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Revisionsrettens 
kommunikationspolitik og -
principper 
Den Europæiske Revisionsret er Den Europæiske Unions uafhængige eksterne revisionsorgan, som 
er oprettet ved EU-traktaten. Revisionsretten spiller en afgørende rolle med hensyn til effektivt at 
sikre EU's ansvarlighed over for borgerne for de offentlige midler, der sættes på spil for at nå EU's 
mål, ved, at den: 

• identificerer risici, der truer EU-borgernes finansielle interesser  

• uafhængigt afgiver en erklæring om EU's finansielle forvaltning  

• rådgiver beslutningstagerne om, hvordan de kan forbedre udnyttelsen af EU's offentlige 

midler. 

Revisionsretten tilfører merværdi ved at offentliggøre sine revisionsberetninger og udtalelser. De 
bidrager til, at offentligheden kan overvåge gennemførelsen af EU-budgettet, og til, at 
beslutningstagningen om EU's styringsordninger, politik og programudformning samt tildelingen af 
EU-midler kan ske på et oplyst grundlag. 

Kommunikationspolitik 

Ved at meddele resultaterne af sine revisioner og anbefalinger er Revisionsretten med til at øge 
offentlighedens kendskab til spørgsmål vedrørende EU's økonomiske forvaltning og ansvarlighed samt 
vigtigheden af, at EU-midler anvendes sparsommeligt, produktivt og effektivt og i overensstemmelse 
med bestemmelserne. Revisionsrettens meddelelser er med til at beskytte EU-borgernes finansielle 
interesser via den gennemsigtighed, de skaber. Det endelige mål er at fremme tilliden til, at EU og 
dets institutioner fungerer efter hensigten. 

Værdien af Revisionsrettens bidrag til EU's ansvarlighed afhænger - i vid udstrækning - af, hvordan 
dens arbejde og produkter bruges af dens vigtigste partnere i ansvarlighedsprocessen, f.eks.:  

• de politiske myndigheder, der er ansvarlige for det offentlige tilsyn med anvendelsen af EU-

midlerne: Europa-Parlamentet, EU-Rådet og de nationale parlamenter.  
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• de reviderede enheder, der er ansvarlige for at forvalte og inkassere EU-midler: Europa-

Kommissionen, EU's øvrige institutioner, agenturer og decentrale organer samt nationale 

myndigheder, og  

• andre revisorer af EU-midler inklusive de overordnede revisionsorganer i medlemsstaterne.  

 

Kommunikationsprincipper 

• I sin egenskab af EU's eksterne revisor følger Den Europæiske Revisionsret principperne om 

åbenhed og gennemsigtighed og giver lettilgængelige og rettidige oplysninger om sin rolle, sit 

arbejde og de resultater, den opnår. 

• Revisionsrettens meddelelser er med til at sikre kendskab til og forståelse af resultaterne af dens 

arbejde, og de viser, hvordan Revisionsretten opfylder sit mål om at bidrage til at forbedre den 

økonomiske forvaltning. 

• Med henblik på beskyttelse af det professionelle forhold mellem revisor og revideret enhed - og i 

overensstemmelse med internationale revisionsstandarder og juridiske krav - er det kun 

oplysningerne i Revisionsrettens offentliggjorte beretninger, der er offentligt tilgængelige. I 

fornødent omfang oplyser Revisionsretten om sammenhæng og baggrund for at bibringe læserne 

en bedre forståelse af dens revisionsresultater. 

• Revisionsretten afholder pressekonferencer om årsberetningen og - på et selektivt grundlag - om 

særberetninger, udtalelser og andre spørgsmål. Der udsendes pressemeddelelser om alle 

Revisionsrettens offentliggjorte beretninger og specifikke spørgsmål af interesse, og disse kan fås 

på http://eca.europa.eu. 
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• Formanden repræsenterer Revisionsretten og udtaler sig på dens vegne i spørgsmål vedrørende 

dens politikker, formål og værdier samt om årsberetningerne. Formanden og medlemmer støttes 

i denne funktion af Revisionsrettens talsmand. Når det drejer sig om særberetninger eller 

specifikke spørgsmål, taler det rapporterende medlem eller en repræsentant for dette på 

Revisionsrettens vegne. 

• Revisionsretten kommunikerer online og gennem revisionsberetninger og andre publikationer, 

begivenheder samt pressen og medierne. Alle revisionsberetninger og udtalelser kan fås på 

samtlige officielle EU-sprog på Rettens websted: http://eca.europa.eu og igennem EU Bookshop. 

Revisionsrettens websted er dens primære informationsplatform.  

 

 


