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1. FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS AFGØRELSE 

om decharge for gennemførelsen af Den Europæiske Unions almindelige budget for 

regnskabsåret 2015, Sektion V - Revisionsretten 

(2016/2155(DEC)) 

Europa-Parlamentet, 

– der henviser til Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 20151, 

– der henviser til Den Europæiske Unions konsoliderede årsregnskab for regnskabsåret 

2015 (COM(2016)0475 – C8-0273/2016)2, 

– der henviser til Revisionsrettens årsberetning om budgetgennemførelsen i regnskabsåret 

2015, med institutionernes svar3, 

– der henviser til Revisionsrettens erklæring4 for regnskabsåret 2015 om regnskabernes 

rigtighed og de underliggende transaktioners lovlighed og formelle rigtighed, 

jf. artikel 287 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, 

– der henviser til artikel 314, stk. 10, og artikel 317, 318 og 319 i traktaten om Den 

Europæiske Unions funktionsmåde, 

– der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 

af 25. oktober 2012 om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget 

og om ophævelse af Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/20025, særlig artikel 55, 

99, 164, 165 og 166, 

– der henviser til forretningsordenens artikel 94 og bilag IV, 

– der henviser til betænkning fra Budgetkontroludvalget (A8-0151/2017), 

1. meddeler Revisionsrettens generalsekretær decharge for gennemførelsen af 

Revisionsrettens budget for regnskabsåret 2015; 

2. fremsætter sine bemærkninger i nedenstående beslutning; 

3. pålægger sin formand at sende denne afgørelse og beslutningen, der er en integrerende 

del heraf, til Revisionsretten, Det Europæiske Råd, Rådet, Kommissionen, Den 

Europæiske Unions Domstol, Den Europæiske Ombudsmand, Den Europæiske 

Tilsynsførende for Databeskyttelse og Tjenesten for EU's Optræden Udadtil og drage 

omsorg for, at de offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende (L-udgaven). 

                                                 
1 EUT L 69 af 13.3.2015. 
2 EUT C 380 af 14.10.2016, s. 1.  
3 EUT C 375 af 13.10.2016, s. 1. 
4 EUT C 380 af 14.10.2016, s. 147. 
5 EUT L 298 af 26.10.2012, s. 1. 
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2. FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS BESLUTNING 

med bemærkningerne, der er en integrerende del af afgørelsen om decharge for 

gennemførelsen af Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2015, 

Sektion V - Revisionsretten 

(2016/2155(DEC)) 

Europa-Parlamentet, 

– der henviser til sin afgørelse om decharge for gennemførelsen af Den Europæiske 

Unions almindelige budget for regnskabsåret 2015, Sektion V – Revisionsretten, 

– der henviser til Revisionsrettens særberetning nr. 15/2012: Håndteringen af 

interessekonflikter i udvalgte EU-agenturer, 

– der henviser til forretningsordenens artikel 94 og bilag IV, 

– der henviser til betænkning fra Budgetkontroludvalget (A8-0151/2017), 

A. der henviser til, at dechargemyndigheden inden for rammerne af dechargeproceduren 

understreger den særlige betydning af at styrke EU-institutionernes demokratiske 

legitimitet yderligere ved at forbedre gennemsigtigheden og ansvarligheden, 

gennemføre begrebet resultatbaseret budgettering (PBB) og sørge for god forvaltning af 

menneskelige ressourcer; 

1. værdsætter samarbejdet mellem Revisionsretten og Parlamentets Budgetkontroludvalg 

og glæder sig over det regelmæssige feedback på grundlag af Parlamentets 

anmodninger; glæder sig over den nyere praksis, som gør det muligt for Parlamentet at 

fremlægge sine forslag for Revisionsretten vedrørende dens årlige arbejdsprogram; 

opfordrer til en endnu mere struktureret årlig drøftelse mellem Revisionsrettens 

formand og Parlamentets Udvalgsformandskonference; 

2. noterer sig, at Revisionsrettens årsregnskab er revideret af en uafhængig ekstern revisor 

for at anvende de samme principper om gennemsigtighed og ansvarlighed, som 

Revisionsretten selv anvender i forbindelse med de enheder, den reviderer; noterer sig, 

at årsregnskabet for Revisionsretten ifølge revisoren giver et retvisende billede af 

