninger. Arbejdet med revisionserklæringerne 
vedrører de to aspekter, som vi i henhold til traktaten 
om den Europæiske Unions funktionsmåde skal afgive 
en årlig erklæring om: regnskabernes rigtighed og de 
underliggende transaktioners lovlighed og formelle 
rigtighed. Når det er muligt, tager vi hensyn til resultater-
ne af andre revisorers arbejde — jf. afsnittet om revision 
af EU-agenturerne (s. 14) — og til ledelsesudtalelser 
i form af de årlige aktivitetsrapporter fra Kommissionens 
generaldirektører.

Ud over de lovbestemte revisioner gennemfører vi 
revisioner vedrørende specifikke udgifts- eller politikom-
råder, som vi udvælger på grundlag af kriterier såsom 
risikoen for uregelmæssigheder eller dårlig performance, 
potentialet for forbedringer og den offentlige interesse. 
Vi vælger revisionsemnerne i fuld uafhængighed under 
hensyntagen til vores interessenters synspunkter. I 2015 
udarbejdede vi 25 særberetninger, hvoraf de fleste ud-
sprang af vores arbejde med forvaltningsrevision. I den-
ne rapport præsenteres resuméerne af disse beretninger 
(s. 15 til 33) grupperet under udgiftsområderne i den 
flerårige finansielle ramme, som er EU’s syvårige budget 
for 2014-2020.

Vi skal endvidere afgive udtalelser om ny eller ajourført 
lovgivning med finansiel indvirkning. I 2015 afgav vi otte 
udtalelser om forslag til nye eller ændrede regler og 
bestemmelser (s. 34) — vi fremhæver i denne rapport 
udtalelsen om EFSI for at illustrere vores udtalelsers 
emner og effekt.

Alle vores beretninger og udtalelser kan fås på vores 
websted (eca.europa.eu).



07Vores aktiviteter

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

 2013 2014 2015

2

50

19

6

2

51

24

14

2

52

25

10*

I alt 89

I alt 77

I alt 91

Årsberetninger
Særlige årsberetninger
Særberetningers
Udtalelser og andre 
output

* Otte udtalelser og to 
resuméer om EU's 
agenturer og 
fællesforetagender.

Beretninger og udtalelser 2013-2015



08Vores aktiviteter

Revisionsbesøg i 2015

Langt hovedparten af revisionsarbejdet foregik i vores 
hovedsæde i Luxembourg, men vores revisorer aflagde 
også revisionsbesøg hos myndighederne i medlemssta-
terne, hos andre modtagere af EU-midler i og uden for 
EU — herunder organisationer involveret i behandlingen 
af EU-midler, f.eks. Den Europæiske Investeringsbanks 
regionale kontorer i Kenya og Uganda — samt hos de 
andre EU-institutioner, -agenturer og -organer. Ved disse 
besøg indhentede vi direkte revisionsbevis fra dem, der 
behandler, forvalter, inkasserer og udbetaler EU-midler, 
og fra de endelige modtagere af midlerne.

Vores revisionshold består normalt af to eller tre reviso-
rer, og vores revisionsbesøg kan vare fra nogle få dage til 
et par uger. Hyppigheden og intensiteten af revisionsar-
bejdet i de individuelle medlemsstater og modtagerlan-
de afhænger af revisionstypen og de transaktionsstikprø-
ver, vi eventuelt udtager. Revisionsbesøgenes antal kan 
derfor variere fra land til land og fra år til år. I EU gen-
nemføres revisionsbesøgene ofte i samarbejde med de 
berørte medlemsstaters overordnede revisionsorganer.

I 2015 brugte vores revisorer 4 310 dage på revisionsbe-
søg på stedet — i medlemsstaterne og uden for EU — 
hvor de indhentede revisionsbevis til årsberetningerne 
og til de udvalgte revisionsopgaver (særberetninger). 

Herudover blev der brugt meget tid på besøg i EU’s 
institutioner i Bruxelles og Luxembourg samt i de 
decentrale agenturer og organer rundt omkring i EU. 
Vores revisorer brugte færre dage på revisionsbesøg på 
stedet end i 2014. Det afspejler vores mere produktive 
arbejdspraksis og den øgede anvendelse af teknologi 
såsom sikker udveksling af data og dokumenter samt 
videokonferencer.

Opdagelse af svig

Selv om vores revisioner ikke er specifikt udformet med 
henblik på at søge efter svig, støder vi på en række 
sager, hvor vi får mistanke om, at der kan være foregået 
uregelmæssigheder eller svig. Vores institution samarbej-
der 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 revisionsarbejde. 
Derefter er det OLAF, der følger op på sagerne, afgør 
om de skal efterforskes, og samarbejder med medlems-
staternes myndigheder i det fornødne omfang. I løbet 
af 2015 sendte vi OLAF 27 sager med mistanke om svig 
(16 i 2014), som vi havde konstateret under vores arbejde 
vedrørende revisionserklæringerne for regnskabsåre-
ne 2014 og 2015 samt vores andre revisionsopgaver.
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Årsberetningerne for 2014

I 2015 vedrørte hovedparten af vores finansielle og 
juridisk-kritiske revision gennemførelsen af EU’s budget 
for 2014, bl.a. testede vi ca. 1 200 transaktioner hentet fra 
samtlige udgiftsområder. Årsberetningen for 2014 blev 
offentliggjort den 10. november 2015 og blev i detaljer 
præsenteret for vores interessenter, f.eks. Europa-Par-
lamentet og dets Budgetkontroludvalg, Rådet for Den 
Europæiske Union (økonomi og finans), de nationale 
parlamenter og regeringer, samt for medierne.

Hovedformålet med vores årsberetning er at fremlægge 
revisionsresultater og konklusioner, som gør det muligt 
for Europa-Parlamentet, Rådet og borgerne at vurdere 
kvaliteten af EU’s økonomiske forvaltning. I årsberetnin-
gen for 2014 afgav vi erklæring om, hvordan EU-midlerne 
var blevet brugt i regnskabsåret, og gjorde opmærksom 
på, hvor der var størst risiko for, at de blev brugt i strid 
med reglerne. Vi analyserede også, hvorfor der opstod 
fejl, og fremsatte nyttige og omkostningseffektive anbe-
falinger til forbedringer.

Vi ajourførte strukturen i årsberetningen for 2014 med 
henblik på at gøre den mere nyttig for vores læsere. 
Kapitlerne svarer nu til udgiftsområderne i den flerårige 
finansielle ramme for 2014-2020. Det centrale element 
i beretningen var som hidtil vores revisionserklæring 
om, i hvilken udstrækning EU’s årsregnskab var rigtigt, 
og indtægts- og udgiftstransaktionerne var i overens-
stemmelse med reglerne. Endvidere foretog vi specifikke 
vurderinger af hvert enkelt af EU’s større aktivitetsom-
råder og gav flere oplysninger om den budgetmæssige 
og økonomiske forvaltning. Vi gav også oplysninger om 
performance i forbindelse med EU-budgettet og om 
Kommissionens rapportering om performance, herun-
der navnlig om fremskridtene hen imod opfyldelsen af 
Europa 2020-målene.

EU’s udgifter i 2014 
beløb sig til 

142,5 milliarder 
euro 

= næsten 300 euro 
for hver borger

Revisionsrettens formand, Vítor Caldeira, præsenterer årsberetningen 
for 2014 i Europa-Parlamentet.
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Nøglebudskaber i årsberetningen 
for 2014

 � EU’s regnskab for 2014 blev godkendt som rigtigt.

 � Indtægterne i 2014 var lovlige og formelt rigtige.

 � Betalingerne i 2014 var væsentlig fejlbehæftede.

Konklusioner og anbefalinger

 � EU’s regnskab for 2014 var opstillet korrekt i over-
ensstemmelse med de internationale standarder 
og gav et retvisende billede. Vi kunne derfor end-
nu en gang afgive en blank erklæring om regnska-
bets rigtighed. Vi afgav derimod en afkræftende 
erklæring om betalingernes formelle rigtighed.

 � For betalingernes vedkommende ligger den 
anslåede fejlforekomst, som angiver uregelmæs-
sighedernes omfang, i 2014 på 4,4 %, næsten det 
samme som i 2013 (4,5 %) og stadig over væsent-
lighedstærsklen på 2 %.

 � Vi kom frem til den samme anslåede fejlfore-
komst (4,6 %) for de udgifter, der afholdes under 
delt forvaltning med medlemsstaterne, og de 
udgifter, der forvaltes direkte af Kommissionen. 
De højeste fejlforekomster konstaterede vi i udgif-
terne til Økonomisk, social og territorial samhø-
righed (5,7 %) og Konkurrenceevne for vækst og 
beskæftigelse (5,6 %). Administrationsudgifterne 
havde den laveste anslåede fejlforekomst (0,5 %).

 � Der er en klar sammenhæng mellem udgiftstyper 
og fejlforekomster. Den anslåede fejlforekomst for 
godtgørelsesordninger (5,5 %), hvor EU godtgør 
støtteberettigede omkostninger vedrørende 
støtteberettigede aktiviteter på grundlag af mod-
tagernes udgiftsanmeldelser, er dobbelt så høj 

som den anslåede fejlforekomst for rettighedspro-
grammer (2,7 %), hvor der ikke godtgøres om-
kostninger, men foretages betaling, når bestemte 
betingelser er opfyldt.

 � Korrektioner foretaget af medlemsstaternes 
myndigheder og Kommissionen havde en positiv 
indvirkning på den anslåede fejlforekomst. Uden 
disse foranstaltninger ville den samlede anslåede 
fejlforekomst have været 5,5 %. Kommissionen har 
mulighed for yderligere at forbedre sin risiko-
vurdering og sin vurdering af de korrigerende 
foranstaltningers effekt.

 � Hvis Kommissionen, medlemsstaternes myn-
digheder eller de uafhængige revisorer havde 
udnyttet alle de disponible oplysninger, kunne de 
have forhindret eller opdaget og korrigeret en 
betydelig del af fejlene.

 � De beløb, der skal betales i indeværende år og 
de kommende år, er stadig meget store. Det har 
afgørende betydning, at Kommissionen træffer 
foranstaltninger til at afhjælpe dette vedvarende 
problem. For nogle medlemsstater udgør puklen 
af uudnyttede midler en betydelig del af deres 
samlede offentlige udgifter.

 � De perioder, som tiårsstrategien Europa 2020 
og EU’s syvårige budgetcyklus dækker (2007-
2013 og 2014-2020), er ikke tilpasset hinanden. 
Medlemsstaterne lægger ikke tilstrækkelig vægt 
på at opfylde Europa 2020-målene i deres part-
nerskabsaftaler og programmer. Begge disse 
forhold begrænser Kommissionens mulighed for 
at overvåge og rapportere om performance og 
EU-budgettets bidrag til Europa 2020.

 � Den kommende midtvejsevaluering af den 
flerårige finansielle ramme for 2014-2020 har stor 
betydning for forvaltningen af EU’s udgifter. Det 
er vigtigt, at Kommissionen så hurtigt som muligt 
analyserer områder, hvor der vedvarende er 
høje fejlforekomster, og vurderer mulighederne 
for at reducere fejlene og samtidig sætte øget 
fokus på performance i udgiftsanvendelsen.

Revisionsretten anbefaler en ny 
tilgang til EU’s investeringer og 
udgiftsanvendelse
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Test af transaktioner — resultaterne for EU’s udgiftsområder i 2014

Tabellen er hentet fra 2014: Vores revision — kort fortalt, som kan fås på vores websted eca.europa.eu/en/euauditinbrief-2014
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Årsberetningen om de europæiske 
udviklingsfonde (EUF) for 2014

 � Indtægterne var uden væsentlig fejlforekomst.

 � Betalingerne var væsentlig fejlbehæftede.

De europæiske udviklingsfonde yder EU-bistand til ud-
viklingssamarbejde med staterne i Afrika, Vestindien og 
Stillehavet (AVS-staterne) og de oversøiske lande og terri-
torier (OLT). De finansieres af medlemsstaterne og forval-
tes uden for EU’s almindelige budget af Europa-Kommis-
sionen og, for nogle foranstaltningers vedkommende, af 
Den Europæiske Investeringsbank.

Vi konstaterede, at EUF’ernes 2014-regnskab var rig-
tigt. Deres indtægter var ikke væsentlig fejlbehæftede, 
men det var deres betalinger, som havde en anslået 

fejlforekomst på 3,8 %. Som i de seneste år konstaterede 
vi svagheder ved den forudgående kontrol. Fejl vedrø-
rende manglende overholdelse af reglerne for offentlige 
indkøb og manglende bilag til dokumentation for udgif-
terne tegner sig for næsten to tredjedele af den anslåede 
fejlforekomst.

Vores årsberetning om EUF’erne offentliggøres sammen 
med vores årsberetning om EU’s budget og kan fås på 
vores websted (eca.europa.eu).

EUF’ernes 2014-budget = 

3,1 milliard euro
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Særlige årsberetninger for 2014

2014-budgetterne for EU’s agenturer, organer og fælles-
foretagender beløb sig til i alt ca. 4 milliarder euro = ca. 
3 % af EU’s budget for 2014.

EU’s agenturer, organer og fællesforetagender varetager 
specifikke opgaver på vegne af EU og er placeret rundt 
omkring i Unionen. De er aktive på mange områder, f.eks. 
sikkerhed, sundhed, forskning, finanser, migration og 
transport. Hvert af dem har sit eget mandat, sin egen be-
styrelse og direktør samt sit eget personale og budget.

I 2015 udarbejdede vi 52 særlige årsberetninger for 
regnskabsåret 2014. De omfattede EU’s 41 decentrale 
agenturer, forvaltningsorganer og andre organer, de 
otte europæiske fællesforetagender inden for forsk-
ning, Europaskolerne, fællesforetagendet Galileo under 
afvikling og kommunikationsinfrastrukturen Sisnet. Vi 
offentliggjorde desuden to resuméer med overblik over 
resultaterne af vores revisioner på dette område — det 
ene om EU’s agenturer og andre organer, det andet om 
fællesforetagenderne. Disse resuméer blev forelagt for 
Europa-Parlamentets formand, Parlamentets Budgetkon-
troludvalg, Rådet for Almindelige Anliggender og Rådets 
Budgetudvalg.

2014 var det første år, hvor den uafhængige eksterne 
revision af årsregnskaberne for EU’s 33 decentrale agen-
turer og andre organer blev foretaget af et privat firma. 
Ved udarbejdelsen af vores erklæringer om disse regn-
skaber tog vi hensyn til det udførte revisionsarbejde og 
de reviderede enheders foranstaltninger som reaktion på 

revisorernes konklusioner. Vi foretog selv hele revisio-
nen af årsregnskaberne for de resterende organer og 
fællesforetagenderne.

Vi konstaterede, at alle agenturerne, de andre organer og 
fællesforetagenderne havde udarbejdet pålidelige regn-
skaber for 2014. Transaktionerne var lovlige og formelt 
rigtige, undtagen i Artemis (indlejrede computersyste-
mer), ENIAC (nanoelektronik) og ECSEL (elektronikkom-
ponenter og -systemer). Artemis’ og ENIAC’s strategier 
for efterfølgende revision gav ikke tilstrækkelig sikker-
hed, og derfor fik disse fællesforetagender revisionser-
klæringer med forbehold ligesom ECSEL. Generelt havde 
agenturerne yderligere forbedret deres procedurer ved 
at iværksætte korrigerende foranstaltninger som reakti-
on på vores bemærkninger fra tidligere år. Vores særlige 
årsberetninger samt de to resuméer af resultaterne af 
vores 2014-revision af agenturerne, de andre organer og 
fællesforetagenderne kan fås på vores websted  
(eca.europa.eu).

