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FORORD 
I 2021 vil borgerne i 
Den Europæiske Union og 
dens medlemsstater fortsætte 
kampen mod konsekvenserne 
af den globale covid-19-
pandemi.  

I disse vanskelige tider yder 
EU finansiel bistand i et hidtil 
uset omfang. Ud over de 
traditionelle budgetmidler, 
som blev vedtaget som del af 
den flerårige finansielle 

ramme (FFR) for 2021-2027, har EU besluttet at iværksætte initiativet 
"Next Generation EU" (NGEU), som er en genopretningspakke med 
supplerende midler baseret på gældsværdipapirer.  

Vores rolle som Den Europæiske Unions uafhængige eksterne revisor 
er at kontrollere, at EU's midler inkasseres og anvendes i 
overensstemmelse med de relevante regler og forordninger, at de 
bogføres korrekt og anvendes effektivt og produktivt i EU-borgernes 
interesse. Dette gælder også de nye EU-foranstaltninger, som blev 
truffet for at beskytte borgerne mod pandemiens negative 
konsekvenser. I 2021 vil en ud af fire af de revisionsopgaver, der  

 

indledes, behandle EU's reaktion på covid-19-pandemien og 
gennemførelsen af NGEU-initiativet.  

Arbejdsprogrammet for 2021+ markerer også begyndelsen på 
gennemførelsen af Revisionsrettens strategi for 2021-2025, som jeg 
varmt vil anbefale dig at læse.  

I de næste fem år vil vi fokusere på tre strategiske mål: 

Mål 1: Forbedre ordningerne for ansvarlighed, gennemsigtighed og 
revision inden for alle typer EU-foranstaltninger 

Mål 2: Målrette vores revisioner mod de områder og emner, hvor vi 
kan tilføre mest værdi, navnlig på fire strategiske områder for EU's 
politikker og programmer: 

o Unionens økonomiske konkurrenceevne 

o Modstandsdygtigheden over for trusler mod Unionens sikkerhed 
og respekten for de europæiske værdier frihed, demokrati og 
retsstatsprincippet  

o Klimaændringer, miljø og naturressourcer 

o Finanspolitikkerne og de offentlige finanser i Unionen 

https://www.eca.europa.eu/da/Pages/Strategy.aspx
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Mål 3: Give stærk revisionssikkerhed i et udfordrende og skiftende 
miljø 

Nedenfor finder du en liste med 73 særberetninger og analyser, som vi 
agter at offentliggøre i 2021 og 2022. De er inddelt under de fire 
ovennævnte strategiske områder.  

Vi har vedtaget vores arbejdsprogram for 2021+ samtidig med, at 
covid-19-pandemien fortsat påvirker næsten alle aspekter af vores liv 
og arbejde. Jeg vil gerne forsikre dig om, at vi forstår det pres, som 
EU-institutionerne, de nationale, regionale og lokale administrationer i 
medlemsstaterne og modtagerne af EU-bistand arbejder under i dag. 
Derfor vil vi fortsat bestræbe os på at begrænse den administrative 
byrde, som vores revisionsarbejde pålægger de enheder, vi reviderer. 
Samtidig betyder pandemiens indvirkning på vores eget arbejde, at vi 
vil være nødt til at udføre vores arbejdsprogram med forsigtighed og 
fleksibilitet.  

Trods disse udfordringer kan EU's borgere og vores institutionelle 
interessenter og partnere både på EU-niveau og i medlemsstaterne 
fortsat regne med, at vi i 2021 vil give dem uafhængige, objektive 
beretninger om centrale spørgsmål for EU's fremtid, som fremhæver, 
hvad der fungerer, og henleder opmærksomheden på det, der ikke 
gør. 

 

 

 

 
 
 

Klaus-Heiner Lehne 
Formand 
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Prioritetsområde for EU's 
politikker og finansiering 

som fastlagt i 
Revisionsrettens strategi for 

2021-2025 samt planlagt 
udgivelsesår 

Opgavens navn  Opgavens formål 

Unionens økonomiske 
konkurrenceevne 

 
2021 

Digitale færdigheder i 
fremtiden 

Formålet med denne analyse er at vurdere effektiviteten af EU's indsats, med et særligt fokus på 
Den Europæiske Socialfond, for så vidt angår forbedring af den europæiske voksne befolknings 
digitale færdigheder. 