Revisionsrettens finansielle stilling; 

3. bemærker, at Revisionsrettens endelige bevillinger i 2015 beløb sig til i alt 

132 906 000 EUR (i forhold til 133 498 000 EUR i 2014), og at den samlede 

gennemførelsesrate for budgettet var på 98,68 %; understreger, at gennemførelsesraten 

var lavere end i 2014 (98,8 %); 

4. understreger, at Revisionsrettens budget er af rent administrativ karakter, og at et stort 

beløb anvendes til udgifter i forbindelse med personer, der arbejder i institutionen; 

understreger imidlertid, at indførelsen af PBB ikke kun bør gælde institutionens 

samlede budget, men også bør omfatte fastlæggelsen af specifikke, målbare, opnåelige, 

realistiske og tidsbundne (SMART) mål for de enkelte afdelinger, enheder og 

medarbejdernes årsplaner; bifalder i denne forbindelse Revisionsrettens indførelse af 
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PBB-princippet i dens daglige operationer; 

5. minder Revisionsretten om, at ifølge den fælles tilgang (punkt 54) forbliver revisionen 

af de decentraliserede agenturer "stadig under Revisionsrettens fulde ansvar, og at 

denne forvalter alle de nødvendige administrations- og udbudsprocedurer"; tilskynder 

Revisionsretten til at fremlægge forslag til løsning af spørgsmålet om revision af 

agenturerne inden for rammerne af den igangværende revision af finansforordningen og 

den efterfølgende revision af rammefinansforordningen; mener, at dette spørgsmål bør 

klarlægges for reducere den uforholdsmæssigt store administrative byrde, der påhviler 

de decentraliserede agenturer, uden at anfægte nødvendigheden og effektiviteten af 

Revisionsrettens arbejde; 

6. noterer sig, at reformen af Revisionsretten blev gennemført i 2015, og at 

Revisionsretten betragter den som en succes; ser frem til at modtage en 

midtvejsevaluering af Revisionsrettens strategi for 2013-2017, herunder en analyse af 

opfyldelsen af reformens primære mål; 

7. glæder sig over merværditilgangen for Unionen i Revisionsrettens rapporter; opfordrer 

til, at der arbejdes videre med Unionens øvrige institutioner med henblik på at udvikle 

resultatindikatorer og prioriteter for god økonomisk forvaltning; 

8. bemærker, at det af ændringen af finansforordningens artikel 163 fremgår, at 

"særberetninger udarbejdes og vedtages inden for [...] 13 måneder"; bemærker, at denne 

tidsfrist ikke blev overholdt i 2015; opfordrer indtrængende Revisionsretten til at 

overholde denne tidsfrist uden at gå på kompromis med beretningernes kvalitet; 

tilskynder i denne forbindelse Revisionsretten til at forbedre anbefalingerne i dens 

særberetninger, så de bliver endnu mere målrettede; 

9. er af den opfattelse, at modtagerinstitutionerne bør tillægge Revisionsrettens 

særberetninger større vægt, og at der bør udarbejdes årlige rapporter om disse; 

understreger, at effektiviteten af særskilte særberetninger kan øges, hvis de blev 

grupperet i tid i forhold til specifikke politiske områder, og dermed gjorde det muligt for 

Parlamentet at udarbejde ad hoc-betænkninger til disse særberetninger uden for 

dechargeproceduren; 

10. beklager, at Revisionsretten indtil videre ikke har forelagt en særberetning om 

interessekonflikter i alle agenturer, navnlig dem, der vedrører industrier, på trods af 

gentagne anmodninger herom fra Parlamentet i dets dechargebetænkninger siden 2012; 

opfordrer indtrængende Revisionsretten til at udarbejde og offentliggøre en første 

særberetning om interessekonflikter inden udgangen af juni 2017 og derefter hvert år; 

mener, at Revisionsrettens udarbejdelse af årlige rapporter om interessekonflikte er af 

afgørende betydning for Unionens institutioners integritet i betragtning af den store 

betydning, som forholdet mellem de europæiske agenturer og industrien, erhvervslivet 

og lobbyvirksomheder har; 