52 særlige 
årsberetninger 

om EU’s agenturer, 
andre organer og 

fællesforetagender 
rundt omkring i Europa

Europols hovedkvarter i Haag, Nederlandene
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Særberetningen offentliggøres på 
23 officielle sprog sammen med de 
reviderede enheders svar.

04

03

05

06

02

01

OFFENTLIGGØRELSE

VEDTAGELSE
Beretningen godkendes af 
revisionsafdelingen eller hele 
kollegiet.

AFKLARING
De faktiske forhold og revisionsresultaterne 
bekræftes med den reviderede enhed.

UDARBEJDELSE De vigtigste revisionsresultater og konklusioner præsenteres 
klart og struktureret. Der formuleres anbefalinger.

ARBEJDE I MARKEN
Tværfaglige team indsamler bevis på stedet i Kommissionens hovedsæde og 
i medlemsstater og modtagerlande.

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

De væsentligste trin i en udvalgt forvaltningsrevision eller juridisk-kritisk revision

Særberetninger i 2015

Ud over vores årsberetninger og særlige årsberetninger 
offentliggør vi i årets løb særberetninger, som omhand-
ler forvaltningsrevisioner og juridisk-kritiske revisioner 
vedrørende specifikke budgetområder eller forvaltnings-
spørgsmål, som vi selv vælger. Vi udvælger og udformer 
disse revisionsopgaver, så de kan få maksimal effekt, og 
udnytter således vores ressourcer bedst muligt. Vores 
forvaltningsrevisioner dækker ofte flere regnskabsår, og 
de undersøgte områder kan være så komplekse, at det 
tager mere end et år at gennemføre revisionerne.

I 2015 satte vores særberetninger fokus på emner med 
relation til de overordnede EU-mål om at skabe mervær-
di og vækst samt EU’s reaktion på globale udfordringer, 
bl.a. vedrørende de offentlige finansers bæredygtighed, 
miljøet og klimaforandringerne.

I det følgende gives der korte resuméer af vores 25 sær-
beretninger fra 2015 grupperet under de relevante 
udgiftsområder i den flerårige finansielle ramme.
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 • Transport ad indre vandveje i Europa: Ingen 
væsentlige forbedringer med hensyn til trans-
portandel og besejlingsforhold siden 2001 
(1/2015) — Vi vurderede, om de projekter, der blev 
medfinansieret af EU-budgettet, bidrog effektivt til 
at øge den andel af godstransporten, der foretages 
ad indre vandveje, og til at forbedre besejlingsfor-
holdene, og om EU-strategierne vedrørende trans-
port ad indre vandveje var sammenhængende og 
baseret på relevante og omfattende analyser.

Revisionen viste, at der kun var gjort langsomme 
fremskridt, fordi man ikke havde fjernet flaske-
halse. De projekter, der var medfinansieret af EU, 
var ikke blevet gennemført effektivt, transport 
ad indre vandveje havde ikke vundet frem som et 
alternativ til vejtransport, og besejlingsforholdene 
var ikke blevet bedre. Medlemsstaterne havde 
ikke haft tilstrækkelig opmærksomhed på de indre 
vandveje, selv om Kommissionen havde gjort dem 
til en prioritet. Medlemsstaterne ved de vigtigste 
korridorer af indre vandveje havde ikke en sam-
menhængende samlet strategi, og EU-strategierne 
tog ikke i tilstrækkelig grad hensyn til vedligehol-
delse af floderne samt til politiske og miljømæssige 
overvejelser. Medlemsstaterne bør prioritere de 
projekter vedrørende indre vandveje, der giver de 

største og mest umiddelbare fordele, og Kommissi-
onen bør rette sin finansiering mod projekter med 
detaljerede planer for fjernelse af flaskehalse.

I perioden 2007-2013 modtog EU’s projek-
ter vedrørende transport ad indre vandveje 
1,3 milliarder euro i finansiering fra budgettet 
for det transeuropæiske transportnet (TEN-T), 
Den Europæiske Fond for Regionaludvikling og 
Samhørighedsfonden.
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143 milliarder euro

Konkurrenceevne for 
vækst og beskæftigelse

13 %

Intelligent og inklusiv vækst

Intelligent og inklusiv vækst er den største udgiftspost på 
EU-budgettet og dækker to områder: Konkurrenceevne for 
vækst og beskæftigelse samt Økonomisk, social og territo-
rial samhørighed.

Konkurrenceevne for vækst og beskæftigelse 
omfatter finansiering af transeuropæiske net 
inden for energi, transport og telekommunika-
tion, udvikling af virksomheder, forskning og 

innovation, uddannelse og erhvervsuddannelse, socialpolitik 
mv. De planlagte udgifter på dette område i 2014-2020 udgør 
13 % af det samlede EU-budget for hele programmerings-
perioden, dvs. 143 milliarder euro. Budgettet for 2015 var på 
15,7 milliarder euro.
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 • Sikrer EU’s finansielle støtte til mikroiværksæt-
tere en tilstrækkelig dækning af disses behov? 
(8/2015) — Vi undersøgte, om mikroiværksætter-
nes behov blev dækket af den finansielle støtte fra 
Den Europæiske Socialfond (ESF) og den europæi-
ske mikrofinansieringsfacilitet Progress.

Revisionen viste, at der var svagheder ved pro-
grammeringen og udformningen af den finansielle 
støtte fra ESF, og at resultatovervågningen ikke var 
tilstrækkelig pålidelig. Hverken Kommissionen eller 
medlemsstaterne havde sammenligelige oplys-
ninger om administrationsomkostningerne i de 
enkelte medlemsstater og for de enkelte finan-
sieringsmekanismer. Disse forhold vil kunne gøre 
EU’s finansielle støtte til mikroiværksættere mindre 
effektiv. Medlemsstaterne bør foretage behovsvur-
deringer, når de udformer finansielle instrumenter 
og udarbejder operationelle programmer, hvori 
der indgår finansiel EU-støtte til mikroiværksæt-
tere. Kommissionen bør gøre medlemsstaternes 
anvendelse af finansielle instrumenter under 
ESF betinget af, at der er etableret et solidt 
risikostyringssystem.

Mikrofinansiering anvendes normalt i forbindel-
se med beløb under 25 000 euro og ofte under 
10 000 euro. Den samlede efterspørgsel efter den-
ne form for finansiering i EU’s medlemsstater an-
slås til mere end 12 milliarder euro. Blandt eksem-
plerne i denne beretning kan nævnes 5 000 euro 
til udvidelse af en kiosk og 9 500 euro som hjælp til 
etablering af en legeplads for børn og en tøjbutik.

 • Bedre energiforsyningssikkerhed gennem udvik-
ling af det indre energimarked: Der er behov for 
en yderligere indsats (16/2015) — Vi undersøgte, 
om gennemførelsen af politikforanstaltningerne 
vedrørende det indre energimarked og anvendel-
sen af EU-udgifter til energiinfrastruktur effektivt 
har givet forsyningssikkerhedsmæssige fordele.

Revisionen viste, at energiinfrastrukturen i Europa 
generelt endnu ikke er velegnet til fuldt integrere-
de markeder, og derfor giver den ikke på nuvæ-
rende tidspunkt en effektiv forsyningssikkerhed. 
EU-budgettets finansielle støtte til energiinfra-
struktur har kun i begrænset omfang bidraget til 
udviklingen af det indre energimarked og til ener-
giforsyningssikkerheden. Europa-Kommissionen 
bør identificere energiinfrastruktur i EU, der ikke er 
i brug, og samarbejde med medlemsstaterne om 
at fjerne barrierer for dens anvendelse på det indre 
energimarked. Endvidere bør Kommissionen over-
veje nye måder, hvorpå energi i én medlemsstat 
kan stilles til rådighed for kunder i en anden.

Det indre energimarked skal sikre, at gas og 
elektricitet kan strømme frit og handles i hele EU. 
Mellem 2007 og 2013 blev der tildelt 3,7 milliar-
der euro fra EU-budgettet til energiinfrastruktur, 
og yderligere 7,4 milliarder euro forventes tildelt 
i perioden 2014-2020. I beretningen konstaterer vi 
imidlertid, at EU’s mål om at gennemføre det indre 
energimarked i 2014 ikke blev opfyldt.
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367 milliarder euro

Økonomisk, social og 
territorial samhørighed

34 %

Intelligent og inklusiv vækst

Ükonomisk, social og territorial samhørighed 
omfatter regionalpolitikken, som sigter mod at 
hjælpe de mindst udviklede EU-lande og -regio-
ner med at indhente de øvrige, styrke alle regio-

ners konkurrenceevne og udvikle samarbejdet mellem dem.

De planlagte samhørighedsudgifter i 2014-2020 udgør 34 % 
af det samlede EU-budget for hele programmeringsperi-
oden, dvs. 367 milliarder euro. Budgettet for 2015 var på 
51,1 milliard euro.

 • Bestræbelserne på at afhjælpe problemerne 
med offentlige indkøb i relation til EU’s samhø-
righedsudgifter bør intensiveres (10/2015) — Vi 
undersøgte, om Kommissionen og medlemsstater-
ne træffer hensigtsmæssige og effektive foran-
staltninger med henblik på at afhjælpe problemet 
med fejl i forbindelse med offentlige indkøb på 
samhørighedsområdet.

Revisionen viste, at der stadig er talrige problemer 
i den måde, offentlige myndigheder i hele EU udby-
der opgaver på. Selv om Kommissionen og medlems-
staterne er begyndt at adressere problemet, er der 
stadig langt igen. Alvorlige fejl har medført mang-
lende konkurrence, og at tilbudsgivere, som ikke 
var de bedste, fik tildelt kontrakterne. Der udføres 
meget begrænset systematisk analyse, og der mang-
ler tilstrækkelig detaljerede, solide og kohærente 
oplysninger om arten og omfanget af fejlene. Hvis 
forholdene ikke er forbedret ved udgangen af 2016, 
anbefaler vi, at betalingerne for perioden 2014-2020 
til de berørte medlemsstater bliver suspenderet.

Mellem 2007 og 2013 blev der øremærket 349 mil-
liarder euro til regionalområdet gennem Den 

Europæiske Fond for Regionaludvikling, Samhø-
righedsfonden og Den Europæiske Socialfond. En 
væsentlig del af disse midler bruges på offentlige 
indkøb. Der blev konstateret fejl i ca. 40 % af de 
projekter, hvor der var revideret offentlige indkøb 
med henblik på Revisionsrettens årsberetninger 
for årene 2009-2013.
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 • EU’s finansiering af rensningsanlæg for byspilde-
vand i Donaus opland: Der er brug for en yderlige-
re indsats for at hjælpe medlemsstaterne med at 
opfylde EU’s spildevandspolitiske mål (2/2015) — 
Vi undersøgte, om udgifterne fra Den Europæiske 
Fond for Regionaludvikling og Samhørighedsfonden 
effektivt understøtter de bestræbelser, medlemssta-
terne i Donaus opland gennemfører for at opfylde 
EU’s spildevandspolitiske mål.

Revisionen viste, at EU-udgifterne i væsentligt 
omfang havde hjulpet Den Tjekkiske Republik, Un-
garn, Rumænien og Slovakiet til at gøre fremskridt, 
men at der i alle landene havde været forsinkelser 
med hensyn til at overholde reglerne og absorbere 
de disponible EU-midler. Anlæggene i disse lande 
rensede generelt spildevandet tilstrækkeligt, men 
håndteringen af slam og overløb af regnvand var 
somme tider svag. En tredjedel af anlæggene var 
overdimensionerede og potentielt ikke bæredygti-
ge. Landene absorberede de disponible EU-midler 
langsomt og risikerede dermed at miste dem eller 
at skabe et behov for yderligere nationale midler. 
Kommissionen bør styrke rapporteringskravene, 
og medlemsstaterne bør indføre lovbestemmelser 
med henblik på at sikre hurtig tilslutning til det 
offentlige kloaknet. Kommissionen og medlems-
staterne bør opstille kriterier for alle anvendelser af 
slam og sikre en solid overvågning af forurenende 
stoffer.

Donaus opland er Europas største vandløbsopland. 
EU bidrog med 7,9 milliarder euro til spildevands-
rensningsprojekter i de fire reviderede medlemssta-
ter i programperioderne 2000-2006 og 2007-2013.

 • Vandkvaliteten i Donaus opland: Det går frem-
ad med at gennemføre vandrammedirektivet, 
men der er stadig et stykke vej (23/2015) — Vi 
undersøgte, om gennemførelsen af vandrammedi-
rektivet i Den Tjekkiske Republik, Ungarn, Rumæ-
nien og Slovakiet havde medført en forbedring af 
vandkvaliteten i Donaus opland.

Revisionen viste, at der ikke var sket væsentlige 
forbedringer siden 2004. Manglen på ambitioner 
i landenes planer blev fremhævet som hovedårsa-
gen til, at der kun var sket begrænsede fremskridt. 
Det blev konstateret, at der manglede målrettede 
foranstaltninger for vandområder, hvis tilstand 
ikke var tilfredsstillende. Der var også mangler 
i overvågningssystemerne, som betød, at der 
manglede data både om, hvilken type forurening 
der var skyld i, at vandområderne ikke levede op 
til kravene, og om forureningskilderne. Endvidere 
fritog medlemsstaterne et stort antal vandområder 
fra at overholde vigtige frister uden tilstrækkelig 
begrundelse. Vi anbefaler bl.a., at systemerne til 
overvågning og diagnosticering af forurening 
forbedres, at der indføres stærkere kriterier for 
inspektioner, og at man overvejer at anvende afgif-
ter eller skatter til at forhindre udledninger.

Mellem 2007 og 2013 ydede Den Europæiske Fond 
for Regionaludvikling og Samhørighedsfonden 
6,35 milliarder euro til spildevandsrensning i med-
lemsstaterne i Donaus opland. I samme periode 
ydede Den Europæiske Landbrugsfond for Udvik-
ling af Landdistrikterne 6,39 milliarder euro som 
kompensation til landbrugere, der påtog sig at 
drive miljøvenligt landbrug.
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 • EU’s ungdomsgaranti: De første skridt er taget, 
men der venter gennemførelsesrisici forude 
(3/2015) — Vi undersøgte, om Kommissionen 
havde givet medlemsstaterne passende støtte 
i forbindelse med etableringen af ungdoms-
garantiordningen og gennemgik potentielle 
gennemførelsesrisici.

Revisionen viste, at der er tre risici, der kan forhin-
dre en vellykket gennemførelse af ungdomsga-
rantien. Disse risici vedrører tilstrækkeligheden af 
den samlede finansiering, definitionen af begrebet 
»kvalitetstilbud« og den måde, hvorpå Kommis-
sionen overvåger og rapporterer om ordningens 
resultater. Kommissionen havde givet medlemssta-
terne passende og rettidig støtte i forbindelse med 
etableringen af deres ungdomsgarantiordninger. 
Men den havde ikke foretaget en konsekvensana-
lyse af de forventede omkostninger og fordele, 
selv om det er standardprocedure. Kommissionen 
havde bedt medlemsstaterne om i forbindelse 
med indsendelsen af deres planer for gennemfø-
relsen af ungdomsgarantien at fremlægge omkost-
ningsoverslag, men nogle af planerne manglede 
relevante oplysninger, og ingen af dem gav oplys-
ninger om de skønnede omkostninger i forbindel-
se med de nødvendige strukturelle reformer.

Ungdomsgarantien blev oprettet i juni 2013 som 
reaktion på de unge arbejdsløses stadig sværere 
situation, der blev forværret af den økonomiske og 
finansielle krise. Fra 2014 til 2020 vil ordningen del-
vis blive finansieret med i alt 12,7 milliarder euro fra 
EU-budgettet gennem Den Europæiske Socialfond 
og et særligt ungdomsbeskæftigelsesinitiativ.