Den 
folkesundhedsmæssige 
reaktion på covid-19 

Formålet med denne analyse er at vurdere den første reaktion på krisen, de foranstaltninger, 
som er truffet for at lette leveringen af medicinske forsyninger og medicinsk udstyr, fremme 
testning og forskning i behandlinger og vacciner og lette udvekslingen af oplysninger mellem 
medlemsstaterne. 

Udvidelse af Horisont 2020 

Formålet med denne revision er at vurdere, hvordan Kommissionen gennem sin forvaltning af 
midlerne fra Horisont 2020 har tacklet forsknings- og innovationskløften mellem 
medlemsstaterne, med særlig vægt på at vurdere komplementariteten med de europæiske 
struktur- og investeringsfonde (ESI-fondene). 

Langtidsledighed Formålet med denne revision er at vurdere effektiviteten af Den Europæiske Socialfonds bidrag 
til bekæmpelse af langtidsledighed i programmeringsperioden 2014-2020. 

Europas rumaktiver 

Formålet med denne revision er at vurdere, om det er lykkedes Kommissionen at etablere en 
sammenhængende og stabil reguleringsmæssig ramme med henblik på at realisere potentialet af 
EU's rumaktiver og adressere fragmenteringen af den europæiske rumindustri, som det er tanken 
i dokumentationen vedrørende den europæiske rumindustripolitik og vedrørende den 
europæiske rumstrategi. 

Opstart og opskalering af 
SMV'er 

Formålet med denne revision er at vurdere, om EFRU-støtten i perioden 2014-2020 har bidraget 
effektivt til at hjælpe SMV'er med at opstarte og opskalere. 

Internationalisering af 
SMV'er 

Formålet med denne revision er at vurdere, om de eksisterende EU-foranstaltninger til støtte for 
SMV-internationaliseringen er effektive, navnlig med hensyn til at imødekomme SMV'ernes 
behov for at få adgang til nye markeder og for at opskalere deres aktiviteter. 

Kønsligestilling Formålet med denne revisionsopgave er at vurdere, om Kommissionens mål for kønsligestilling er 
afspejlet hensigtsmæssigt og gennemført i EU-budgettets vigtigste udgiftsområder. 

Intellektuelle 
ejendomsrettigheder 

Revisionen vil vurdere, om Kommissionen er effektiv i udviklingen af EU's politik for intellektuel 
ejendomsret og beskyttelsen af intellektuelle ejendomsrettigheder på det indre marked. 
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Prioritetsområde for EU's 
politikker og finansiering 

som fastlagt i 
Revisionsrettens strategi for 

2021-2025 samt planlagt 
udgivelsesår 

Opgavens navn  Opgavens formål 

Unionens økonomiske 
konkurrenceevne 

 
2022 

GD AGRI's big data Revisionen vil vurdere Kommissionens brug af IT-løsninger og dataanalyse til støtte for 
forvaltningen og kontrollen af den fælles landbrugspolitik.  

Covid-19: Indkøb af 
vacciner og andre 
sundhedsmæssige 
foranstaltninger 

Revisionen vil vurdere og analysere EU's effektivitet med hensyn til at støtte udviklingen af 
covid-19-vacciner og indkøbe tilstrækkelige mængder af vacciner til at dække de identificerede 
behov. 

Digitalisering af skoler Revisionen vil undersøge, om EU-midlerne har støttet digitaliseringen af skoler i de europæiske 
regioner på en effektiv måde. 

Investeringsinitiativet som 
reaktion på coronavirusset 
(CRII) 

Revisionen vil undersøge, om investeringsinitiativet som reaktion på coronavirusset hurtigt 
mobiliserede ESI-fondene for at håndtere udfordringerne i forbindelse med covid-19.  

e-forvaltning 
Formålet med denne revision er at kontrollere, om Kommissionen har været effektiv og 
produktiv i udformningen af og støtten til gennemførelsen af EU's handlingsplan for e-
forvaltning. 

