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Pressemeddelelse
Luxembourg, den 14. december 2017

EU-revisorerne melder om en "ny tilgang" til revision af udgifter på 
samhørighedsområdet 
Den Europæiske Revisionsret afprøver en ændret tilgang til sine juridisk-kritiske revisioner af udgifter på 
samhørighedsområdet. Revisorerne vil navnlig kontrollere oplysningerne fra den reviderede enhed, 
Kommissionen, om lovligheden og den formelle rigtighed af EU's udgifter og samtidig gøre bedre brug af det 
arbejde, der udføres af revisionsmyndighederne i medlemsstaterne. EU-revisorerne offentliggjorde i dag et 
baggrundsnotat om deres tilgang med henblik på at stille en informationskilde til rådighed for personer med 
interesse i samhørighedspolitik og revision i den forbindelse.   

Den Europæiske Revisionsrets mål vil være at fastslå, om de oplysninger, som Kommissionen leverer om 
lovligheden og den formelle rigtighed af udgifterne på samhørighedsområdet, er nøjagtige. I praksis betyder den 
ændrede tilgang, at de vil undersøge de kontroller, som allerede er udført af Europa-Kommissionen og af 
revisionsmyndighederne i medlemsstaterne. Dette omfatter gennemgang af revisionssager og genudførelse af 
det revisionsarbejde, som allerede er udført på støttemodtagerniveau.  De vil på grundlag af dette udarbejde en 
konklusion for så vidt angår pålideligheden af de oplysninger, som Kommissionen har leveret for hvert enkelt 
program, herunder den anslåede restfejlfrekvens, og for samhørighedsområdet som helhed. Dette arbejde vil 
også blive anvendt som en del af grundlaget for deres samlede erklæring om EU-udgifternes lovlighed og 
formelle rigtighed. 

"Dette er en vigtig ændring i vores måde at revidere udgifter på samhørighedsområdet på," siger Klaus-Heiner 
Lehne, formand for Den Europæiske Revisionsret. "I vores strategi for 2018-2020 besluttede vi at se med friske 
øjne på, hvordan vi reviderer EU-budgettet, og hvordan vi kan øge merværdien af vores revisionserklæring. Med 
hensyn til perioden 2014-2020 forventer vi at kunne udnytte mere modne interne kontrolsystemer og revisioner 
udført af revisionsmyndighederne i medlemsstaterne. "Vi kunne så give Europa-Parlamentet og Rådet en 
uafhængig ekstern vurdering af pålideligheden af Kommissionens oplysninger om lovligheden og den formelle 
rigtighed af udgifterne på samhørighedsområdet". 

Resultaterne af disse revisioner vil blive meddelt i den næste årsberetning som en del af revisionserklæringen for 
2017. 

Bemærkninger til redaktører 

Den Europæiske Revisionsrets baggrundsnotat "The ECA’s modified approach to the Statement of Assurance 
audits in Cohesion" kan findes her. http://bit.ly/ECAcohesionBP  

 