 • Kommissionens støtte til indsatshold for ung-
domsbeskæftigelsen: ESF-finansieringen er ble-
vet omdirigeret, men der fokuseres ikke nok på 
resultater (17/2015) — Vi undersøgte, om man ved 
omdirigeringen af ESF-finansieringen havde draget 
fordel af indsatsholdene for ungdomsbeskæf-
tigelsens forslag fra 2012 til, hvordan man med 
ESF-midler kunne nå hurtigere og mere effektive 
resultater for unge arbejdsløse.

Revisionen viste, at det var lykkedes de indsatshold 
for ungdomsbeskæftigelsen, som Kommissionen 
havde oprettet, at omdirigere midler til ungdoms-
støtte, men at de kun havde fremsat begrænsede 
forslag. Kommissionen ydede medlemsstaterne 
rådgivning, men dens støtte var begrænset af 
niveauet for og kvaliteten af de tilgængelige 
oplysninger. Initiativet førte til omprogrammering 
og omfordeling af ESF-midler, men Kommissio-
nens vurdering af ændringerne i de operationelle 
programmer havde navnlig fokus på deres bud-
getmæssige effekt. Forventningerne til sådanne 
initiativer bør være mere forsigtige, når der er en 
potentiel uoverensstemmelse mellem løfterne og 
det, Kommissionen realistisk set kan levere.

I 2012 oprettede Kommissionen indsatshold for 
ungdomsbeskæftigelsen som led i initiativet »Mu-
ligheder for Unge«. Indsatsholdene samlede natio-
nale eksperter og eksperter fra Kommissionen i de 
otte medlemsstater, der havde den højeste ung-
domsarbejdsløshed. Initiativet vedrørte næsten 
10 milliarder euro i ESF-midler, som var til rådighed 
i de pågældende otte medlemsstater.
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Bæredygtig vækst: Naturressourcer

Denne budgetpost omfatter EU’s fælles land-
brugs- og fiskeripolitik, udvikling af landdistrik-
terne og miljøforanstaltninger. Tre fjerdedele 
af udgifterne involverer direkte betalinger til 

landbrugere og støtte til landbrugsmarkeder. Herudover går 
en femtedel af udgifterne til landdistriktsudvikling.

De planlagte udgifter i 2014-2020 udgør næsten 39 % 
af det samlede EU-budget for hele programmerings-
perioden, 417 milliarder euro. Budgettet for 2015 var på 
56 milliarder euro.

 • Teknisk bistand: Hvad har bistanden bidra-
get med på området landbrug og udvikling 
af landdistrikterne? (4/2015) — Vi undersøgte 
brugen af midlerne til teknisk bistand inden for 
landbrug og udvikling af landdistrikterne i pro-
grammeringsperioden 2007-2013. Vi fokuserede på 
den formelle rigtighed, effektiviteten og produk-
tiviteten af finansieringen i Kommissionen og 
i medlemsstaterne.

Revisionen viste, at hverken Europa-Kommissio-
nen eller medlemsstaterne var i stand til at påvise, 
i hvor høj grad anvendelsen af teknisk bistand til 
fremme af politikken for landbrug og udvikling af 
landdistrikterne havde bidraget til budgetmæs-
sig effektivitet og til at nå målene for den fælles 
landbrugspolitik. Landdistriktsnetværk, som sigter 
mod øget samarbejde, vidensdeling og innovati-
on i landbrugssektoren, er et særdeles velegnet 
instrument til ydelse af teknisk bistand. Men i de 
fleste tilfælde var de midler, der var beregnet til 
kapacitetsopbygning, blevet anvendt til at ud-
bygge de almindelige administrative budgetter. 
Kommissionen bør præcisere, hvordan og på hvilke 
områder medlemsstaterne kan anvende teknisk 
bistand inden for udvikling af landdistrikterne, og 
nøje overvåge gennemførelsen.

I perioden 2007-2013 planlagde medlemsstaterne 
at anvende 1,5 milliarder euro fra EU-budgettet 
til teknisk bistand — op til et loft på 4 % af det 
nationale rammebeløb til udvikling af landdistrik-
terne. I perioden 2014-2020 er dette tal steget til 
ca. 1,9 milliarder euro.
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 • Er finansielle instrumenter et velfungerende og 
lovende værktøj i forbindelse med udvikling af 
landdistrikterne? (5/2015) — Vi undersøgte, om 
de finansielle instrumenter (låne- og garantifonde), 
der blev anvendt under EU’s politik for udvikling 
af landdistrikterne, var blevet udformet hensigts-
mæssigt, og om de var blevet forvaltet tilfredsstil-
lende i programmeringsperioden 2007-2013.

Revisionen viste, at instrumenterne indtil da ikke 
havde været en succes. Det skyldtes navnlig, at 
de var overkapitaliseret og ikke opfyldte deres 
potentiale med hensyn til løftestangseffekt og 
revolverende effekt. Der lå ikke klare overvejel-
ser bag oprettelsen af finansielle instrumenter 
i programmeringsperioden 2007-2013. Der forelå 
ikke pålidelige kvantificerede oplysninger, der 
kunne begrunde valget af den type finansielle 

instrumenter, der var oprettet, fastslå behovet for 
finansielle instrumenter på landbrugsområdet og 
vise, at den mængde kapital, der var afsat til fon-
den, var rimelig. Medlemsstaternes incitamenter 
til at oprette finansielle instrumenter til udvikling 
af landdistrikterne bør styrkes, efterspørgslen fra 
landbrugere og andre modtagere bør stimuleres, 
og der bør fastsættes passende standarder og mål 
for løftestangseffekten og for den revolverende 
effekt for perioden 2014-2020.

Ved udgangen af 2013 havde EU og medlemssta-
terne investeret ca. 700 millioner euro i garanti- og 
lånefonde til landdistriktsudvikling. Kommissionen 
ønsker, at medlemsstaterne i perioden 2014-2020 
forpligter sig til mindst at fordoble anvendelsen af 
disse fonde.

Forvaltningsrevision i fokus: EU ETS — 
integritet og gennemførelse (6/2015)

Den Europæiske Unions emissionshandelsordning (EU 
ETS) adskiller sig en del fra de andre politikker og pro-
grammer, vi reviderer, fordi den ikke modtager store 
beløb fra EU-budgettet. Til gengæld har den meget 
stor betydning for politikgennemførelsen og borger-
nes livskvalitet i hele EU. EU ETS blev indført i 2005 og 
nævnes ofte andre steder i verden som referencemodel 
for en nyskabende politik vedrørende klimaændringer 
og emissionshandelsordninger. Man kunne derfor med 
rimelighed forvente, at ordningen havde solide ram-
mer med markedsregulering og -overvågning, retssik-
kerhed og systemer til håndtering af grundlæggende 
oplysninger. Endvidere burde implementeringssyste-
merne være forsvarligt skruet sammen.

I slutningen af 2013 begyndte vores revisorer at 
undersøge de rammer, der skulle beskytte EU ETS’ 
integritet, og de systemer, der blev anvendt til den 
praktiske implementering af ordningen i Kommissio-
nen og medlemsstaterne til og med fase II (udgangen 
af 2012). Udgangspunktet for revisionen var de risici, 
der knyttede sig til etableringen af et fungerende mar-
ked med henblik på at opfylde målene for EU’s politik 
vedrørende klimaændringer, og vanskelighederne ved 
at kontrollere en så uhåndgribelig aktivitet (»hvordan 
måler man varm luft?«).

Vores revisorer vurderede, om EU ETS blev forvaltet 
hensigtsmæssigt. De gennemførte ikke blot skrive-
bordsgennemgange og interview med tjenestemænd, 
der var involveret i forvaltningen af EU ETS hos Kom-
missionen i Bruxelles, men besøgte også fem med-
lemsstater — Tyskland, Frankrig, Italien, Polen og Det 
Forenede Kongerige — for at besøge de relevante 
myndigheder. Derudover gennemgik de dokumenter 
vedrørende yderligere to medlemsstater — Græken-
land og Spanien — og rådførte sig med eksperter på 
området. De indhentede også revisionsbevis ved at 
teste data i de nationale myndigheders dokumenter 
vedrørende 150 anlæg, der var udvalgt fra disse syv 
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medlemsstater, og analysere data fra EU-transaktions-
journalen. De kunne ikke besøge selve anlæggene, for 
eftersom de ikke modtager EU-midler til at drive ord-
ningen, har vores institution ingen revisionsrettigheder.

Det bevis, vores revisorer indhentede, afslørede mang-
lede overvågning af emissionsmarkedet og manglende 
samarbejde mellem kontrolorganerne. Som eksempler 
på vores specifikke revisionsresultater kan det næv-
nes, at vores revisorer i beretningen konstaterede, at 
kvoternes juridiske definition burde afklares, og at 
procedurerne i forbindelse med åbning af ETS-konti 
i EU-registret og overvågning af transaktioner ikke 
sikrede tilstrækkelig kontrol til at forhindre misbrug. 
Der var tale om et uløseligt dilemma, hvor medlems-
staterne ikke kunne overvåge de grænseoverskridende 
transaktioner effektivt, fordi de ikke havde direkte ad-
gang til den centrale database, og Kommissionen heller 
ikke kunne overvåge dem, fordi den ikke havde noget 
retsgrundlag for at gøre det. Vores revisorer konstate-
rede endvidere, at systemerne til overvågning af og 
rapportering om emissioner ikke var harmoniserede, 
og at de var behæftet med kontrolsvagheder, samt at 
Kommissionens vejledning og rapporteringen fra både 
Kommissionen og medlemsstaterne var utilstrækkelig.

På baggrund af vores revisionsresultater konkluderede 
vi, at rammerne for beskyttelse af markedsintegriteten 
ikke var tilstrækkelig robuste, og at der i gennemførel-
sen af den foregående fase havde været væsentlige 
svagheder, hvoraf nogle også nødvendiggjorde en 
ekstra indsats i den aktuelle fase. Trods de omtalte 
problemer gjorde vi det klart i vores beretning, at 
denne innovative ordning løbende er blevet forbedret. 
Den debat om og de reformer af ETS, der var i gang, da 
beretningen blev offentliggjort, fokuserede på ordnin-
gens effektivitet og på, hvordan man skulle håndtere 
de overskydende mængder. Vores revision behand-
lede ikke disse spørgsmål. Men det fremgik af vores 
beretning, at det også er nødvendigt at tage hensyn 
til grundlæggende spørgsmål om markedsintegritet 
og implementering, så EU kan være sikker på, at denne 
meget vigtige politik er bedre rustet til at sikre emissi-
onsreduktioner og kulstoffattige teknologier.

Vi fremsatte en række praktiske anbefalinger til 
både Kommissionen og medlemsstaternes myn-
digheder, som kan hjælpe dem med at forbedre 

markedsintegriteten og implementeringen af syste-
met og gøre det til et stærkere redskab til opnåelse 
af klimamålsætningerne i 2020 og senere. I sit svar på 
vores beretning erklærede Kommissionen sig enig i, at 
eventuelle vigtige udestående spørgsmål i forbindelse 
med reguleringen og overvågningen af emissionsmar-
kedet om nødvendigt bør løses for at forbedre marked-
sintegriteten, og anførte, at der med henblik på fase III 
(2013-2020) allerede var foretaget mange forbedringer, 
som specifikt vedrørte vores bemærkninger.

Beretningen fik betydelig opmærksomhed fra medi-
erne og blev præsenteret på en pressebriefing for de 
EU-akkrediterede journalister i Bruxelles. Medier i EU og 
hele verden rapporterede, at der i EU’s ETS var brug for 
mere overvågning til at forbedre kvotemarkedet og for 
stærkere beskyttelse mod markedsmisbrug — bl.a. var 
markedet stadig sårbart over for momssvig. Ligesom 
alle vores andre særberetninger blev denne særbe-
retning præsenteret for Europa-Parlamentets Budget-
kontroludvalg af det medlem, der var ansvarligt for 
den, Kevin Cardiff, men den blev også præsenteret for 
Parlamentets og Rådets Miljøudvalg med det formål at 
dele viden, der kan være nyttig i forbindelse med frem-
tidige afgørelser om de relevante regler og forordnin-
ger. Parlamentet og Rådet hilste vores bemærkninger 
og anbefalinger velkommen og vil overveje fremtidige 
forslag til mulige forbedringer af ordningens integritet 
og gennemførelse.

Revisionsholdet (fra venstre til højre): Stefan Den Engelsen,  
Emese Fésűs, Kevin Cardiff og Colm Friel
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 • Forvalter Kommissionen EU’s fiskeripartner-
skabsaftaler hensigtsmæssigt? (11/2015) — Vi 
undersøgte, om aftalerne blev forvaltet hen-
sigtsmæssigt. Vi vurderede forhandlingerne og 
gennemførelsen af aftalerne, Kommissionens 
fangstovervågning samt udvælgelsen og kontrol-
len af de aktioner, der blev finansieret.

Revisionen viste, at aftalerne generelt blev forval-
tet hensigtsmæssigt, men at de aftalte reference-
mængder ofte var større end de fangster, der var 
blevet indberettet i tidligere perioder. Dette fører 
regelmæssigt til underudnyttelse. Eftersom EU 
uanset den faktiske fangstmængde betaler det 
fulde beløb, var de reelle omkostninger ofte højere 
end den forhandlede pris.

Endvidere manglede der pålidelige, ensartede og 
fuldstændige data om EU-flådens faktiske fang-
ster. Kommissionen bør ved forhandlinger om nye 
aftaler tage udnyttelsen af de foregående aftaler 
i betragtning, koble betalingerne tættere sammen 
med de faktiske fangster og sikre, at flagmedlems-
staterne anvender den nye fangstdatabase fuldt 
ud, og at den giver pålidelige fangstdata, der kan 
overvåges og holdes ajour.

Aftalerne skal sikre bæredygtigheden af det berør-
te fiskeri ved kun at give EU-fartøjerne adgang til 
at fiske partnerlandenes overskydende ressourcer. 
Men revisionen rejste tvivl om, hvorvidt det såkald-
te »overskud« kan beregnes på en pålidelig måde, 
når der mangler pålidelige oplysninger.

 • EU’s prioritet om at fremme en videnbaseret 
økonomi i landdistrikterne er blevet påvirket af 
dårlig forvaltning af videnoverførsels- og rådgiv-
ningsforanstaltninger (12/2015) — Vi undersøgte, 
om der var indført forvaltnings- og kontrolsyste-
mer til at sikre effektiv levering af videnoverførsels- 
og rådgivningsforanstaltninger.

Revisionen viste, at EU-finansierede programmer for 
erhvervsuddannelse og rådgivning i landdistrikter 
koster for meget i drift, ofte kopierer eksisterende 
programmer og er til fordel for etablerede uddan-
nelsesleverandører. Vi identificerede dårlige forvalt-
ningsprocedurer i medlemsstaterne og utilstrække-
ligt tilsyn fra Kommissionens side. Medlemsstaterne 
satte i for høj grad deres lid til lærernes forslag og 
betragtede enhver form for uddannelse som »god« 
og berettiget til offentlig finansiering. Manglen på 
retfærdig og gennemsigtig udvælgelse betød, at 
mangeårige og veletablerede leverandører blev ud-
valgt igen og igen og modtog hovedparten af finan-
sieringen. Medlemsstaterne bør udvælge uddannel-
sesktiviteter, der modsvarer behov for færdigheder, 
der er identificeret gennem en tilbagevendende 
analyse, og de bør undgå risikoen for, at udvælgel-
sesprocessen bliver styret af leverandørerne.