Energiunionen Revisionen vil vurdere, om Kommissionen og ACER har bidraget effektivt til at fremme 
fuldførelsen af EU's indre energimarked for elektricitet. 

Autoriserede økonomiske 
operatører 

Formålet med denne revision er at kontrollere, om Kommissionen og medlemsstaterne sikrer, at 
programmet for autoriserede økonomiske operatører opfylder sine mål om at styrke den 
internationale forsyningskædesikkerhed og fremme handel, og samtidig sikrer, at indtægterne 
inkasseres med det fulde beløb. 
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Prioritetsområde for EU's 
politikker og finansiering 

som fastlagt i 
Revisionsrettens strategi for 

2021-2025 samt planlagt 
udgivelsesår 

Opgavens navn  Opgavens formål 

Klimaændringer, miljø og 
naturressourcer  

 
2021 

Infrastruktur for opladning 
af elektriske køretøjer 

Formålet med denne revision er at vurdere effektiviteten af EU's støtte, navnlig fra Connecting 
Europe-faciliteten og de europæiske struktur- og investeringsfonde, til infrastruktur for opladning 
af elektriske køretøjer i perioden 2014-2020. 

Forureneren betaler 
Formålet med denne revision er at undersøge, om Kommissionen har integreret princippet om, 
at forureneren betaler, i EU' sektorpolitikker, og at vurdere støtten til medlemsstaterne til 
gennemførelsen af miljøansvarsdirektivet. 

Skovbrug Formålet med denne revision er at vurdere, om EU's støtte til skovbrug bidrog effektivt til 
beskyttelse af biodiversiteten og modvirkning af og tilpasning til klimaændringer. 

Klimaændringer og 
landbrug 

Formålet med denne revision er at vurdere effektiviteten af den fælles landbrugspolitiks støtte til 
landbrugerne med henblik på modvirkning af og tilpasning til effekten af klimaændringer. 

Energibeskatning og 
subsidier 

Formålet med denne revision er at gennemgå sammenhængen mellem EU's 
energibeskatningslovgivning og klimamålene.  

Energieffektivitet i 
virksomheder 

Formålet med denne revision er at analysere omkostningseffektiviteten og holdbarheden af 
resultaterne af energieffektivitetsprojekter for virksomheder fra forskellige industrisektorer 
finansieret via Den Europæiske Fond for Regionaludvikling. 

Den fælles landbrugspolitik 
og vandprojekter 

Formålet med denne revision er at kontrollere, om EU's støtte via den fælles landbrugspolitik til 
vandprojekter (hovedsagelig kunstvanding) ikke blot har medført fordele for landbrugere, men 
også har bidraget til bæredygtig vandforvaltning.  

Elektronikaffald 
Formålet med denne revision er at kontrollere, om EU's indsats har bidraget effektivt til at 
forbedre indsamlingen, behandlingen og genanvendelsen af elektronikaffald og udtjente 
batterier. 

International 
benchmarking af 
flagskibsprojekter på 
transportområdet 

Formålet med denne revision er at vurdere Kommissionens performance i forbindelse med 
forvaltningen af EU-finansierede megaprojekter på transportområdet ved at sammenligne dem 
med performance for andre investeringer i transportinfrastruktur både i og uden for EU. 

Finansiering af 
bæredygtige investeringer 

Formålet med denne revision er at vurdere effektiviteten af EU's foranstaltninger til fremme og 
regulering af bæredygtig finansiering. 
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Prioritetsområde for EU's 
politikker og finansiering 

som fastlagt i 
Revisionsrettens strategi for 

2021-2025 samt planlagt 
udgivelsesår 

Opgavens navn  Opgavens formål 

Klimaændringer, miljø og 
naturressourcer  

 
2022 

Klimamainstreaming 
Revisionen vil vurdere, om Kommissionens rapportering om klimaudgifter er relevant og 
pålidelig, og om Kommissionen har opfyldt sin forpligtelse til at bruge mindst 20 % af EU-
budgettet på klimaindsatsen inden for rammerne af FFR for 2014-2020.  

Bæredygtig jord Revisionen vil vurdere, om den fælles landbrugspolitiks støtte til landbrugere har bidraget 
effektivt til beskyttelse af jordbunden og forebyggelse af forurening forårsaget af nitrater.  

