
 
Formålet med denne pressemeddelelse er at gengive hovedbudskaberne i Den Europæiske Revisionsrets arbejdsprogram for 2022+. 
Arbejdsprogrammet i sin helhed kan fås på www.eca.europa.eu. 

ECA Press 
12, rue Alcide De Gasperi – L-1615 Luxembourg 
E: press@eca.europa.eu  @EUAuditors  eca.europa.eu 

 

DA 

Pressemeddelelse 
Luxembourg, den 15. december 2021 

Covid-19-reaktionen og klimapolitikker er 
kernen i EU-revisorernes arbejdsprogram 
Den Europæiske Revisionsret har i dag offentliggjort sit arbejdsprogram for 2022 og frem med 
angivelse af strategiske områder og revisionsprioriteter. De omfatter en bred vifte af emner, 
som afspejler EU's vigtigste udfordringer og fokusområder, heriblandt først og fremmest EU's 
reaktion på covid-19-pandemien og dets ambitioner om at bekæmpe klimaændringer. 
Revisorerne vil undersøge disse emner og andre emner for at fastslå, om EU bruger 
skatteydernes penge effektivt til at opfylde sit mandat og levere, hvad det har lovet. 

Den globale covid-19-pandemi påvirker stadig i høj grad EU-borgernes liv og vil fortsat gøre det i 
nogen tid. Samtidig er EU også i gang med at føre sine ambitioner om at bekæmpe 
klimaændringer ud i livet og overgå til en moderne, ressourceeffektiv og konkurrencedygtig 
økonomi. Genopretningsprogrammer og -foranstaltninger til at bekæmpe klimaændringer efter 
covid-19 vil derfor modtage finansiel EU-bistand i et hidtil uset omfang.  

Revisionsrettens arbejdsprogram for 2022+ er udarbejdet med tanke på disse særlige 
udfordringer. Det indeholder en oversigt over de 79 særberetninger og analyser, som EU-
revisorerne agter at offentliggøre i de kommende år. De er knyttet til strategiske 
prioritetsområder. På udgifts- og politikområdet for EU's reaktion på covid-19 og genopretning 
efter krisen planlægges der f.eks. 16 beretninger om emner som indkøb af covid-19-vacciner og 
retten til fri bevægelighed under pandemien. Revisionsretten vil også offentliggøre en række 
revisionsresultater om EU's genopretnings- og resiliensfacilitet, som stiller 672,5 milliarder euro 
til rådighed i form af tilskud og lån, der anvendes til at støtte investeringer og reformer med 
fokus på økologisk og digital omstilling. Under overskriften "Klimaændringer, miljø og 
naturressourcer" vil Revisionsretten udarbejde 17 beretninger, bl.a. om biobrændstoffer, 
energibeskatning, ulovligt fiskeri og dyretransport.  

Mange andre af EU's udgifts- og politikområder vil også blive behandlet. På prioritetsområdet 
"Sikkerhed og europæiske værdier" vil revisorerne f.eks. undersøge EU's optræden udadtil - bl.a. 
ved at vurdere, hvordan EU håndterer de grundlæggende årsager til migration i Afrika, og 
analysere EU's finansielle støtte til flygtningemodtagelse i Tyrkiet - men også interne anliggender, 
bl.a. svig i betalinger under den fælles landbrugspolitik og retsstatssituationen i EU.  
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Revisorerne vil også undersøge spørgsmål med betydning for EU's konkurrenceevne, f.eks. 
sikkerheden i 5G-mobilnet, produktionen af batterier og udviklingen af en mikrochipindustri i EU. 
På finanspolitikområdet vil de navnlig se på EU's banktilsyn og det indre marked for 
investeringsfonde.  

Med denne brede vifte af emner vil Revisionsretten fortsat forsyne EU-borgerne og de politiske 
beslutningstagere med uafhængige beretninger om spørgsmål med betydning for EU's fremtid, 
som fremhæver både det, der fungerer godt, og det, der ikke gør. I 2021 offentliggjorde 
Revisionsretten 32 revisionsberetninger og analyser om emner fra miljø til beskatning, fra 
mobilitet til pengehvidvask og fra migration til forbrugerrettigheder. 

 

Baggrundsoplysninger 

Gennem sit uafhængige, professionelle og virkningsfulde revisionsarbejde vurderer 
Revisionsretten sparsommeligheden, effektiviteten, produktiviteten, lovligheden og den formelle 
rigtighed i EU's foranstaltninger. Dens beretninger og udtalelser er et afgørende led i EU's 
ansvarskæde - de stiller de ansvarlige for gennemførelsen af EU's politikker og programmer til 
regnskab: Europa-Kommissionen, de andre EU-organer og myndighederne i medlemsstaterne. De 
hjælper også EU's borgere til en klarere forståelse af, hvordan EU og medlemsstaterne håndterer 
aktuelle og fremtidige udfordringer. 

Arbejdsprogrammet for 2022+ foreligger på Revisionsrettens websted (eca.europa.eu) på 23 EU-
sprog. 
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