EU støtter uddannelses- og rådgivningsprojekter 
i landdistrikterne gennem Den Europæiske Land-
brugsfond for Udvikling af Landdistrikterne. I pe-
rioden 2007-2013 var der afsat 1,3 milliarder euro 
til sådanne aktiviteter. Medlemsstaternes medfi-
nansiering bragte den samlede offentlige støtte 
op på 2,2 milliarder euro. I perioden 2014-2020 vil 
beløbet måske være over 4 milliarder euro.
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 • Omkostningseffektiviteten af EU’s landdi-
striktsstøtte til ikke-produktive investeringer 
i landbruget (20/2015) — Vi undersøgte, om de 
ikke-produktive investeringer havde bidraget 
omkostningseffektivt til Den Europæiske Land-
brugsfond for Udvikling af Landdistrikternes mål 
om bæredygtig anvendelse af landbrugsarealer 
i programmeringsperioden 2007-2013.

Revisionen viste, at støtten til ikke-produktive 
investeringer havde bidraget til opfyldelsen 
af målene, men ikke på en omkostningseffek-
tiv måde. Det skyldtes, at omkostningerne var 
urimelig høje i 75 % af de besøgte projekter. Selv 
om mange af disse projekter havde åbenbare 
indbringende elementer, blev de finansieret fuldt 
ud med offentlige midler. Revisorerne besøgte 
fire medlemsstater, der tilsammen brugte 80 % 
af det samlede EU-budget for ikke-produktive 
investeringer — Portugal, Danmark, Det Forenede 
Kongerige (England) og Italien (Puglia). Kun fem 
af de 28 reviderede projekter viste sig at være om-
kostningseffektive. I beretningen advarer vi om, at 
disse forhold muligvis ikke er begrænset til stikprø-
ven af projekter, eftersom problemerne skyldtes 
svagheder i medlemsstaternes forvaltnings- og 
kontrolsystemer.

Ikke-produktive investeringer er investeringer, der 
ikke medfører et væsentligt afkast eller en væ-
sentlig indtægt eller indkomst, eller som ikke øger 
værdien af støttemodtagerens bedrift væsentligt, 
men som har en positiv miljøindvirkning.

 • EU’s støtte til infrastruktur i landdistrikterne har 
potentiale til at give væsentlig mere valuta for 
pengene (25/2015) — Vi undersøgte, om Kom-
missionen og medlemsstaterne havde fået valuta 
for pengene i forbindelse med finansieringen 
af infrastruktur — f.eks. veje, vandforsynings-
systemer, skoler og andre faciliteter — gennem 
landdistriktsprogrammerne.

Revisionen viste, at selv om nogle af infrastruktur-
projekterne havde haft en positiv effekt i landdi-
strikterne, havde medlemsstaterne og Kommis-
sionen, som forvaltede projekterne i fællesskab, 
kun fået begrænset valuta for pengene. Der kunne 
opnås meget mere med de disponible midler. 
Medlemsstaterne havde ikke altid dokumenteret et 
klart behov for at anvende EU’s fonde til udvikling 
af landdistrikterne, og de fokuserede mere på at 
forhindre dobbeltfinansiering end på at sikre en 
effektiv koordinering med andre midler. Der blev 
konstateret en række gode praksis, men risikoen 
for, at projekter ville være blevet gennemført også 
uden EU-midler, var ikke håndteret effektivt. Revisi-
onen viste, at Kommissionen siden 2012 har haft 
en mere proaktiv og koordineret tilgang. Hvis den 
gennemføres korrekt, bør den kunne føre til bedre 
økonomisk forvaltning i perioden 2014-2020.

Mellem 2007 og 2013 blev der gennem landdi-
striktsprogrammerne tildelt 13 milliarder euro 
i EU-midler til infrastruktur. De nationale ud-
gifter bragte det samlede beløb op på næsten 
19 milliarder euro.
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Det globale Europa

Det globale Europa omfatter EU’s eksterne for-
bindelser (»udenrigspolitik«), inklusive udvidel-
sesspørgsmål, samt EU’s udviklingsbistand og 
humanitære bistand.

EU har øremærket 6 % af det samlede budget for program-
meringsperioden 2014-2020, dvs. 65 milliarder euro, til opfyl-
delse af målene på disse områder. Budgettet for 2015 var på 
7,5 milliarder euro. Yderligere finansiering kommer fra Den 
Europæiske Udviklingsfond, som ikke indgår i EU-budgettet 
og derfor ikke er omfattet af den flerårige finansielle ramme.

 • EU’s politimission i Afghanistan: blandede re-
sultater (7/2015) — Vi undersøgte, om EUPOL var 
planlagt og koordineret ordentligt, om den havde 
modtaget tilstrækkelig operationel støtte og vej-
ledning, om den havde bidraget til fremskridt i det 
afghanske nationale politi, og om udfasningen af 
EUPOL var blevet hensigtsmæssigt forberedt.

Revisionen viste, at EUPOL delvis havde opfyldt sit 
mål om at bidrage til at etablere en bæredygtig og 
effektiv civil politistyrke under afghansk ejerskab. 
Der fandtes ikke en uddannet, fuldt funktionsdyg-
tig afghansk politistyrke, der var mange analfabe-
ter i politiet og udbredt korruption i det afghanske 
politi og retssystem, men det var alligevel lykkedes 
EUPOL at bidrage til en reform af indenrigsministe-
riet og til professionalisering af landets politistyrke. 
De fortsatte systemsvagheder i landets retsvæsen 
og politi truer imidlertid bæredygtigheden af 
EUPOL’s resultater samt af den afghanske politisek-
tor generelt efter udfasningen af missionen ved 
udgangen af 2016.

De samlede omkostninger til EUPOL for perioden 
maj 2007 til december 2014 var på næsten 400 mil-
lioner euro, og de sikkerhedsrelaterede omkost-
ninger tegnede sig for næsten en tredjedel. Ved 
udgangen af 2014 havde EU iværksat i alt 32 mis-
sioner under den fælles sikkerheds- og forsvars-
politik, hvoraf de 16 var fuldførte og afsluttede, og 
16 stadig var i gang.
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 • EU’s støtte til bekæmpelse af tortur og afskaffel-
se af dødsstraf (9/2015) — Vi undersøgte effektivi-
teten af Det Europæiske Instrument for Demokrati 
og Menneskerettigheders støtte til forebyggelse af 
tortur, rehabilitering af torturofre og afskaffelse af 
dødsstraf.

Revisionen viste, at de projekter, som modtager 
EU-støtte, har en effekt, men at de alt for ofte ikke 
er tilstrækkelig målrettede, og at deres omfang 
er begrænset, fordi finansieringen er spredt for 
tyndt ud. Selv om finansieringen generelt var godt 
fordelt, tog Kommissionen ikke i tilstrækkelig grad 
hensyn til menneskerettighedsprioriteterne i de 
enkelte lande. Projekterne var ofte ikke tilstrække-
ligt koordineret med EU’s øvrige indsats, f.eks. ud-
viklingsstøtte og politisk dialog. Projekterne blev 
generelt gennemført af motiverede organisationer 
med god ekspertise, men udvælgelsen manglede 
stringens. Beretningens anbefalinger vedrører 
målretning af de finansielle ressourcer, bedre 
koordinering med andre EU-indsatser, udvælgelse 
og forbedring af projektforslag, resultatmåling og 
modtagerorganisationernes bæredygtighed.

Den Europæiske Union arbejder gennem diplo-
matiske kanaler og yder støtte til NGO’er via Det 
Europæiske Instrument for Demokrati og Men-
neskerettigheder. I perioden 2007-2013 blev der 
tildelt 180 tilskud på i alt over 100 millioner euro til 
bekæmpelse af tortur og afskaffelse af dødsstraf.

 • EU’s støtte til træproducerende lande under 
FLEGT-handlingsplanen (13/2015) — Vi undersøg-
te, om den støtte, Kommissionen havde ydet under 
EU’s FLEGT-handlingsplan til at bekæmpe ulovlig 
skovhugst, var blevet forvaltet hensigtsmæssigt.

Revisionen viste, at handlingsplanen var et kær-
komment initiativ, men at resultaterne samlet set 
var beskedne. Bistanden var ikke blevet ydet til 
træproducerende lande i overensstemmelse med 
klare kriterier, og virkningen af støtten blev udvan-
det, fordi der var mange lande, der konkurrerede 
om støtten. Graden af fremskridt varierede bety-
deligt i de forskellige lande. Den utilstrækkelige 
planlægning fra Kommissionens side og manglen 
på klare finansieringsprioriteter for støtten til 
træproducerende lande var vigtige medvirkende 
årsager til de manglende fremskridt. Vi anbefaler, 
at Kommissionen fastlægger klare mål og identifi-
cerer midlerne til at nå dem. Fire lande har endnu 
ikke fuldt ud gennemført EU’s træforordning, som 
blev indført for at forhindre ulovligt træ i at kom-
me ind på EU-markedet.

Mellem 2003 og 2013 blev der under handlingspla-
nen tildelt 300 millioner euro til 35 lande. To lande, 
Indonesien og Ghana, har gjort gode fremskridt 
i retning af at opnå fuld licens for deres tømmer. 
Men fremskridtene har generelt været meget 
langsomme, og mange lande har kæmpet med at 
overvinde hindringer for god forvaltning. Det er nu 
12 år siden, Kommissionen fremlagde handlings-
planen, men ingen af partnerlandene har opnået 
fuld licens.
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 • AVS-investeringsfaciliteten: Giver den merværdi? 
(14/2015) — Vi undersøgte, om investeringsfacili-
teten gav merværdi til EU’s udviklingssamarbejde 
med AVS-landene.

Revisionen viste, at investeringsfaciliteten faktisk 
tilfører EU’s udviklingssamarbejde med AVS-lan-
dene merværdi og stemmer godt overens med 
EU’s politikmål. Ved udgangen af 2014 tegnede 
kreditlinjerne sig for 28 % af facilitetens portefølje 
mod 14 % ved udgangen af 2010. Den øgede andel 
afspejler den fortsatte betydning af den langsigte-
de finansiering, som faciliteten tilbyder. Faciliteten 
havde også en positiv katalysatoreffekt, idet den 
tiltrak supplerende finansiering. Vi bemærkede 
dog i beretningen, at den kontraktlige forplig-
telse til at oplyse de endelige støttemodtagere 
om finansieringen fra Den Europæiske Investe-
ringsbank/investeringsfaciliteten ikke altid bliver 
opfyldt, og at den faglige bistand ikke altid er mål-
rettet mod små og mellemstore virksomheder. Vi 
fremsatte anbefalinger vedrørende disse forhold.

AVS-investeringsfaciliteten, som blev oprettet 
i 2003, modtager sin kapital fra Den Europæiske 
Udviklingsfond og forvaltes af EIB. Faciliteten har 
i de sidste ti år godkendt udviklingsprojekter til en 
værdi af 5,7 milliarder euro. Den yder mellem- til 
langsigtet finansiering og sigter mod at skabe 
bæredygtige økonomiske, sociale og miljømæssige 
fordele.

 • AVS-EU-energifacilitetens støtte til fremme af 
vedvarende energi i Østafrika (15/2015) — Vi 
undersøgte, om det var lykkedes Kommissionen 
at bruge energifaciliteten til at øge adgangen til 
vedvarende energi for fattige befolkningsgrupper 
i Østafrika.

Revisionen viste, at faciliteten havde skabt en ræk-
ke gode resultater, men at der er brug for bedre 
overvågning. Kommissionen havde foretaget gode 
valg blandt de foreslåede projekter, men ikke over-
våget fremskridtene godt nok. Projektforvalternes 
rapporter var af ujævn kvalitet, og Kommissionen 
forsøgte ikke at håndhæve rapporteringsforplig-
telserne. Når det var kendt, at projekter havde 
alvorlige vanskeligheder, sørgede Kommissionens 
personale ikke i tilstrækkeligt omfang for at sup-
plere de ansvarliges oplysninger ved at foretage 
besøg på stedet og gennemgå overvågningen. 
Beretningen indeholdt anbefalinger, der kan 
bidrage til at sikre mere stringens i den fremtidige 
projektudvælgelse, styrke projektovervågningen 
og forbedre projekternes bæredygtighed.

Mellem 2006 og 2013 fik AVS-EU-energifaciliteten 
tildelt 475 millioner euro fra de europæiske udvik-
lingsfonde, og hovedparten blev givet som tilskud 
til projekter i Afrika syd for Sahara. Medio 2014 
var der i alt givet 268 millioner euro i tilskud, heraf 
106 millioner euro til projekter i Østafrika, som 
var den del af regionen, hvor befolkningen havde 
langt den ringeste adgang til elektricitet.
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 • Analyse af de risici, der knytter sig til anvendel-
sen af en resultatorienteret tilgang i forbindelse 
med EU’s udviklings- og samarbejdsforanstalt-
ninger (21/2015) — Vi foretog denne analyse på 
baggrund af de seneste års fornyede interesse i at 
flytte fokus fra aktiviteter til resultater i forbindelse 
med EU’s udviklings- og samarbejdspolitikker.

Vi identificerede ni væsentlige risikoområder: 
inkonsekvent anvendelse af resultatrelateret 
terminologi; manglende etablering af en klar 
logisk kæde mellem aktion, output, udfald og 
effekt; øget kompleksitet, der skyldes integrerin-
gen af tværgående spørgsmål i EU’s programmer; 
manglende harmonisering af udviklingspartnernes 
bistandsinstrumenter, resultatrammer og ansvar-
lighedsstrukturer; svagheder i evaluerings- og 
resultatrapporteringen; mangel på konsoliderede 
rapporter eller overblik over resultaterne af EU’s 
bistand; mangel på tilstrækkelige, relevante, påli-
delige og ajourførte data; fokusering på gennem-
førelse af budgettet som et mål; og ændringer 
i aktionernes kontekst.

Analysen viste, at Kommissionen havde identifi-
ceret disse risikoområder korrekt i en bred vifte 
af dokumenter. Ikke desto mindre vil det kræve 
yderligere bestræbelser at udnytte det fulde po-
tentiale i Kommissionens initiativer til forbedring 
af resultaterne af EU’s udviklings- og samarbejds-
foranstaltninger. Til det formål fremsatte vi en 
række anbefalinger, som Kommissionen bør tage 
i betragtning.
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Finansiel og økonomisk styring

EU’s ramme for økonomisk styring har til formål 
at gøre det muligt at håndtere problematiske 
finansielle og økonomiske tendenser såsom ufor-
holdsmæssigt store offentlige underskud eller 

offentlig gæld, som kan hæmme væksten, og som bringer de 
offentlige finansers bæredygtighed i fare. Oprettelsen af EU’s 
bankunion er også en del af denne ramme.

Forvaltningsrevision i fokus: Finansiel 
bistand til lande i vanskeligheder 
(18/2015)

Vores institution har i de seneste år fået nye opgaver 
vedrørende EU’s finansielle og økonomiske styring, og 
som reaktion på dette har vi opbygget den nødvendi-
ge interne ekspertise. Denne særberetning var vores 
anden på dette område, idet den første — om Den 
Europæiske Banktilsynsmyndighed — udkom i 2014.

I 2008 gennemgik Europa en finanskrise, der udvikle-
de sig til en statsgældskrise. Statsgældskrisen skyld-
tes forskellige faktorer, herunder et svagt banktilsyn, 
uhensigtsmæssige finanspolitikker og store finansiel-
le institutioner i vanskeligheder — og regningen for 
redningen landede hos offentligheden. EU’s med-
lemsstater oplevede krisen i to bølger, idet den først 
ramte landene uden for euroområdet i 2008-2009 og 
derefter spredte sig til selve euroområdet.

Vores revisionshold undersøgte Kommissionens 
forvaltning af den finansielle bistand, der under krisen 
blev ydet under betalingsbalancefaciliteten og den 
europæiske finansielle stabiliseringsmekanisme, for 
hvilken Kommissionen optog lån på kapitalmarkederne 
garanteret af EU-budgettet. Revisionen omfattede den 
finansielle bistand, der blev ydet til Ungarn, Letland, 
Rumænien, Irland og Portugal, med vægt på Kommissi-
onens rolle i programmerne. Vores revisorer undersøgte 

også Kommissionens samarbejde med dens partnere — 
Den Europæiske Centralbank (ECB) i Frankfurt og Den 
Internationale Valutafond (IMF) i Washington. Reviso-
rerne indsamlede revisionsbevis gennem detaljerede 
dokumentgennemgange og -analyser og samtaler med 
personale hos Kommissionen, de nationale myndig-
heder, ECB og IMF. De reviderede ikke partnerne og de 
beslutninger, der var truffet på politisk niveau i EU.