Kulregioner under 
omstilling 

Revisionen vil vurdere EU-midlernes effektivitet i programmeringsperioden 2014-2020 med 
hensyn til at støtte kulregionernes omstilling til indstillingen af kulindustrien.  

Bæredygtigt fiskeri Revisionen vil fastslå, om EU's kontrolsystem til at forebygge, afværge og standse ulovligt fiskeri 
fungerer på en effektiv og produktiv måde. 

Cirkulær økonomi 
Revisionen vil undersøge effektiviteten af EFRU's støtte til udformnings- og produktionsfaserne i 
den cirkulære økonomi, et økonomisk system, som sigter mod kontinuerlig anvendelse af 
ressourcer og nedbrydelse af affald. 

Klimaændringer og 
udviklingsbistand 

Revisionen vil vurdere, hvor effektivt den globale klimaalliance + har hjulpet de mest sårbare 
lande med at modvirke risici og tilpasse sig ændringerne. 
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Prioritetsområde for EU's 
politikker og finansiering 

som fastlagt i 
Revisionsrettens strategi for 

2021-2025 samt planlagt 
udgivelsesår 

Opgavens navn  Opgavens formål 

Modstandsdygtigheden over 
for trusler mod Unionens 

sikkerhed og respekten for 
de europæiske værdier 

frihed, demokrati og 
retsstatsprincippet 

 
2021 

Bekæmpelse af hvidvask af 
penge 

Formålet med denne revision er at vurdere, om Kommissionen sammen med de europæiske 
tilsynsmyndigheder har truffet effektive foranstaltninger til at bekæmpe hvidvask af penge og 
relateret økonomisk kriminalitet samt finansiering af terrorisme. 

Uddannelse i 
nødsituationer 

Formålet med denne revision er at vurdere, om EU's foranstaltninger til støtte af uddannelse i 
humanitære nødsituationer og langvarige kriser effektivt giver børn adgang til sikker og inklusiv 
uddannelse af høj kvalitet. 

Desinformation Revisionen vil undersøge EU's handlingsplan for bekæmpelse af desinformation for så vidt angår 
dens relevans, de hidtil opnåede resultater og dens ansvarlighedsramme. 

Retsstatsprincippet i 
Ukraine 

Revisionen sigter mod at vurdere effektiviteten af EU's indsats for at bekæmpe korruption i 
Ukraine. Den vil analysere, hvor kreativt og omhyggeligt EU har taget hensyn til de 
grundlæggende årsager til korruption i Ukraine. 

Retsstatsprincippet på 
Vestbalkan 

Revisionen vil vurdere, om EU's støtte til retsstaten på Vestbalkan har været effektiv, og, når det 
er relevant, identificere og kortlægge de vigtigste faktorer, som kan have forhindret denne 
effektivitet. 

Frontex Formålet med denne revision er at vurdere, om Frontex har forvaltet gennemførelsen af sit nye 
mandat og sine nye ressourcer hensigtsmæssigt. 

Migrantsmugling 
Formålet med denne revision er at vurdere, om den støtte, som Det Europæiske Center 
vedrørende Migrantsmugling ved Europol yder til EU-medlemsstaternes indsats mod 
migrantsmugling og menneskehandel, forvaltes hensigtsmæssigt. 

Politik for tilbagesendelse 
af migranter 

Formålet med denne revision er at vurdere, hvor effektivt EU's samarbejde med tredjelande har 
været i forbindelse med tilbagetagelse af migranter. 

Grænseoverskridende 
programmer 

Formålet med denne revision er at vurdere effektiviteten af EU's støtte til programmer for 
grænseoverskridende samarbejde og de specifikke gennemførelsesudfordringer i perioden 2014-
2020. 