11. bemærker, at Revisionsretten overholder den interinstitutionelle aftale om at skære 

personalet ned med 5 % i løbet af en periode på fem år; anmoder om inden juni 2017 at 

blive orienteret om, hvordan denne nedskæring stemmer overens med de nyansættelser, 

der blev foretaget af Revisionsretten i 2015, og om procentdelen for nyansættelserne i 

2015; 
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12. beklager, at der blandt Revisionsrettens medlemmer i 2015 var der en skæv 

kønsfordeling på fem kvinder i forhold til 23 mænd, og at antallet af det 

underrepræsenterede køn faldt til tre i 2016; beklager endvidere, at Revisionsretten har 

en vedvarende skæv kønsfordeling i leder- og mellemlederstillinger (30,4 % / 69,6 %); 

opfordrer Revisionsretten til at fremme ligestilling mellem kønnene, navnlig i ledende 

stillinger; opfordrer endvidere Revisionsretten til at rapportere tilbage til 

dechargemyndigheden om de trufne foranstaltninger og de opnåede resultater i denne 

henseende, uden at underminere Revisionsrettens mission; 

13. understreger, at en geografisk balance, navnlig for så vidt angår forholdet mellem 

personalets nationalitet og medlemsstaterne størrelse, bør være et vigtigt element i 

forvaltningen af menneskelige ressourcer, især hvad angår de medlemsstater, der er 

tiltrådt Unionen i 2004 eller senere; noterer sig med tilfredshed, at Revisionsretten har 

nået en generelt velafbalanceret sammensætning af tjenestemænd fra de medlemsstater, 

der er tiltrådt Unionen inden 2004, og de medlemsstater, der tiltrådte i 2004 eller senere; 

påpeger ikke desto mindre, at de medlemsstater, som tiltrådte EU i 2004 eller senere, 

stadig er underrepræsenterede på det højere niveau af administrationen og i ledende 

stillinger, for hvilke der stadig er behov for betydelige fremskridt; 

14. er bekymret over det høje antal sygedage blandt medarbejderne; opfordrer 

Revisionsretten til at målrette dens aktiviteter vedrørende fysisk velvære, således at 

medarbejdernes velvære sikres, og Revisionsretten bedre kan udføre sin kernemission; 

15. noterer sig den metode, Revisionsretten benytter til at beregne medarbejdernes 

sygedage; er af den opfattelse, at denne metode ikke er egnet til reelt at beregne fravær i 

forbindelse med sygdom; opfordrer Revisionsretten til at benytte et beregningssystem 

baseret på antallet af arbejdsdage, hvor den enkelte medarbejder har været fraværende, 

ligesom andre institutioner gør; 

16. noterer sig, at Revisionsretten organiserede fem "udedage", navnlig som forberedelse til 

reformen af Revisionsretten, hvor en lav andel af medarbejderne deltog (kun 107); 

opfordrer Revisionsretten til at målrette sine aktiviteter vedrørende fysisk velvære bedre 

med henblik på at medtage proaktiv og positiv udvikling af de menneskelige ressourcer 

og med deltagelse af så mange medarbejdere som muligt; 

17. noterer sig Revisionsrettens styrkede etiske rammer til forebyggelse af 

interessekonflikter og ureglementeret adfærd blandt medarbejdere og medlemmer; 

opfordrer Revisionsretten til at rapportere til Parlamentet om revisionen af dens interne 

regler om bekæmpelse af chikane; 

18. opfordrer indtrængende Revisionsretten til at beslutte, at der skal afgives 

interesseerklæringer i stedet for erklæringer om, at der ikke foreligger 

interessekonflikter, idet egenevaluering af interessekonflikter i sig selv udgør en 

interessekonflikt; mener, at evalueringen af en situation med interessekonflikter skal 

foretages af en uafhængig tredjepart; anmoder Revisionsretten om senest i juni 2017 at 

aflægge beretning om de indførte ændringer og angive, hvem der kontrollerer 

situationer med interessekonflikter; gentager, at integritet og gennemsigtighed er 

centrale elementer i offentlighedens tillid; opfordrer Revisionsretten til at indføre klare 

regler for "svingdørssituationer" og til at indføre foranstaltninger og afskrækkende 

sanktioner, f.eks. en nedsættelse af pensionen eller et forbud mod at arbejde i mindst tre 
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år i lignende organer, for at undgå sådanne situationer; 