Vores revisorer konstaterede, at Europa-Kommissio-
nen ikke var forberedt på de første anmodninger om 
finansiel bistand under den finansielle krise i 2008, 
fordi advarselssignalerne ikke var blevet opfanget, 
hvilket i stor udstrækning forklarer de betydelige 
indledende svagheder i dens forvaltningsprocesser. 
Revisorerne identificerede fire problemområder med 
hensyn til Kommissionens håndtering af krisen: an-
vendelse af forskellige tilgange, begrænset kvalitets-
kontrol, svag overvågning og mangelfuld dokumen-
tation. De konstaterede, at disse svagheder havde 
givet sig udslag i flere eksempler på, at landene ikke 
blev behandlet ens i sammenlignelige situationer, og 
at betingelserne for bistand i nogle programmer var 
mindre strenge, hvilket gjorde det lettere at overhol-
de dem. De konstaterede endvidere, at Kommissio-
nens team ikke gennemgik de centrale dokumenter 
tilstrækkelig grundigt, at de underliggende beregnin-
ger ikke blev gennemgået af nogen uden for teamet, 
at eksperternes arbejde ikke blev undersøgt grun-
digt, og at den efterfølgende gennemgang ikke var 
dokumenteret godt nok.
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Revisorerne konstaterede imidlertid også, at Kommis-
sionen trods manglende erfaring faktisk havde påtaget 
sig sine nye forpligtelser og forvaltet bistandsprogram-
mer, der satte gang i reformer, hvilket var noget af en 
præstation i betragtning af tidspresset. De konstatere-
de endvidere, at Kommissionen under krisens udvikling 
i stigende grad havde mobiliseret intern ekspertise 
og været i kontakt med en lang række interessenter 
i de berørte lande, og at senere reformer også havde 
indført bedre makroøkonomisk overvågning. Der blev 
også konstateret en række andre positive resultater, 
f.eks. at programmålene blev opfyldt, at de reviderede 
underskudsmål for det meste blev opfyldt, at de struk-
turelle underskud blev forbedret, og at medlemsstater-
ne overholdt de fleste betingelser i deres programmer, 
om end med visse forsinkelser. Programmerne satte 
gang i reformarbejdet, de fleste af landene fortsatte 
med de reformer, som programbetingelserne havde 
krævet, og i fire af de fem lande blev de løbende poster 
tilpasset hurtigere end forventet.

Vores revisorer bemærkede, at en række af de identifi-
cerede svagheder stadig findes, og at Kommissionen 
bør styrke sine procedurer for forvaltning af finansiel 
bistand. Vi gav Europa-Kommissionen en række anbe-
falinger med henblik på at bidrage til at sikre en mere 
robust forvaltning af finansiel bistand i forbindelse 
med eventuelle fremtidige bistandsanmodninger fra 
medlemsstater i vanskeligheder. Beretningen fik især 
bred omtale i de europæiske medier, men også i USA 
og Australien. Ligesom alle vores andre særberet-
ninger vil denne særberetning blive præsenteret for 
Europa-Parlamentet og Rådet af det medlem, der var 
ansvarligt for den, Baudilio Tomé Muguruza.

Revisionsholdet (fra venstre til højre): Didier Lebrun, Ignacio García de Parada, Kristian Sniter, Josef Jindra, Giuseppe Diana,  
Baudilio Tomé Muguruza, Adrian Savin, Daniela Hristova, Zacharias Kolias, Marco Fians og Daniel Costa de Magalhães
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 • EU’s tilsyn med kreditvurderingsbureauer er 
veletableret, men endnu ikke fuldt ud effektivt 
(22/2015) — Vi undersøgte, om det er lykkedes 
Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsyn-
smyndighed (ESMA) at etablere sig som EU’s 
vagthund over for kreditvurderingsbureauer. 
Finanskrisen i 2008 skabte øget opmærksomhed 
om kreditvurderingsbureauerne og deres indvirk-
ning på de finansielle markeder. På det tidspunkt 
var kreditvurderingsbureauerne stort set ikke 
reguleret i Europa. I 2011 blev Den Europæiske 
Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed opret-
tet med det formål at registrere, overvåge og føre 
tilsyn med dem.

Revisionen viste, at ESMA har skabt et godt 
grundlag, men at reglerne og retningslinjerne ikke 
er fuldstændige, og at der stadig er væsentlige 
risici, der bør håndteres. Vi anerkendte, at det var 
lykkedes ESMA at reducere registreringsproces-
sens gennemsnitlige varighed, men påpegede, at 
processen stadig er kompleks. Kreditvurderings-
metoder skal være stringente, systematiske og 
kontinuerlige, og de skal verificeres, men ESMA 
fokuserer hovedsagelig på, om de er stringente. 
Eurosystemets nuværende kreditvurderingsramme 
sikrer ikke ligestilling af alle ESMA-registrerede 
bureauer, hvilket skaber en todelt markedsstruktur, 
hvor små bureauer er dårligere stillet.

Vi gav ESMA en række anbefalinger vedrørende re-
gistrering, dokumentation af risikoidentificeringen, 
overvågningsprocesser og IT-systemer.

 • En mere resultatorienteret tilgang er nødvendig 
for at forbedre leveringen af teknisk bistand 
til Grækenland (19/2015) — Vi undersøgte, om 
taskforcen for Grækenland opfyldte sit mandat, 
og om den tekniske bistand til Grækenland bidrog 
effektivt til reformprocessen. Taskforcen blev 
oprettet af Kommissionen i 2011 med det formål at 
støtte Grækenlands økonomiske tilpasning med en 
bred vifte af teknisk bistand.

Revisorerne undersøgte, om taskforcen opfyldte 
sit mandat, og om bistanden bidrog effektivt til re-
former. De indhentede revisionsbevis hos Kommis-
sionen, leverandører, græske ministerier og andre 
interessenter.

Revisionen viste, at der blev leveret teknisk bistand 
til de græske myndigheder i overensstemmel-
se med mandatet, men at den ikke altid bidrog 
tilstrækkeligt til reformerne. På grund af tidspres 
blev taskforcen oprettet meget hurtigt, uden en 
fyldestgørende analyse af andre muligheder og 
uden et øremærket budget. Den havde ikke et 
enkelt samlet strategidokument for levering af 
bistand eller for prioritering af områder.

Den leverede bistand var relevant og stort set 
i overensstemmelse med programmets krav, og 
taskforcen havde udviklet et fleksibelt og diversifi-
ceret system for levering af bistanden, men der var 
svagheder på projektniveau.

Det græske parlament i Athen, Grækenland
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Indtægter

EU-budgettet finansieres hovedsagelig af tre 
indtægtskilder: indtægter baseret på bruttonati-
onalindkomst (BNI), indtægter baseret på moms 
og traditionelle egne indtægter (TEI), navnlig 

told på importerede varer og sukkerafgifter. EU modtager 
også indkomstskat fra de EU-ansatte, bidrag til specifikke 
EU-programmer fra lande uden for EU og bøder, som pålæg-
ges virksomheder for overtrædelse af EU’s regler og forord-
ninger. EU’s udgifter skal være fuldt ud dækket af indtægter-
ne. I 2015 beløb indtægterne sig til 141,3 milliarder euro.

 • Bekæmpelse af momssvig inden for Fællesska-
bet: Der er behov for mere handling (24/2015) — 
Vi undersøgte, om EU bekæmper momssvig inden 
for Fællesskabet effektivt. Hvert år mister Den 
Europæiske Union momsindtægter på mellem 40 
og 60 milliarder euro på grund af organiseret kri-
minalitet. Fordi eksport af varer og tjenesteydelser 
fra én EU-medlemsstat til en anden er fritaget for 
moms, kan kriminelle på svigagtig vis unddrage 
sig betaling af moms i begge lande. Det fører til 
indtægtstab for begge de pågældende lande og 
for EU.

Der blev konstateret væsentlige svagheder, som 
indikerer, at systemet ikke er tilstrækkeligt effek-
tivt. EU har en lang række værktøjer til bekæm-
pelse af momssvig inden for Fællesskabet, men 
nogle af dem skal styrkes eller anvendes mere 
konsekvent. Der er ingen effektive krydskontroller 
mellem told- og skatteoplysninger i de fleste af 
de besøgte medlemsstater; medlemsstaternes 
skattemyndigheder udveksler momsoplysninger, 
men der er problemer med oplysningernes nøjag-
tighed, fuldstændighed og rettidighed; og der er 
manglende samarbejde og kompetenceoverlap-
ning hos de administrative, juridiske og retshånd-
hævende myndigheder.

Det vil kræve handling fra medlemsstaterne, 
Europa-Parlamentet og Europa-Kommissionen at 
forbedre systemet.
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Udtalelser i 2015

Vi bidrager også til at forbedre EU’s økonomiske forvalt-
ning gennem udtalelser om forslag til ny eller ændret 
lovgivning med finansiel indvirkning. De øvrige EU-in-
stitutioner anmoder om disse udtalelser, og lovgivning-
smyndighederne — Parlamentet og Rådet — anvender 
dem i deres arbejde. Vi kan også på eget initiativ udsen-
de dokumenter om og analyser af andre spørgsmål.

I 2015 udarbejdede vi otte udtalelser, som vedrørte en 
række væsentlige områder:

 • Udtalelse nr. 1/2015 om et forslag om ændring af 
forordningen om de finansielle regler vedrørende 
Unionens almindelige budget

 • Udtalelse nr. 2/2015 om et forslag om ændring af 
finansforordningen for EF-Sortsmyndigheden

 • Udtalelse nr. 3/2015 om et forslag til en finansfor-
ordning for Den Fælles Afviklingsinstans

 • Udtalelse nr. 4/2015 om et forslag til en forord-
ning om Den Europæiske Fond for Strategiske 
Investeringer (EFSI). Jf. tekstboksen for nærmere 
oplysninger

 • Udtalelse nr. 5/2015 om et forslag om ændring af et 
regulativ fra Kontoret for Harmonisering i det Indre 
Markeds budgetudvalg

 • Udtalelse nr. 6/2015 om et forslag om ændring af fi-
nansforordningen for Den Fælles Afviklingsinstans

 • Udtalelse nr. 7/2015 om et forslag om ændring af 
forordningen om de traditionelle egne indtægter 
og egne indtægter fra moms og BNI og om foran-
staltningerne for at opfylde likviditetskrav

 • Udtalelse nr. 8/2015 om et forslag om æn-
dring af finansforordningen for 11. Europæiske 
Udviklingsfond.

Udtalelse i fokus: EFSI

Som reaktion på den nedgang i investeringerne, der 
er sket siden 2007, iværksatte Kommissionen i novem-
ber 2014 en »investeringsplan for Europa«. Interven-
tionslogikken bag planen er, at der i Europa findes 
mange investeringsbehov og økonomisk rentable 
projekter, hvortil der mangler finansiering. Udfordrin-
gen består i at anvende de opsparede midler og den 
finansielle likviditet produktivt for at støtte en bære-
dygtig jobskabelse og vækst i Europa. Planen bør ikke 
tynge de nationale offentlige finanser eller skabe ny 
gæld. Kommissionen forventer, at planen, når den er 
gennemført fuldt ud, vil skabe mellem 1 og 1,3 millio-
ner nye arbejdspladser i løbet af de kommende tre år, 
og at EFSI i samme periode (2015-2017) vil mobilisere 
mindst 315 milliarder euro i supplerende (hovedsage-
lig langsigtede) investeringer.

Forventningerne til Kommissionens initiativ er høje. 
Med sigte på at bidrage til initiativets succes henledte 
vi i vores udtalelse opmærksomheden på aspekter 
vedrørende den ledelses- og lovgivningsmæssige 
ramme, ordningerne for ansvarlighed og ekstern 
revision samt de finansielle forpligtelser for de of-
fentlige finanser. Vi påpegede, at instrumenter, hvor 
EU samarbejder med den private sektor, skal have en 
passende grad af gennemsigtighed og ansvarlighed 
for offentlige midler. Endvidere skal sådanne instru-
menters resultater måles i forhold til de tilsigtede mål 
for de finansierede aktiviteter. Vi fremhævede, at for-
slaget ikke var klart med hensyn til forholdet mellem 
Kommissionen og Den Europæiske Investeringsbank. 
Lovgiver tog vores udtalelse i betragtning ved udar-
bejdelsen af forordning (EU) nr. 2015/1017 om EFSI.



35Vores aktiviteter

Bidrag til øget ansvarlighed i EU 
gennem begivenheder og 
konferencer på højt niveau

Vi skaber også opmærksomhed om vigtigheden af for-
svarlig økonomisk forvaltning og kontrol af EU’s finanser 
gennem konferencer om de områder, hvor vi har identifi-
ceret risici, og hvor vi på baggrund af vores revisionseks-
pertise kan bidrage til at forbedre ansvarligheden i EU. 
I overensstemmelse med vores strategiske mål om at 
samarbejde med vores partnere i EU’s ansvarlighedspro-
ces afholdt vi to sådanne konferencer i 2015.

Revisionsrettens konference om EU’s 
energisikkerhed

Den 5. maj 2015 afholdt vi i Bruxelles en konferen-
ce om EU’s energisikkerhed og skabte dermed en 
neutral og uafhængig platform, hvor interessenter 
fra EU-institutionerne, medlemsstaterne, energiindu-
strien og den akademiske verden kunne drøfte EU’s 
energisikkerhedsmæssige udfordringer.

Konferencen blev åbnet af vores formand, Vítor 
Caldeira, og hovedtalen blev holdt af Maroš Šefčovič, 

næstformand i Kommissionen. Vores medlemmer 
Szabolcs Fazakas and Phil Wynn Owen ledte konfe-
rencen, som omfattede paneldiskussioner med fokus 
på to nøgleområder: hindringerne for gennemførel-
sen af det indre energimarked og Ukraines betydning 
for Europas energiforsyning som vigtigt transitland.

Vi afholdt denne konference, fordi EU står over for 
en række store og indbyrdes sammenhængende 
udfordringer på dette område. Blandt disse kan 
nævnes udvikling af et indre energimarked for at 
øge den europæiske økonomis konkurrenceevne, 
håndtering af klimaændringer og forbedring af 
forsyningssikkerheden.

I vores institution koncentrerer vi også i stigende grad 
vores revisionsarbejde om energi- og klimaspørgs-
mål. Vi har allerede udarbejdet særberetninger om 
emner såsom det indre energimarked og energiforsy-
ningssikkerheden, energieffektivitet og vedvarende 
energi. Derudover har vi planer om at udarbejde flere 
beretninger om dette område, bl.a. om EU’s bistand 
til Ukraine og EU’s udgifter til klimaforanstaltninger, 
samt at udarbejde en horisontal analyse af energi- og 
klimaspørgsmål i EU.

Vores hensigt er at tilføre EU’s energiforvaltning mer-
værdi, og med denne konference signalerede vi, at vi 
også ønsker at fremme demokratisk debat om disse 
spørgsmål.