Svig og den fælles 
landbrugspolitik 

Revisionen vil undersøge Kommissionens og medlemsstaternes politik og procedurer til 
bekæmpelse af svig i forbindelse med betalinger under den fælles landbrugspolitik. 
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Prioritetsområde for EU's 
politikker og finansiering 

som fastlagt i 
Revisionsrettens strategi for 

2021-2025 samt planlagt 
udgivelsesår 

Opgavens navn  Opgavens formål 

Modstandsdygtigheden over 
for trusler mod Unionens 

sikkerhed og respekten for 
de europæiske værdier 

frihed, demokrati og 
retsstatsprincippet  

 
2022 

Interessekonflikter 
Revisionen vil undersøge, om Kommissionen og medlemsstaterne har indført effektive politikker 
og procedurer til at adressere interessekonflikter i forbindelse med betalinger under den fælles 
landbrugspolitik og samhørighedspolitikken.  

Fødevaresikkerhed under 
covid-19-pandemien 

Revisionen vil vurdere, om de foranstaltninger under den fælles landbrugspolitik, der blev indført 
af Kommissionen og medlemsstaterne med henblik på at støtte landbrugerne og sikre 
fødevareforsyningskæden under covid-19-pandemien, blev forvaltet hensigtsmæssigt, og om de 
var produktive. 

Sikring mod hacking af EU's 
institutioner 

Formålet med denne revisionsopgave er at vurdere situationen vedrørende forvaltningen på 
cybersikkerhedsområdet og paratheden i EU's institutioner og agenturer til at håndtere 
cybersikkerhedshændelser. 

Fri bevægelighed 
Denne revision vil fastslå, om Kommissionen har truffet effektive foranstaltninger for at beskytte 
retten til fri bevægelighed, herunder Schengenaftalens funktionsmåde, i forbindelse med 
covid-19-krisen. 

Grænseoverskridende 
samarbejde i 
naboskabsområdet 

Revisionen vil vurdere effektiviteten af de EU-programmer, som finansierer samarbejdet mellem 
EU og naboregionerne langs med EU's eksterne grænse. 

Sikkerheden i 5G-net Revisionen vil fokusere på sikkerheden i 5G-net, som omfatter cybersikkerhed og 
hardwaresikkerhed. 
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Prioritetsområde for EU's 
politikker og finansiering 

som fastlagt i 
Revisionsrettens strategi for 

2021-2025 samt planlagt 
udgivelsesår 

Opgavens navn  Opgavens formål 

Finanspolitikkerne og de 
offentlige finanser i Unionen 

 
2021 

Den fælles 
afviklingsmekanisme 

Formålet med denne revision er at vurdere, om den fælles afviklingsmekanisme er godt 
forberedt på den potentielle afvikling af banker i euroområdet. 

Udveksling af 
skatteoplysninger 

Formålet med denne revision er at vurdere effektiviteten af det system, Kommissionen har 
etableret til automatisk udveksling af skatteoplysninger. 

Overvågning efter 
programgennemførelsen 

Formålet med denne revision er at vurdere effektiviteten af Kommissionens overvågning efter 
programgennemførelsen i medlemsstater, der har modtaget makrofinansiel bistand. 

Det indre marked for 
investeringsfonde 

Formålet med denne revision er at vurdere, i hvilket omfang et velfungerende indre marked for 
investeringsfonde er blevet etableret, og om det beskytter investorer og finansiel stabilitet. 

Risikostyring på 
toldområdet til beskyttelse 
af EU's finansielle 
interesser 

Formålet med denne revision er at vurdere, om Kommissionen har etableret en passende ramme 
for toldrisikoforvaltning med henblik på at beskytte EU's finansielle interesser, og om 
medlemsstaterne har gjort fremskridt med at gennemføre deres toldrisikoforvaltning vedrørende 
traditionelle egne indtægter. 

Mælk og mejeriprodukter 
Formålet med denne revision er at analysere, om de foranstaltninger, Kommissionen indførte 
som reaktion på de faldende priser, er blevet forvaltet godt og har opfyldt deres mål på en 
effektiv måde. 

Bidrag fra tredjelande Formålet med denne revision er at give et overblik over EU-budgettets bidrag fra tredjelande til 
finansiering af EU-politikker. 

