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EU-revisorernes virksomhed i 2020:
et skift i arbejdsforhold og opgaver
2020 var et år som intet andet, præget, som det var, af særligt vanskelige og undertiden
destabiliserende begivenheder. Det viste sig dog, at disse begivenheder aldrig var helt
uoverstigelige. Den Europæiske Revisionsret var i stand til fint at håndtere alle udfordringerne,
hvilket fremgår af den aktivitetsrapport, som offentliggøres i dag.
Covid-19-udbruddet i begyndelsen af 2020 forhindrede ikke Revisionsretten i at revidere EUtiltagenes performance og formelle rigtighed. Forretningskontinuiteten blev opretholdt hele året.
Revisionsretten forsynede fortsat EU-borgerne og de politiske beslutningstagere med uafhængige
vurderinger vedrørende centrale spørgsmål, som fremhævede både det, der havde fungeret
godt, og det, der ikke havde.
I 2020 undersøgte EU-revisorerne mange af de udfordringer, som EU står over for inden for de
forskellige dele af EU-udgifterne, herunder miljø (biodiversitet på landbrugsarealer, pesticider,
udgifter til klimaindsatsen, havmiljø), mobilitet (trafikal overbelastning i byområder, veje og
transportprojekter i hele Europa), sociale spørgsmål (børnefattigdom, investeringer i
kultursteder) og økonomi (konkurrencepolitik, kapitalmarkedsunionen, handelsbeskyttelse) for
blot at nævne nogle få.
Revisionsretten viste sig ligeledes fleksibel ved at tilpasse sit arbejdsprogram til den nye situation
og de ændrede omstændigheder på grund af covid-19-pandemien. Det bør navnlig bemærkes, at
omfanget af visse igangværende opgaver blev ændret, og at der blev indledt to store analyser af
EU's økonomipolitiske og folkesundhedsmæssige reaktion på covid-19-krisen med en meget
stram tidsplan.
Trods en drastisk reduceret kapacitet til at udføre kontrol på stedet formåede EU-revisorerne at
offentliggøre alle årsberetningerne inden for de officielle frister og udsende 32 særberetninger
og analyser. Endelig afgav de 11 udtalelser, hovedsagelig vedrørende den flerårige finansielle
ramme for 2021-2027 og initiativet "Next Generation EU".

Den årlige aktivitetsrapport i sin helhed kan fås på eca.europa.eu.
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"Også for os EU-revisorer er der et "før" og "efter" covid-19-krisen. 2020 har ændret den måde, vi
arbejder på. 2020 har også været et vendepunkt inden for EU's finanser: I løbet af de næste syv år
vil EU kunne bruge 1,8 billioner euro, hvoraf 750 milliarder euro vil blive brugt som en direkte
reaktion på covid-19-krisen. Vi er blevet betroet vigtige nye ansvarsområder", siger
Revisionsrettens formand, Klaus-Heiner Lehne. "Vær forvisset om, at vi vil gøre alt, hvad vi kan,
for fortsat at varetage vores rolle som EU's uafhængige eksterne revisor og beskytte EUskatteborgernes interesser".
I 2020 har EU-revisorerne også været meget fremadskuende for at forberede sig på fremtiden.
De etablerede en ny strategi for perioden 2021-2025, der vil være retningsgivende for deres
indsats i de fem kommende år. Revisionsrettens arbejdsprogram for 2021+ fremhæver
revisionsprioriteter og indeholder nærmere oplysninger om de 73 særberetninger og analyser,
som forventes offentliggjort i 2021 og 2022. Hver fjerde revisionsopgave, der indledes i år, vil
vedrøre EU's reaktion på covid-19-pandemien og gennemførelsen af initiativet "Next Generation
EU" (NGEU).

Baggrundsoplysninger
Revisionsretten er EU's uafhængige eksterne revisionsinstitution. Den ligger i Luxembourg og har
fungeret siden 1977. Den har ca. 900 ansatte. To tredjedele af de ansatte er revisorer fra alle EUmedlemsstater, og ca. halvdelen er kvinder. Revisionsrettens 2020-budget var på ca.
152 millioner euro, dvs. mindre end 0,1 % af EU's samlede udgifter og ca. 1,5 % af de samlede
administrationsudgifter.
Dens revisionsberetninger, analyser og udtalelser er et afgørende led i EU's ansvarskæde. De gør
det lettere for Europa-Parlamentet og Rådet at overvåge og kontrollere opfyldelsen af EU's
politikmål og at stille de ansvarlige for forvaltningen af EU's budget til regnskab - navnlig i
forbindelse med den årlige dechargeprocedure.
Revisionsrettens aktivitetsrapport for 2020 kan fås på Revisionsrettens websted (eca.europa.eu)
på 23 EU-sprog.
Aktivitetsrapporten giver et fuldstændigt billede af Revisionsrettens revisioner og publikationer,
de kontroller, den udførte i medlemsstater og lande uden for EU, og dens engagement med de
vigtigste interessenter i 2020. Den indeholder også centrale oplysninger om ansatte, forvaltning
og finanser.
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