Fra venstre til højre: Szabolcs Fazakas, Maroš Šefčovič,  
Vítor Caldeira og Phil Wynn Owen

I årets løb afholdt vi desuden seminarer med interne og 
eksterne eksperter i vores hovedsæde for at dele viden 
om den seneste udvikling i EU’s politikker og for at oply-
se om vores revisionsplanlægning og -arbejde. I oktober 
afholdt vi f.eks. et seminar om de fremskridt, der er gjort 
med hensyn til reformen af den fælles landbrugspolitik, 
og her deltog repræsentanter for Kommissionens Gene-
raldirektorat for Landbrug og Udvikling af Landdistrikter.
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Revisionsrettens konference om den 
fremtidige udviklingsbistand

I anledning af det europæiske udviklingsår, vedtagel-
sen af de nye globale mål for bæredygtig udvikling 
og Luxembourgs formandskab for EU-Rådet afholdt 
vi den 20. og 21. oktober 2015 en international 
konference i Luxembourg om EU’s udviklingsbistand 
efter 2015.

Denne todages konference blev ledet af vores med-
lem Danièle Lamarque og åbnet af vores formand, 
Vítor Caldeira, sammen med Luxembourgs minister 
for samarbejde og humanitær bistand, Romain Sch-
neider, på vegne af Rådets formandskab, formanden 
for Parlamentets Udviklingsudvalg, Linda McAvan, 
EU-kommissæren for udvikling, Neven Mimica, og 
Grete Faremo, undergeneralsekretær i FN. Konferen-
cens konklusioner blev præsenteret af Marc Angel, 
formand for det luxembourgske Deputeretkammers 
udvalg for udenrigs-, Europa- og forsvarsanliggender.

EU er verdens største bistandsdonor og samarbejder 
med mange offentlige og private partnere, herun-
der internationale organisationer, fonde, NGO’er og 
stater. Det bliver stadig vigtigere at sikre en effektiv 
bistand ved at være meget opmærksom på tildelings- 
og evalueringskriterier. I den sammenhæng spiller 
vores institution en vigtig rolle.

FN’s nye mål for bæredygtig udvikling i perioden 
2015-2030 er mere ambitiøse end de årtusindudvik-
lingsmål, som de afløser, og derfor må interessenter-
ne tænke og handle på en ny måde. Konferencens 
deltagere var enige om, at udviklingsbistanden bør 

være i overensstemmelse med bl.a. miljø-, energi- 
og migrationspolitikker, og at nye interessenter bør 
inddrages.

Endvidere bør udviklingsagenturerne tilpasse sig den 
tiltagende mangfoldighed af finansieringsmuligheder 
og -værktøjer: Innovative finansielle instrumenter er 
med til at mobilisere flere midler og levere finansie-
ring på mere markedslignende vilkår, men de gør det 
også mere kompliceret at træffe finansieringsafgørel-
ser og vurdere bistandens merværdi.

Europa-Kommissionen præsenterede principperne 
for et resultatorienteret budget, som skal gøre det 
muligt at definere mere klart, hvordan EU-midlerne 
skal bruges, og hvilke resultater der skal opnås. Revisi-
onsretten skal deltage i den fælles interinstitutionelle 
arbejdsgruppe om dette emne.
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Partnerskaber med interessenter

Europa-Parlamentet og Rådet for Den 
Europæiske Union

Værdien af vores bidrag til EU’s ansvarlighed afhænger 
i stor udstrækning af, hvordan vores vigtigste partnere 
i lovgivnings- og ansvarlighedsprocessen anvender vores 
arbejde og produkter. Vores partnere er de politiske 
myndigheder, der er ansvarlige for det offentlige tilsyn 
med anvendelsen af EU-midler: Europa-Parlamentet, Rå-
det for Den Europæiske Union og de nationale parlamen-
ter. I overensstemmelse med vores strategi for 2013-2017 
har vi især fokuseret på at udbygge vores samarbejde 
med Parlamentet og Rådet.

Vores formand og medlemmer opretholder regelmæssi-
ge kontakter med Europa-Parlamentets udvalg, navnlig 
Budgetkontroludvalget (CONT), som er vores vigtigste 
partner. I 2015 var formand Vítor Caldeira til stede ved to 
møder i CONT-udvalget, hvor han præsenterede vores 
årlige arbejdsprogram og vores årsberetninger, samt 
ved to af Europa-Parlamentets plenarmøder, hvor han 
præsenterede årsberetningerne og deltog i debatten 
om decharge. På initiativ af Ville Itälä, vores medlem 
med ansvar for institutionelle forbindelser, præsentere-
de formand Vítor Caldeira også vores arbejdsprogram 
for 2015 for Udvalgsformandskonferencen og spurgte til 
deres prioritetsområder med henblik på planlægningen 

af vores arbejdsprogram for 2016. I oktober 2015 kom 
CONT-udvalget på arbejdsbesøg hos Revisionsretten for 
at fortsætte den hidtidige praksis med årlige bilaterale 
møder i vores hovedsæde i Luxembourg, og vores repræ-
sentanter deltog i CONT-udvalgets besøg i medlemssta-
ter og modtagerlande, dette år henholdsvis Grækenland 
og Serbien.

I 2015 repræsenterede vores medlemmer Revisionsretten 
ved 29 møder i CONT-udvalget vedrørende vores års-
beretninger og særberetninger. Desuden præsenterede 
vores medlemmer ni særberetninger for andre relevante 
udvalg. Vi arrangerede endvidere et fælles møde med 
Parlamentets Landbrugsudvalg og Miljøudvalg for 
at drøfte spørgsmål af fælles interesse og indledte et 
samarbejde med Parlamentets forskningstjeneste for at 
fremme en mere effektiv vidensdeling mellem den og 
vores revisionsafdelinger.

Vi er også begyndt at arbejde tættere sammen med 
Rådet for at udvikle og styrke forbindelserne mellem 
vores institutioner, herunder mellem formandskaberne. 
I november mødtes formand Vítor Caldeira med Pierre 
Gramegna, Luxembourgs finansminister og formand for 
Rådet for Økonomi og Finans (Økofinrådet) under det 
luxembourgske formandskab, for at drøfte opfølgningen 
på vores årsberetning for 2014 i forbindelse med dechar-
gen for 2014. Vi præsenterede vores arbejdsprogram 
for 2015 og 15 særberetninger for forskellige arbejds-
grupper i Rådet. Endvidere præsenterede vi de forskel-
lige kapitler i årsberetningen for Rådets Budgetudvalg 
som grundlag for dechargeproceduren.

Det årlige møde mellem Revisionsretten og Europa-Parlamentets Budgetkontroludvalg
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Styrkelse af partnerskaberne med de 
nationale parlamenter og myndigheder

Vi arbejdede i årets løb tæt sammen med vores interes-
senter i medlemsstaterne. Vi holdt systematisk de natio-
nale parlamenter underrettet om vores arbejde. Desuden 
præsenterede vores formand og medlemmer vores 
årsberetning for de nationale parlamenter og myndighe-
der i de fleste medlemsstater. Vi afholdt også møder med 
repræsentanter for nationale parlamenter og myndighe-
der både i vores hovedsæde og i medlemsstaterne.

Vi arbejdede videre med initiativet fra 2014 om at ar-
rangere besøg på højt niveau i EU-medlemsstaterne for 
at styrke vores partnerskaber med de nationale myn-
digheder, der er ansvarlige for forvaltning og kontrol af 
EU-midler.

I april 2015 aflagde en højniveaudelegation fra vores 
institution besøg i Polen for at fremhæve vigtighe-
den af offentlig revision og ansvarlighed i forbindelse 
med EU-midler, gøre Revisionsretten mere synlig i den 
sammenhæng og indlede en dialog med de relevante 
polske myndigheder. Besøget omfattede møder med 
Polens præsident, Bronisław Komorowski, lederen af 
premierministerens kontor, begge parlamentskamre, en 
række statslige organer og lokale selvstyreorganer samt, 
ikke mindst, Polens overordnede revisionsorgan. Drøftel-
serne havde navnlig fokus på ansvarlighed og offentlig 
kontrol, og der blev refereret til vores nylige horisontale 
analyse af EU’s ordninger for ansvarlighed og offentlig 
revision. På møder med Finansministeriet, Ministeriet for 
Infrastruktur og Udvikling og Ministeriet for Landbrug og 
Udvikling af Landdistrikter havde drøftelserne fokus på 
vores horisontale analyser, på resultaterne af vores rele-
vante revisioner og på bedste praksis. Vores delegation 
besøgte to EU-finansierede projekter, det ene forvaltet 
af offentlige myndigheder, og det andet forvaltet af en 
privat støttemodtager.

Dette højniveaubesøg i Polen blev suppleret med besøg 
i Den Tjekkiske Republik (juni 2015) og Bulgarien (novem-
ber 2015). I Den Tjekkiske Republik mødtes vores repræ-
sentanter med præsident Miloš Zeman, premierministe-
ren og repræsentanter for parlamentet. De deltog også 
i det fælles møde i Deputeretkammerets budgetkontro-
ludvalg og udenrigsudvalg, hvor man drøftede resul-
taterne af revisioner vedrørende den fælles landbrugs-
politik og samhørighedspolitikken i den foregående 
programmeringsperiode med relevans for Den Tjekkiske 
Republik. Under besøget bidrog de til en konference, 
som Den Tjekkiske Republiks overordnede revisionsor-
gan afholdt om e-data og disse datafremtidige betyd-
ning for revision. I forbindelse med besøget i Bulgarien 
afholdt vores delegation møder med præsident Rosen 
Plevneliev, premierminister Boyko Borissov, parlaments-
formand Tsetska Tsacheva og andre repræsentanter for 
parlamentet. De deltog også i en konference om den 
eksterne revisions betydning for en effektiv forvaltning 
af den offentlige sektor, som markerede 135-året for 
oprettelsen af Bulgariens overordnede revisionsorgan og 
20-året for dets genetablering.

Fra venstre til højre: Revisionsrettens formand, Vítor Caldeira, 
formanden for Polens overordnede revisionsorgan (NIK), Krzysztof 
Kwiatkowski, og Polens medlem af Revisionsretten, Augustyn Kubik



39Vores aktiviteter

Samarbejde med overordnede 
revisionsorganer

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 Organisati-
on af Øverste Revisionsmyndigheder (INTOSAI) og 
dens europæiske regionale gruppe (EUROSAI).

Kontaktkomitéen for de overordnede 
revisionsorganer i EU’s medlemsstater

Ifølge EU-traktaten skal Revisionsretten og medlemssta-
ternes nationale revisionsinstitutioner samarbejde på 
grundlag af tillid, men samtidig således, at de bevarer 
deres uafhængighed. Vi samarbejder aktivt med OR’erne 
i EU’s medlemsstater inden for rammerne af kontakt-
komitéen, som holder et årligt møde, og i forskellige 
arbejdsgrupper, netværk og taskforcer, som oprettes 
med det formål at behandle specifikke spørgsmål af 
fælles interesse.

I 2015 holdt kontaktkomitéen sit møde i Riga. Drøftel-
serne omhandlede Den Europæiske Fond for Strategiske 
Investeringer (EFSI), forebyggelse og bekæmpelse af 
uregelmæssigheder og svig samt den flerårige finansielle 
ramme for 2014-2020. Der blev også behandlet emner 
med relation til den fælles tilsynsmekanisme (FTM). Kon-
taktkomitéen vedtog en erklæring om FTM’s ordninger 
for ansvarlighed og revision rettet til de nationale parla-
menter og regeringer samt de relevante EU-institutioner 
og -organer. Endvidere godkendte kontaktkomitéen 
forslagene om parallelle revisioner vedrørende indførel-
sen af FTM, strukturfondenes bidrag til gennemførelsen 
af Europa 2020-strategien og de underliggende risici 
med hensyn til de offentlige finansers bæredygtighed. 

I november 2015 afholdt Revisionsretten det indledende 
møde i Arbejdsgruppe VII om Strukturfondene med det 
formål at fastlægge en arbejdsplan for en ny multilateral 
parallelrevision til vurdering af, hvorvidt EU-tilskud bidra-
ger effektivt til gennemførelsen af Europa 2020-strategi-
en på områderne beskæftigelse og uddannelse.

Netværket af overordnede 
revisionsorganer i kandidatlande og 
potentielle kandidatlande til medlemskab 
af EU

Vi samarbejder primært med OR’er i kandidatlandene 
og de potentielle kandidatlande til medlemskab af EU 
i et netværk1, hvis organisationsstruktur minder om 
kontaktkomitéens.

Gennem hele 2015 støttede vi fortsat netværkets gen-
nemførelse af en parallel forvaltningsrevision vedrørende 
energieffektivitet. Den endelige workshop i forbindelse 
med dette projekt blev afholdt i vores hovedsæde i Lu-
xembourg i maj 2015. Vi er involveret i forberedelsen af 
nye projekter, som skal begynde i 2016 og have fokus på 
både forvaltningsrevision og finansiel revision.

I maj 2015 deltog repræsentanter for Revisionsretten 
i markeringen af 90-året for oprettelsen af Albaniens OR. 
Ved denne lejlighed mødtes formanden Vítor Caldeira 
med Albaniens præsident, Bujar Nishani.

Otte revisorer fra netværket af OR deltog i vores praktik-
program i 2015.

1 I januar 2015 omfattede netværket seks kandidatlande 
(Albanien, Den Tidligere Jugoslaviske Republik 
Makedonien, Island, Montenegro, Serbien og Tyrkiet) og 
ét potentielt 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.
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Multilateralt samarbejde (INTOSAI — 
EUROSAI) og bilateralt samarbejde

I 2015 fortsatte vi med aktivt at deltage i og bidrage til 
INTOSAI’s og EUROSAI’s aktiviteter, navnlig i relevante 
arbejdsgrupper.

I november fik Revisionsretten tildelt næstformandska-
bet for INTOSAI’s udvalg om faglige standarder med virk-
ning fra INTOSAI’s kongres i slutningen af 2016 (INCOSAI). 
Dette afspejler vores ambition om yderligere at styrke 
vores bidrag til fastlæggelsen af standarder for offentlig 
revision.

Vi fortsatte også med aktivt at deltage i arbejdet i EURO-
SAI’s bestyrelse og arbejdsgrupper. På anmodning af 
Ukraines OR, som varetager formandskabet for arbejds-
gruppen om revision af midler til katastrofer, påtog vi os 
at overtage værtskabet for denne arbejdsgruppes første 
møde.

Vores institution har også været et aktivt medlem af 
EUROSAI’s taskforce om revision og etik, hvis formål er 
at fremme etisk adfærd og integritet både i OR’er og 
i offentlige organisationer. Taskforcens hovedmål er at 
styrke og fastlægge rammer for forvaltningen af etisk 
adfærd ved hjælp af praktiske og anvendelige værktøjer, 
der kan hjælpe de overordnede revisionsorganer i deres 
daglige arbejde.

Vi deltog i den 5. fælles EUROSAI-ARABOSAI-konference, 
som fokuserede på tilsyn med statslige redningsplaner, 
og den 2. Young EUROSAI-konference, som gav unge 
revisorer mulighed for at drøfte aktuelle emner. Vi deltog 
også i det såkaldte »Global World Leadership Forum« for 
OR’er, hvor det centrale tema var de offentlige revisorers 
rolle i 2030.

Vores institution har gode bilaterale forbindelser til 
andre OR’er. Vores aktiviteter i 2015 omfattede f.eks., at 
vi sendte en delegation til et internationalt seminar, som 
Polens OR afholdt i Warszawa for revisorer fra Georgien, 
Moldova og Ukraine. Delegationen drøftede med OR’er-
ne for Den Tjekkiske Republik, Estland, Ungarn, Letland, 
Litauen og Slovakiet, hvilke erfaringer disse organer 
havde gjort med hensyn til udvikling og kapacitetsop-
bygning på vej mod EU-medlemskabet, og forelæste 
desuden om vores metoder til juridisk-kritisk revision og 
forvaltningsrevision.