EU's banktilsyn: Revisionen vil give sikkerhed for, om Den Europæiske Centralbanks tilsyn med signifikante 
kreditinstitutter er effektiv i operationel henseende.  
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Prioritetsområde for EU's 
politikker og finansiering 

som fastlagt i 
Revisionsrettens strategi for 
2021‐2025 samt planlagt 

udgivelsesår 

Opgavens navn   Opgavens formål 

Finanspolitikkerne og de 
offentlige finanser i Unionen 

 
2022 

Omkostninger i forbindelse 
med EU's finansielle 
instrumenter 

Revisionen vil vurdere, om Kommissionen har foretaget en grundig vurdering af omkostningerne 
ved de centralt forvaltede finansielle instrumenter og garantier, og om de omkostninger, der 
opstår i forbindelse med disse instrumenter, klart opvejes af de opnåede fordele.  

Pålidelige statistikker  Formålet med denne revision er at vurdere, om Kommissionen bidrager effektivt til 
medlemsstaternes udarbejdelse af pålidelige europæiske statistikker. 

Kontrol af BNI 
Revisionen vil vurdere, om Kommissionens kontrol effektivt sikrer, at de data vedrørende 
bruttonationalindkomsten, som ligger til grund for EU's vigtigste egne indtægter, er 
sammenlignelige, pålidelige og fuldstændige. 
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Prioritetsområde for EU's 
politikker og finansiering 

som fastlagt i 
Revisionsrettens strategi for 
2021‐2025 samt planlagt 

udgivelsesår 

Opgavens navn   Opgavens formål 

Andre områder 
 

2021 

Rapportering om 
udgifternes lovlighed og 
formelle rigtighed på 
samhørighedsområdet 

Formålet med denne revision er at uddybe de forhold, vi konstaterede i Kommissionen, og 
fokusere på omfanget, indholdet og dokumentationen af dens revisionsarbejde samt den 
metodiske tilgang til beregning af den anslåede fejlprocent. 

Holdbarheden af 
infrastrukturinvesteringer i 
landdistrikter 

Formålet med denne revision er at vurdere, om infrastrukturinvesteringer, der modtager støtte 
fra Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne, giver langsigtede 
økonomiske og sociale fordele for landsbysamfundene. 

Leaderprogrammet  
(Liaison entre actions de 
développement de 
l'économie rurale)  

Formålet med denne revision er at vurdere, om Leader‐gennemførelsesmetoden er 
omkostningseffektiv, og om Kommissionen og medlemsstaterne har afhjulpet de tidligere 
konstaterede mangler. 

Afslutning af de finansielle 
instrumenter for perioden 
2007‐2013 

Revisionen vil indeholde en analyse af, om medlemsstaterne og Kommissionen har taget de 
nødvendige skridt til på behørig vis ved afslutningen at kontrollere og vurdere støtteberettigelsen 
af udgifterne til finansielle instrumenter under delt forvaltning. 

Incitamenter til 
performance 

Formålet med denne revision er at vurdere, om Kommissionen anvender de værktøjer, som er til 
rådighed under samhørighedspolitikken, til på effektiv vis at give incitamenter til performance.  

EU‐medfinansierede 
investeringer i turisme 

Formålet med revisionen er at vurdere produktiviteten og effektiviteten af EU‐medfinansieret 
støtte til udvikling og fremme af turisme. 

Sortlistning af økonomiske 
aktører 

Revisionen vil vurdere, om EU har effektive værktøjer til at forhindre tildeling af EU‐midler og 
offentlige kontrakter til upålidelige økonomiske aktører. 

Passagerrettigheder under 
covid‐19‐krisen 

Revisionen vil vurdere, om Kommissionen effektivt overvågede overholdelsen af flypassagerers 
rettigheder under covid‐19‐krisen. 
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Prioritetsområde for EU's 
politikker og finansiering 

som fastlagt i 
Revisionsrettens strategi for 

2021-2025 samt planlagt 
udgivelsesår 

Opgavens navn  Opgavens formål 

Andre områder 
 

2022 

Forenklede former for 
støtte på 
samhørighedsområdet 

Revisionen vil undersøge, om Kommissionen og medlemsstaterne anvendte forenklede former 
for støtte i perioden 2014-2020 for at reducere den administrative byrde og fejl og samtidig 
øgede fokus på resultater. 