19. minder Revisionsretten om, at EU's decentraliserede agenturer skal vedtage regler for 

god forvaltningsskik og tilskyndes til at benytte åbenhedsregistret som et 

referenceinstrument for deres samspil med de relevante repræsentanter; 

20. opfordrer Revisionsretten til at blive part i en interinstitutionel aftale om et obligatorisk 

åbenhedsregister; 

21. glæder sig over oprettelsen af en gennemsigtighedsportal på Revisionsrettens websted 

samt det faktum, at Revisionsretten allerede har indført regler om whistleblowing; 

henstiller, at Revisionsretten formidler disse regler blandt sit personale, således at alle 

ansatte er bekendt med dem; anmoder Revisionsretten om inden juni 2017 at fremlægge 

nærmere oplysninger om eventuelle whistleblowersager i 2015, og om, hvordan de blev 

håndteret og løst; 

22. noterer sig, at Revisionsretten i 2015 ejede tre bygninger, K1, K2 og K3; anmoder 

Revisionsretten om at medtage planlægningen af opgraderingsarbejder på disse 

bygninger i sin årlige aktivitetsrapport og om at sikre implementeringen af de højest 

mulige energieffektivitetsstandarder i forbindelse med opgraderingerne; 

23. bemærker det sammendrag af Revisionsrettens bygningspolitik, som er medtaget i dens 

årlige aktivitetsrapport, og opfordrer til, at der fremover fremlægges mere detaljerede 

oplysninger om dette emne; 

24. noterer sig den øgede mængde oversættelsesarbejde i 2015, som var næsten 3 % større 

end i 2014; bemærker, at Oversættelsesdirektoratets struktur blev optimeret som led i 

reformen af Revisionsretten; opfordrer Revisionsretten til at redegøre nærmere for, 

hvordan direktoratet har forbedret sit arbejde; 

25. noterer sig forhandlingerne mellem Revisionsretten og Det Europæiske Kontor for 

Bekæmpelse af Svig (OLAF) om at overveje muligheden af en administrativ ordning; 

opfordrer Revisionsretten til at rapportere om, hvordan forhandlingerne om dette 

spørgsmål skrider frem; 

26. gentager sin opfordring til Revisionsretten om i overensstemmelse med de gældende 

regler om fortrolighed og databeskyttelse i dens årlige aktivitetsrapporter at medtage 

resultaterne og konsekvenserne af afsluttede OLAF-sager, hvor Revisionsretten eller en 

af dens medarbejdere, var genstand for undersøgelsen; 

27. bemærker anbefalingen fra den interne revisionstjeneste om at overveje en mere rationel 

brug af Revisionsrettens tjenestekøretøjer; opfordrer Revisionsretten til at gøre noget 

ved dette i samarbejde med Den Europæiske Unions Domstol og til at orientere 

Parlamentet om, hvilke foranstaltninger der træffes for at rationalisere forvaltningen af 

tjenestekøretøjer; 

28. ser med tilfredshed på Revisionsrettens indsats for og resultater med hensyn til at 

mindske dens miljøaftryk; noterer sig, at Revisionsretten iværksatte projektet om 

fællesskabsordningen for miljøstyring og miljørevision (EMAS) i 2013 med henblik på 

at opnå EMAS-certificering ved udgangen af 2016; glæder sig over, at Revisionsretten 
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den 13. november 2015 vedtog en miljøpolitik, der formaliserer dens deltagelse i et 

miljøforvaltningsinitiativ af høj kvalitet; udtrykker bekymring over, at EMAS-

certificeringen er blevet forsinket. 

29. understreger betydningen af øget samarbejde med europæiske universiteter med henblik 

på oprettelse af specialiserede kurser i europæisk revision; anmoder Revisionsretten om 

at holde Parlamentet orienteret om udviklingen og resultaterne af dette fremtidige 

udvidede samarbejde; 

30. opfordrer Revisionsretten til at overveje muligheden for at komme med anbefalinger 

vedrørende bedre kommunikation omkring EU-budgettet, dets funktion og mission og 

om, hvordan det bedre kan forklares for de europæiske borgere. 
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