Samarbejde med OR’er i forbindelse med 
internationale peerevalueringer

Peerevalueringer anvendes ofte til at fremme bedste 
praksis og kvalitetssikring. INTOSAI’s underudvalg om 
peerevalueringer har ansvaret for at vedligeholde, ajour-
føre og sikre den fortsatte relevans af den retningslinje 
for peerevalueringer, der indgår i de internationale stan-
darder for overordnede revisionsorganer (ISSAI 5600). 
I 2015 bidrog vi i væsentligt omfang til en ændring af 
denne retningslinje, der vil blive forelagt til vedtagelse 
ved INCOSAI i 2016.

Vi har også spillet en ledende rolle i internationale pee-
revalueringer af OR’erne i Letland, Spanien og Schweiz. 
Evalueringen af Letlands OR spændte meget vidt, idet 
den dækkede metoder og praksis vedrørende finansiel 
revision, juridisk-kritisk revision og forvaltningsrevision 
såvel som støttefunktionernes produktivitet. Evalue-
ringen af Spaniens OR, som blev ledet af Portugals OR, 
dækkede også mange aspekter ved organets funktions-
måde. Ved evalueringen af Schweiz’ OR var vi den eneste 
evaluator. Evalueringen omfattede en vurdering af, om 
OR’ets strategi var relevant, samt af dets programme-
rings- og kvalitetskontrolprocesser.
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Revisionsrettens kollegium

Revisionsrettens kollegium består af et medlem fra hver 
medlemsstat, og hvert medlem har en mandatperiode 
på seks år. Medlemmerne udnævnes af Rådet efter hø-
ring af Europa-Parlamentet og på grundlag af de respek-
tive medlemsstaters indstillinger. Traktaten fastsætter, at 
medlemmerne skal udøve deres hverv i fuld uafhængig-
hed og i Den Europæiske Unions almene interesse.

Medlemmerne udpeger af deres midte en formand for 
en periode på tre år. Formandens og medlemmernes 
mandat kan fornyes.

De fleste medlemmer tilhører en af de fem afdelinger, 
der vedtager beretninger, udtalelser og positionspapirer 
og træffer afgørelser om bredere spørgsmål af strategisk 
og administrativ art. Det enkelte medlem er ansvarligt for 

sine egne opgaver, som primært har relation til revision. 
Medlemmet koordinerer de relevante revisionshold og 
bistås af sit kabinet. Beretninger, udtalelser og positi-
onspapirer forelægges for afdelingen og/eller kollegiet 
i plenum med henblik på vedtagelse og derefter for 
Europa-Parlamentet, Rådet og de øvrige relevante inte-
ressenter, herunder medierne. I udvalgte tilfælde kan en 
beretning på medlemmernes anmodning forelægges for 
myndighederne i de berørte medlemsstater. Vi har betro-
et ét medlem — Ville Itälä — ansvaret for vores instituti-
onelle forbindelser.

I 2015 udnævnte Rådet for Den Europæiske Union efter 
indstilling fra Danmark og efter høring af Europa-Parla-
mentet Bettina Jakobsen som medlem af Revisionsret-
ten. Hendes mandat løber fra den 1. september 2015 til 
den 28. februar 2018, dvs. resten af mandatperioden for 
det foregående danske medlem, Henrik Otbo, der plud-
selig afgik ved døden i februar 2015.

Revisionsrettens kollegium pr. 31. december 2015
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ANSVARLIGHEDEN I EU

Revisionsrettens strategiske prioriteter for 2013-2017

Revisionsrettens strategi for  
2013-2017: fortsatte fremskridt

Målet med vores femårige strategi er at maksimere 
værdien af vores bidrag til den offentlige ansvarlighed 
i EU. Vores vigtigste prioriteter med henblik på at opfylde 
dette mål vises nedenfor.

Vi har allerede gennemført mange af initiativerne i vores 
strategi. Vi har udvidet vores vifte af output, intensiveret 
og udvidet partnerskaberne med vores interessenter, 
fremskyndet vores revisionsprocesser og forbedret den 
måde, hvorpå vi måler vores egen performance. I 2015 
traf vi afgørelse om at reformere den måde, vi er organi-
seret på. Ved at gøre dette efterkommer vi anbefalinger-
ne i Europa-Parlamentets rapport om Revisionsrettens 
fremtidige rolle og i den internationale peerevaluering 
fra 2014, der omhandlede vores forvaltningsrevision.
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Reformen af Revisionsretten
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Smidig tilpasning til et miljø, der 
hurtigt ændrer sig

Vi har udviklet en ny proces til arbejdsprogramme-
ring, som gør det muligt at planlægge vores arbejde 
på grundlag af vores overordnede prioriteter og en 
omfattende risikovurdering. Ved planlægningen 
af vores arbejde tager vi nu systematisk hensyn til 
vores interessenters synspunkter for at sikre, at vores 
beretninger er så relevante som muligt. Med støt-
te fra vores medlem med ansvar for institutionelle 
forbindelser er vores formand og medlemmer i dialog 
med vores EU-interessenter, herunder Europa-Parla-
mentets udvalg.

Fleksibel tildeling af ressourcer til 
prioriterede revisionsopgaver

Vi har organiseret vores personale i fleksible, opga-
vebaserede team i stedet for enheder, så de ansat-
te lettere kan tilknyttes prioriterede opgaver. Det 
betyder, at vi nu sætter »den rigtige person på den 
rigtige opgave« og dermed udnytter vedkommendes 
færdigheder og potentiale. Reformen har også givet 
vores institution en mere strømlinet administration: 
Kontorcheferne er blevet ledende administratorer, 
som under ledelse af deres direktør deles om ledel-
sesopgaverne og bidrager med ekspertise inden for 
kvalitet og overvågning. Vi styrker også vores eksper-
tise på de forskellige revisionsområder og indfører 
værktøjer til vidensdeling for yderligere at forbedre 
vores vidensstyringsprocesser.

Levering af rettidige produkter

Vi har strømlinet vores revisionsprocedurer og for-
enklet opgavehåndteringen, så vi kan levere rettidige 
produkter. I de seneste år har vi støt forkortet den tid, 
det i gennemsnit tager os at udarbejde særberetnin-
ger, og reformen vil gøre det muligt for os at forkorte 
den yderligere. Det er særlig vigtigt i forbindelse med 
ikrafttrædelsen af den nye finansforordning.

Bedre kommunikation om vores rolle 
og arbejde

Vi har givet vores årsberetning en ny struktur, som 
svarer til udgiftsområderne i den flerårige finansielle 
ramme, hvilket gør den mere brugbar og læservenlig. 
I årsberetningen rapporterer vi nu på flerårig basis 
om de største udgiftsområder og om performance. 
Vi har også styrket vores kommunikation og vores 
relationer til interessenter, bl.a. ved at ansætte en 
talsmand.
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Resultatmåling

Siden 2008 har vi anvendt nøgleresultatindikatorer 
(KPI’er) til at holde ledelsen orienteret om fremskrid-
tene hen imod opfyldelsen af vores mål, og til at støtte 
beslutningstagningen og give vores interessenter oplys-
ninger om performance. De afspejler vores prioriteringer 
og demonstrerer vores performance og ansvarlighed 
som en professionel revisionsinstitution.

Indikatorerne skal bruges til at måle centrale elementer 
i relation til kvaliteten og effekten af vores arbejde, idet 
der lægges særlig vægt på de vigtigste interessenters 
synspunkter og på produktiviteten og effektiviteten af 
vores ressourceanvendelse. KPI’erne er blevet opdateret 
for strategiperioden 2013-2017.

Kvaliteten og effekten af vores arbejde

Vi bedømmer kvaliteten og effekten af vores beretninger 
på grundlag af interessenternes vurdering, ekspert-
gennemgange og opfølgningen af de anbefalinger, vi 
fremsætter med henblik på at forbedre EU’s økonomi-
ske forvaltning. Desuden måler vi vores tilstedeværelse 
i medierne.

Interessenternes vurdering

Revisionsretten bad sine vigtigste interessenter — Euro-
pa-Parlamentets Budgetkontroludvalg og Budgetudvalg, 
Rådets Budgetudvalg, de vigtigste reviderede enheder 
i Kommissionen og EU-agenturerne og formændene for 
de overordnede revisionsorganer i EU — om at bedøm-
me anvendeligheden og effekten af de beretninger, 
Retten offentliggjorde i 2015, på en fempointsskala fra 
»meget lav« til »meget høj«.

Svarene viser, at 90 % af vores vigtigste interessenter 
(mod 94 % i 2014) vurderer, at Revisionsrettens beretnin-
ger er anvendelige i forbindelse med deres arbejde, og at 
92 % (mod 91 % i 2014) vurderer, at de har en effekt.
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Opfølgning af anbefalinger

En vigtigt element i vores bidrag til at forbedre EU’s øko-
nomiske forvaltning er de anbefalinger, vi giver Kommis-
sionen og andre reviderede enheder i vores revisionsbe-
retninger. Nogle anbefalinger kan gennemføres hurtigt, 
mens andre tager længere tid at gennemføre på grund af 
deres kompleksitet.

Vi overvåger systematisk, i hvilket omfang vores anbefa-
linger er blevet gennemført af de reviderede enheder. 
Ved udgangen af 2015 var 73 % af de over 600 anbe-
falinger, der blev fremsat i perioden 2012-2015, blevet 
gennemført. Gennemførelsesgraden er således steget, 
eftersom den i 2014 var 69 % for de anbefalinger, der 
blev fremsat i perioden 2011-2014.
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Ekspertgennemgange

Hvert år gennemgår uafhængige eksterne eksperter 
indholdet og præsentationen af en stikprøve af vores 
beretninger som en kvalitetsvurdering. I 2015 vurderede 
eksperterne fire særberetninger og årsberetningerne for 
regnskabsåret 2014. De bedømte kvaliteten af forskellige 
aspekter af beretningerne på en skala fra 1 til 4 — fra 
»meget ringe« (1) til »høj kvalitet« (4).

For begge typer beretninger var bedømmelserne i 2015 
de højeste i de sidste fire år, og det samlede gennemsnit 
var 3,3.

Gennemførelse af Revisionsrettens anbefalinger 
fra forskellige år
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Ekspertgennemgange af Revisionsrettens beretninger
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Produktiv og effektiv ressourceudnyttelse

Vi vurderer, hvor effektivt og produktivt vi anvender vo-
res ressourcer, på grundlag af vores evne til at gennem-
føre vores arbejdsprogram, udføre rettidige revisioner og 
sikre vores ansattes faglige kvalifikationer.

Gennemførelse af arbejdsprogrammet

Vi planlægger vores revisioner og andre opgaver i vores 
årlige arbejdsprogram og overvåger gennemførelsen 
året igennem. I 2015 gennemførte vi 88 % af vores ar-
bejdsprogram. Årsberetningerne og de særlige årsberet-
ninger blev leveret som planlagt, og 69 % af særberetnin-
gerne blev leveret som planlagt i vores meget ambitiøse 
planlægning. De resterende særberetninger — som 
blev forsinket, fordi det var nødvendigt at indhente 
mere revisionsbevis, eller på grund af uventet komplek-
sitet — blev færdiggjort i begyndelsen af 2016. Der er 
hovedsagelig tale om nye eller innovative revisioner, som 
det i sagens natur kan tage længere tid at gennemføre. 
Revisionsrettens reformprojekt, der måles under »andre 
opgaver«, er forløbet planmæssigt.

Tilstedeværelse i medierne

Indikatoren for vores tilstedeværelse i medierne afspejler 
vores medieeffekt. Den har relation til det strategiske 
mål om at øge kendskabet til vores institution samt vores 
produkter, revisionsresultater og konklusioner.

I 2015 identificerede vi ca. 3 400 onlineartikler om vores 
særberetninger, vores årsberetninger og vores institution 
generelt. Heraf omhandlede 54 % vores revisionsbe-
retninger, mens resten henviste til vores institution og 
vores arbejde generelt. Vores årsberetninger fik næ-
sten dobbelt så meget medieomtale i 2015 som i 2014. 
Derimod faldt mediedækningen af vores særberetninger 
i forhold til 2014, især fordi der var meget stor medieop-
mærksomhed omkring en bestemt beretning dét år (om 
EU-finansierede lufthavnsinfrastrukturer (21/2014) — 
over 800 artikler).
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Udarbejdelse af særberetninger

For at have effekt skal vores særberetninger udkomme 
på det rette tidspunkt. I de seneste år er det lykkedes os 
at afkorte den tid, det tager at gennemføre vores revisi-
oner, primært ved hjælp af initiativer i vores strategi for 
2013-2017. I 2015 udarbejdede vi 25 særberetninger med 
en gennemsnitlig produktionstid på 17 måneder (19 må-
neder i 2014), og det er første gang, vi er kommet under 
18 måneder. Vil vi fortsætte vore bestræbelser på at 
forkorte den tid, det tager at udarbejde særberetninger, 
især som reaktion på det nye princip, der er indført i den 
ændrede finansforordning.
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Faglig videreuddannelse — antal dage pr. revisor pr. år
Faglig videreuddannelse

I overensstemmelse med de retningslinjer, der er offent-
liggjort af International Federation of Accountants, sigter 
Revisionsretten mod at levere i gennemsnit 40 timers 
(5 dages) faglig videreuddannelse (sprogkurser ikke med-
regnet) pr. revisor pr. år.

Endnu en gang blev målet for faglig videreuddannelse 
for revisorer mere end nået, hvilket afspejler den store 
vægt, vi lægger på personaleudvikling. Når sprogkur-
ser medregnes, modtog revisorerne i gennemsnit i alt 
9,4 dages uddannelse i 2015.
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Menneskelige ressourcer

Personaletildeling

I 2015 fortsatte vi med den personalereduktion på 1 % pr. 
år over en femårsperiode (2013-2017), som er fastsat i den 
interinstitutionelle aftale om budgetdisciplin og forsvar-
lig økonomisk forvaltning fra december 2013.

Det betød, at personaletildelingen i 2015 blev reduceret 
fra 882 til 872 tjenestemænd og midlertidigt ansatte 
(eksklusive medlemmer, kontraktansatte, udsendte 
nationale eksperter og praktikanter). 562 ansatte var 
beskæftiget med revision, herunder 113 ansatte i med-
lemmernes kabinetter. 0
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Fordeling af stillingerne i Revisionsretten pr. 
31. december 2015

Ansættelse

Vores ansatte har meget forskellig akademisk baggrund 
og faglig erfaring, og kvaliteten af deres arbejde og deres 
engagement ses i vores institutions output. Vores ansæt-
telsespolitik følger EU-institutionernes generelle prin-
cipper og ansættelsesvilkår, og vores medarbejderstab 
består af både tjenestemænd og medarbejdere ansat 
på midlertidige kontrakter. Ansættelse i Revisionsretten 
sker på grundlag af almindelige udvælgelsesprøver, som 
Det Europæiske Personaleudvælgelseskontor (EPSO) 
afholder.

I 2015 ansatte vi 63 personer: 30 tjenestemænd, 17 mid-
lertidigt ansatte, 11 kontraktansatte, 4 udsendte nationa-
le eksperter og 1 konsulent. Vi gav 74 universitetskandi-
dater praktikantophold af tre til fem måneders varighed. 
Pr. 31. december 2015 var der kun 15 ledige stillinger 
i vores institution (1,7 % af det samlede antal stillinger).
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Kønsbalance

Vi har en personale- og ansættelsespolitik, som skal 
sikre lige muligheder. Vi har i en årrække haft lige mange 
mænd og kvinder ansat.

Diagrammet viser fordelingen af mænd og kvinder på 
forskellige ansvarsniveauer pr. 31. december 2015. Denne 
fordeling har været stort set uændret i de seneste år.