Nationale genopretnings- 
og resiliensplaner og 
udfordringer for det 
europæiske semester 

Revisionen vil vurdere godkendelsesprocessen for de nationale genopretnings- og resiliensplaner, 
som fremlægges inden for rammerne af genopretnings- og resiliensfaciliteten. Revisionen vil også 
se på, hvordan det europæiske semester blev tilpasset for at muliggøre koordineringen med 
genopretnings- og resiliensfaciliteten. 

Budgetuniverset for 2021+ 

Formålet med revisionen er at vurdere, om det aktuelle EU-budget og andre instrumenter på EU-
plan, herunder den europæiske stabilitetsmekanisme (ESM) og Den Europæiske 
Investeringsbank-Gruppe (EIB-Gruppen) repræsenterer en tilstrækkelig effektiv og gennemsigtig 
vej til finansiering af EU-politikker. 

Eksterne konsulenter Formålet med revisionen er at vurdere, om Kommissionen får valuta for pengene og samtidig 
beskytter sine interesser, når den antager konsulenter, som er ansat af underleverandører. 

Lovgivere, der udøver 
lobbyvirksomhed 

Revisionen vil vurdere, om EU's åbenhedsregister er et effektivt værktøj for offentlig kontrol af 
de aktiviteter, der udføres af lobbyister, som søger at påvirke EU's beslutningsproces. 

Modstandsdygtighed hos 
EU's institutioner og 
organer 

Revision vil vurdere alle de foranstaltninger, strategiske og operationelle, som blev truffet af de 
vigtigste EU-institutioner og -organer for at sikre forretningskontinuitet under covid-19-krisen. 
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OM OS 

 
 
Vi er EU's eksterne revisor. Revisionsrettens kollegium består af ét 
medlem fra hver medlemsstat og støttes af ca. 900 ansatte fra alle 
EU-medlemsstater. Vi har til huse i Luxembourg, indledte vores 
arbejde i 1977 og har været en EU-institution siden 1993. 

Vores værdier er uafhængighed, hæderlighed, objektivitet, 
gennemsigtighed og professionalisme. 

 

 

 

Vores opgave: Gennem vores uafhængige, professionelle og 
virkningsfulde revisionsarbejde at vurdere EU-foranstaltningernes 
sparsommelighed, effektivitet, produktivitet, lovlighed og formelle 
rigtighed med henblik på at forbedre ansvarligheden, 
gennemsigtigheden og den økonomiske forvaltning og dermed øge 
borgernes tillid og reagere effektivt på de nuværende og fremtidige 
udfordringer, som EU står over. 

Vores vision: Vi sigter mod at indtage en førende position inden for 
offentlig revision og at bidrage til en mere robust og bæredygtig 
Europæisk Union, der værner om de værdier, som den bygger på. 

Vores beretninger og udtalelser er et afgørende led i EU's 
ansvarskæde. De bruges til at stille dem, der er ansvarlige for 
gennemførelsen af EU's politikker og programmer, til regnskab: 
Kommissionen, de andre EU-institutioner og -organer og de nationale 
myndigheder. 

Endelig ønsker vi gennem vores arbejde at hjælpe EU's borgere til en 
klarere forståelse af, hvordan EU og medlemsstaterne håndterer 
aktuelle og fremtidige udfordringer.
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VORES PRODUKTER 
Vi udarbejder:  

- en årsberetning om EU-budgettet med en revisionserklæring 

- særlige årsberetninger om EU's forskellige agenturer og organer med erklæringer baseret på finansiel revision  

- en årsberetning om performanceaspekter 

- særberetninger om udvalgte revisionsemner. Disse beretninger offentliggøres i årets løb og bygger hovedsagelig på forvaltningsrevision  

- analyser, som beskrivende og informative gennemgange af områder inden for EU's politik eller forvaltning 

- udtalelser, som Europa-Parlamentet og Det Europæiske Råd bruger i forbindelse med godkendelse af EU-lovgivning og andre afgørelser.  



DEN EUROPÆISKE REVISIONSRET
12, rue Alcide De Gasperi 
1615 Luxembourg 
LUXEMBOURG
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Kontakt: eca.europa.eu/da/Pages/ContactForm.aspx
Websted: eca.europa.eu
Twitter: @EUAuditors 
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