
 

Kære folketingsmedlem 

Det glæder os at kunne meddele, at Den Europæiske Revisionsret netop har offentliggjort sin 

årsberetning for 2016 om EU-budgettet og de europæiske udviklingsfonde.  

  

Den anslåede fejlforekomst i betalingerne fra EU-budgettet er faldet støt. I ca. halvdelen af de EU-

udgifter, der blev revideret i 2016, lå fejlforekomsten under væsentlighedstærsklen på 2 %. 

Revisorerne afgiver derfor en erklæring med forbehold om 2016-betalingerne i stedet for en 

afkræftende erklæring. Det er første gang, de har afgivet en erklæring med forbehold, siden de i 

1994 begyndte at afgive en årlig revisionserklæring. Revisorerne afgiver desuden en blank erklæring 

om rigtigheden af EU-regnskabet for 2016, dvs. "godkender regnskabet", ligesom de har gjort det 

hvert år siden 2007. Indtægterne i 2016 var uden væsentlig fejlforekomst. 

  

Den anslåede fejlforekomst i EU-udgifterne i 2016 som helhed er 3,1 %, sammenlignet med 3,8 % i 

2015 og 4,4 % i 2014. 

  

"Rettighedsbetalinger" ydes for opfyldelse af bestemte betingelser og udgør ca. 49 % af EU-

udgifterne. Fejlforekomsterne lå under 2 % i disse betalinger, som bl.a. omfatter direkte støtte til 

landbrugere, tilskud til studerende og forskere og personaleomkostninger. På området 

"Naturressourcer: Markedsstøtte og direkte støtte" var den anslåede fejlforekomst 1,7 %, og på 

området "Administration" var den 0,2 %. 

Derimod var der højere fejlforekomster i "godtgørelsesbetalingerne". På området "Økonomisk, 

social og territorial samhørighed" var den anslåede fejlforekomst 4,8 %, og på området 

"Naturressourcer: Udvikling af landdistrikter, miljø, klimaindsats og fiskeri" var den 4,9 %.  

  

"Det, at vi i år afgiver en erklæring med forbehold, afspejler en væsentlig forbedring i forvaltningen 

af EU's finanser," siger Klaus-Heiner Lehne, formand for Den Europæiske Revisionsret. 

"Fremadrettet vil vi se med friske øjne på, hvordan vi reviderer EU-budgettet. Vi vil tage mere hensyn 

til den interne kontrol i Europa-Kommissionen og i medlemsstaterne, så vi bedre kan fremme 

ansvarlighed og yderligere forbedre forvaltningen af EU's finanser. Desuden vil vi sætte større fokus 

på resultater for at sikre, at EU-borgerne får valuta for deres penge." 

  

Foranstaltninger truffet af medlemsstaterne og Kommissionen reducerede den samlede anslåede 

fejlforekomst med 1,2 %. Men der forelå tilstrækkelige oplysninger til at forhindre eller opdage og 

korrigere mange flere fejl. Hvis disse oplysninger var blevet brugt korrekt, ville fejlforekomsten på 

områderne "Økonomisk, social og territorial samhørighed", "Naturressourcer" og "Et globalt 

Europa" ifølge revisorerne have ligget under væsentlighedstærsklen på 2 %. "Det betyder, at der 

ikke er behov for yderligere kontroller, men at de eksisterende kontroller skal håndhæves korrekt," 

siger Klaus-Heiner Lehne. 
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Du kan finde årsberetningen og pressemeddelelsen, som foreligger på 23 EU-sprog, ved at klikke 

her. 

  

Du er velkommen til at kontakte os for yderligere oplysninger om Revisionsrettens arbejde eller til 

at besøge vores websted eca.europa.eu. 
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