Vores handlingsplan for lige muligheder sigter mod en 
afbalanceret repræsentation af mænd og kvinder på 
alle niveauer. Efter de seneste rekrutteringskampagner 
er 50 % af alle ansatte på niveau AD 5-AD 8 kvinder (en 
stigning fra 48 % i 2014). Med udskiftningen i den øverste 
ledelse og på mellemlederniveau ventes kvindernes sti-
gende andel af stillingerne på AD-niveau at bidrage til, at 
der fremover vil være flere kvinder på lederniveauerne.
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Ledere fordelt på nationalitet og køn pr. 31. december 2015

Nationalitet* Direktører Ledende administratorer
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TYSK      
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FRANSK         
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58 

11
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* Opført i medlemsstaternes protokollære rækkefølge.
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Aldersprofil

Aldersprofilen for de ansatte i aktiv tjeneste pr. 31. de-
cember 2015 viser, at 52 % af vores ansatte er 44 år eller 
derunder.

32 af vores 69 direktører og ledende administratorer 
(46 %) er 55 år eller derover. Det betyder, at en del af 
den øverste ledelse vil skulle fornyes inden for de næste 
5-10 år, når disse ansatte pensioneres.
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Støttetjenester

Faglig videreuddannelse

Revisorer har brug for løbende videreuddannelse, så de 
ansatte kan følge med den faglige udvikling og udvik-
le nye færdigheder. Det særlige revisionsmiljø i vores 
institution betyder endvidere, at der er behov for ansatte 
med gode sprogkundskaber.

I 2015 brugte vores ansatte i gennemsnit 7,3 dage på 
faglig videreuddannelse. Sprogkursernes andel af videre-
uddannelseskurserne falder fortsat. I 2015 tegnede de sig 
for 35 % af det samlede antal dage mod 43 % i 2014.

Vores hovedaktiviteter på området faglig videreuddan-
nelse har vedrørt moderniseringen af vores uddannelses-
program og det øgede samarbejde med læringsressour-
cer inden for og uden for EU-institutionerne. Vi indledte 
et samarbejde med Université de Lorraine (i Nancy, 

Frankrig) om at skabe et postgraduat universitetsdiplom 
i revision af offentlige organisationer og politikker og et 
masterprogram i forvaltning af offentlige organisationer.

Vi videreudviklede vores samarbejde med Europa-Kom-
missionen, som arrangerer sprogkurser for vores ansatte, 
og med Den Europæiske Forvaltningsskole, som var med 
til at arrangere vores kurser i bløde kompetencer og 
vores uddannelsesdag — »ECA training day«. Endvidere 
fortsatte vi med at udvide vores vifte af kursustilbud med 
skræddersyede e-læringskurser og videreuddannelse 
i form af kombineret læring. Vi fortsatte også vores po-
pulære serie af præsentationer, hvor interne og eksterne 
eksperter holdt oplæg om udviklinger inden for revision 
eller om emner med relation til vores revisorers arbejde. 
Endelig indførte vi ordningen »Performance Recognition 
Awards«, som indebærer, at ansatte uden ledelsesansvar, 
der har ydet en særlig præstation, kan belønnes med 
specifik videreuddannelse uden for institutionen.
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Oversættelse

Oversættelse er en støtteaktivitet, der gør det muligt for 
vores institution at udføre sin opgave og opfylde sine 
kommunikationsmål. I 2015 var det samlede antal over-
satte sider det højeste nogen sinde — næsten 200 000 si-
der — hvilket var næsten 3 % mere end i 2014. Ca. 99 % 
af oversættelserne blev leveret til tiden.

Ud over det sædvanlige oversættelsesarbejde leverede 
vores oversættere sproglig støtte under 26 revisionsbe-
søg på stedet i hele EU og tolkning i forbindelse med 
interne begivenheder og møder. Herudover leverede de 
støtte under udarbejdelsen af foreløbige bemærkninger 
og særberetninger og styrkede dermed deres involve-
ring i vores institutions centrale revisionsproces.

På baggrund af en workflowgennemgang og i overens-
stemmelse med reformen af vores institution optimere-
de Oversættelsesdirektoratet i 2015 sin struktur ved at 
samle assistenter i puljer. Direktoratet er i gang med et 
stort projekt kaldet GroupShare, der vil føre til betydelige 
forbedringer ved yderligere at strømline assistentpuljer-
nes arbejde, skabe mulighed for produktivitetsgevinster 
og automatisering samt harmonisere praksis i de forskel-
lige sprogteam.

Informationsteknologi

I 2015 fokuserede vores Direktorat for Informationstek-
nologi på at tilpasse vores administrative informations-
systemer for at muliggøre en vellykket gennemførelse 
af reformen af vores institution og på at gøre klar til 
udviklinger på vidensstyringsområdet for at støtte Revisi-
onsrettens nye organisationsstruktur.

Endvidere implementerede direktoratet samtlige 
funktioner vedrørende vores revision i forbindelse med 
revisionserklæringen og vores forvaltningsrevisioner 
samt de dermed forbundne beretninger, så den fulde 
version af vores revisionsdokumentationsværktøj Assyst2 
nu er klar, og dette store projekt er afsluttet. Vores nye 
revisionsstyringssystem (AMS) blev taget i brug. Der blev 
oprettet over 300 planer og rapporteret og overvåget 
180 revisionsopgaver ved hjælp af dette værktøj.

På grundlag af de tekniske forudsætninger for mobilitet, 
der er blevet etableret i de foregående år (wi-fi-dækning 
i hele vores hovedsæde, bærbare computere til alle 
ansatte) fokuserer direktoratet nu på global mobilitet, så 
alt indhold kan hentes hvor som helst, når som helst og 
på en hvilken som helst enhed. Projektet med at udvikle 
en løsning, der gør det muligt for vores ansatte at hente 
oplysninger på en hvilken som helst enhed, vil bidrage til 
at sikre vores institutions forretningskontinuitet og føre 
til produktivitets- og effektivitetsgevinster. Alle IT-udvik-
linger og -leveringer er blevet gennemført, og direktora-
tet sikrede samtidig driftssikkerhed og forretningskonti-
nuitet med en tilgængelighed på 99,82 % for de kritiske 
systemer.
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Administration og faciliteter

Direktoratet for Finanser og Støtte har til opgave at 
levere de ressourcer, tjenesteydelser og faciliteter, der 
er nødvendige for, at vores institution kan udføre sin 
opgave og nå sine strategiske mål. Endvidere sørger 
direktoratet for at indføre de finansieringsmekanismer, 
mekanismer for intern kontrol og regnskabsmekanismer, 
der er nødvendige for at støtte vores institutions akti-
viteter. I 2015 koncentrerede direktoratet sig fortsat om 
at sikre endnu mere produktivitet og sparsommelighed 
i sine aktiviteter.

På grund af den ekstraordinære situation efter terroran-
grebene i Paris i november og den efterfølgende krises-
ituation i Belgien styrkede vi vores sikkerhedsforanstalt-
ninger og indkøbte det nødvendige sikkerhedsudstyr 
ved hjælp af offentlige indkøbsprocedurer. Oplysninger 
om vores offentlige indkøb kan findes på vores websted 
(eca.europa.eu).

Bygninger

Revisionsretten ejer for nærværende tre bygninger 
(»K1«, »K2« og »K3«) og lejer små lokaler til vores data-
genoprettelsescenter samt et mødelokale. Vi lejer også 
tre kontorer i Bruxelles og ét kontor i Strasbourg af 
Europa-Parlamentet.

For at sikre, at vores bygningspolitik er omkostningsef-
fektiv, tager vi hensyn til tre faktorer: eje eller leje, leve-
tidsomkostninger og interinstitutionelt samarbejde.

Som på alle andre driftsområder søger vi i forbindelse 
med udarbejdelsen og gennemførelsen af vores byg-
ningspolitik at fastsætte og overholde de højeste stan-
darder for gennemsigtighed og ansvarlighed.

Fællesskabsordningen for miljøledelse og 
miljørevision (EMAS)

EMAS er et forvaltningsinstrument udviklet af Euro-
pa-Kommissionen, der gør det muligt for virksomheder 
og andre organisationer at evaluere, rapportere og 
forbedre deres miljømæssige resultater.

Vi begyndte i 2014 at udvikle et miljøledelsessystem2 
i overensstemmelse med principperne for den europæi-
ske EMAS-standard som beskrevet i Europa-Parlamentets 
og Rådets forordning fra 20093. Vores mål er at opnå 
EMAS-certificering ved udgangen af 2016. I 2015 forløb 
EMAS-projektet planmæssigt.

2 Revisionsrettens EMAS-projekt blev iværksat i juli 2013.

3 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) 
nr. 1221/2009 af 25. november 2009 om organisationers 
frivillige deltagelse i en fællesskabsordning for 
miljøledelse og miljørevision (EMAS).
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Finansielle oplysninger

Revisionsretten finansieres over Den Europæiske Unions 
almindelige budget. Vores budget tegner sig for ca. 
0,087 % af EU’s samlede udgifter og 1,51 % af de samlede 
administrationsudgifter. I 2015 var den samlede bud-
getudnyttelse på 98,68 %.

Gennemførelsen af 2015-budgettet

REGNSKABSÅRET 2015 Endelige 
bevillinger Forpligtelser Udnyttelse i % 

(forpligt./bevill.) Betalinger

Afsnit 1 — Personer, der er knyttet til institutionen (1 000 euro)

10 - Medlemmer af institutionen 10 171 10 054 99 % 9 978

12 - Tjenestemænd og midlertidigt ansatte 94 517 94 118 99 % 94 072

14 - Andet personale og eksterne ydelser 4 651 4 559 98 % 4 502

162 - Tjenesterejseudgifter 3 600 3 162 88 % 2 620

161 + 163 + 165 - Andre udgifter vedrørende personer, der 
er knyttet til institutionen 2 819 2 753 98 % 1 903

Afsnit 1 i alt 115 758 114 646 99 % 113 075

Afsnit 2 — Bygninger, inventar, udstyr og forskellige driftsudgifter

20 - Fast ejendom 4 143 4 140 99 % 2 071

210 - IT&T 8 557 8 557 100 % 3 940

212 + 214 + 216 - Løsøre og dertil knyttede omkostninger 1 110 1 081 97 % 768

23 - Løbende administrative udgifter 421 332 79 % 260

25 - Møder og konferencer 717 634 88 % 467

27 - Oplysninger og offentliggørelse 2 200 1 756 80 % 1 330

Afsnit 2 i alt 17 148 16 500 96 % 8 836

I alt 132 906 131 146 98 % 121 911
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Budgettet for 2016

Budgettet for 2016 er 1,94 % større end budgettet 
for 2015.

Budgettet for 2016

BUDGET 2016
(1 000 euro)

2015
(1 000 euro)

Afsnit 1 — Personer, der er knyttet til institutionen

10 - Medlemmer af institutionen 10 885 10 291

12 - Tjenestemænd og midlertidigt ansatte 98 881 97 420

14 - Andet personale og eksterne ydelser 4 876 4 301

162 - Tjenesterejseudgifter 3 600 3 700

161 + 163 + 165 - Andre udgifter vedrørende personer, der 
er knyttet til institutionen 2 559 2 669

Afsnit 1 i alt 120 801 118 381

Afsnit 2 — Bygninger, inventar, udstyr og forskellige driftsudgifter

20 - Fast ejendom 2 911 3 080

210 - IT&T 7 347 7 152

212 + 214 + 216 - Løsøre og dertil knyttede omkostninger 882 785

23 - Løbende administrative udgifter 439 426

25 - Møder og konferencer 706 717

27 - Oplysninger og offentliggørelse 2 401 2 365

Afsnit 2 i alt 14 686 14 525

I alt 135 487 132 906
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Revision og ansvarlighed

Decharge

Ligesom alle andre EU-institutioner er Revisionsretten 
omfattet af dechargeprocessen. I april 2015 gav Euro-
pa-Parlamentet vores generalsekretær decharge for 
gennemførelsen af vores budget for regnskabsåret 2013, 
hvilket vil sige, at vores regnskab for 2013 blev afsluttet 
og godkendt.

Vi har nøje undersøgt alle de spørgsmål, der under 
dechargeproceduren blev rejst vedrørende vores revi-
sions- og forvaltningsansvar og truffet passende foran-
staltninger, bl.a. inden for rammerne af vores reform. 
Vi har rapporteret til Europa-Parlamentet om vores 
opfølgningsforanstaltninger.

Intern og ekstern revision

Revisionsrettens interne revision

Den interne revision rådgiver vores institution om risiko-
styring ved at afgive udtalelser om kvaliteten af forvalt-
ningssystemerne og de interne kontrolsystemer. Tjene-
sten fremsætter desuden henstillinger med det formål at 
forbedre gennemførelsen af vores aktioner og fremme 
en forsvarlig økonomisk forvaltning. Tjenesten bistår 
også de eksterne revisorer, som har mandat til at atte-
stere vores institutions regnskab. Og endelig giver den 
interne revision oplysninger om væsentlige risikoekspo-
neringer og spørgsmål vedrørende virksomhedsledelse.

Den interne revisions aktiviteter overvåges af et revisi-
onsudvalg, som er sammensat af tre af vores institutions 
medlemmer og en ekstern ekspert. Udvalget overvåger 
regelmæssigt gennemførelsen af de forskellige opga-
ver, der er fastsat i arbejdsprogrammet for den interne 
revision. Udvalget sikrer også den interne revisions 
uafhængighed.

I 2015 udarbejdede den interne revision specifikke 
rapporter om strategiske spørgsmål såsom ændringerne 
i årsberetningen, om midtvejsrevisionen af vores strategi 
for 2013-2017 og om opfølgningen vedrørende gennem-
førelsen af anbefalingerne fra peerevalueringen og Euro-
pa-Parlamentet. På baggrund af den interne revisions 
anbefalinger fra 2014 om at styrke den interne kontrolcy-
klus opdaterede vi vores informationssikkerhedssystem 
og formaliserede de eksisterende risikostyringsbestem-
melser og -retningslinjer. Den interne revision overvåge-
de gennemførelsen af de nye retningslinjer og sikrede, at 
dens anbefalinger blev fulgt.

Vi aflægger hvert år rapport til Europa-Parlamentet og 
Rådet om den interne revisions resultater.

Ekstern revision af Revisionsretten

Vores årsregnskab revideres af en uafhængig ekstern 
revisor. Denne revision er et vigtigt aspekt i vores bestræ-
belser på over for os selv at anvende de samme princip-
per for gennemsigtighed og ansvarlighed, som vi anven-
der over for de enheder, vi reviderer. Beretningen fra den 
eksterne revisor — PricewaterhouseCoopers Sàrl — om 
vores regnskab for regnskabsåret 2014 blev offentliggjort 
den 15. september 2015.
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Den eksterne revisors 
erklæringer — regnskabsåret 2014

Om årsregnskabet:

»Det er vores opfattelse, at dette årsregnskab giver et 
retvisende billede af Den Europæiske Revisionsrets finan-
sielle stilling pr. 31. december 2014 samt af resultatet af 
dens finansielle transaktioner og af dens pengestrømme 
i det regnskabsår, der afsluttedes pr. denne dato, i over-
ensstemmelse med Rådets forordning (EF, Euratom) 
nr. 966/2012 af 25. oktober 2012 om de finansielle regler 
vedrørende Unionens almindelige budget og Kommis-
sionens delegerede forordning (EU) nr. 1268/2012 af 
29. oktober 2012 om gennemførelsesbestemmelser 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.«
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gede anvisningsberettigedes 
erklæring
Undertegnede, generalsekretær for Den Europæiske Revisionsret, erklærer herved i min egen-
skab 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 for-
svarlig økonomisk forvaltning,

 – de anvendte kontrolprocedurer giver den nødvendige sikkerhed for, at de trans-
aktioner, 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 eksempel de ved subdelegation bemyndigede anvisningsberettigedes rapporter og erklæ-
ringer, den interne revisors rapporter og den eksterne revisors beretninger for de foregående 
regnskabsår.

Jeg bekræfter, at jeg ikke har kendskab til andre forhold, som vil kunne skade institutionens 
interesser.

Luxembourg, den 25. februar 2016

Eduardo Ruiz García
Generalsekretær
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