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FORORD 

 

Den globale covid-19-pandemi påvirker fortsat i høj grad menneskers 
liv i Den Europæiske Union. Vi har overvundet det værste, men vi vil 
stadig stå over for følgerne af pandemien i de kommende år.  

Samtidig har EU sat sig i spidsen for at bekæmpe globale 
klimaændringer og overgå til en moderne, ressourceeffektiv og 
konkurrencedygtig økonomi. 

Genopretningsprogrammer og -foranstaltninger til at bekæmpe 
klimaændringer efter covid-19 vil derfor modtage finansiel bistand 
fra EU i et hidtil uset omfang. Ud over de sædvanlige budgetmidler, 
der er vedtaget som led i den flerårige finansielle ramme for 2021-
2027, har Den Europæiske Union lanceret initiativet "Next 
GenerationEU" (NGEU), hvoraf en betydelig del af midlerne går til 
den grønne omstilling.  

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, og at 
udgifterne giver resultater for EU's skatteydere. Dette gælder også 
de nye foranstaltninger, som blev truffet for at hjælpe borgerne med 
at overvinde pandemiens negative konsekvenser, og de 
udfordringer, der er forbundet med klimaændringerne.  

Vores arbejdsprogram for 2022+ er udarbejdet under hensyntagen 
til disse særlige udfordringer. På udgifts- og politikområdet for EU's 
reaktion på covid-19 og genopretning efter krisen planlægger vi at 
offentliggøre 16 beretninger om emner såsom indkøb af covid-19-
vacciner og en række revisioner vedrørende genopretnings- og 
resiliensfaciliteten. Under overskriften "Klimaændringer, miljø og 
naturressourcer" planlægger vi at udarbejde 17 beretninger, bl.a. om 
klimamainstreaming og biobrændstoffer. 
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Vi dækker imidlertid også de mange andre områder af EU's udgifter 
og politik. Nedenfor finder du en oversigt over de 79 særberetninger 
og analyser, vi agter at offentliggøre i 2022 og i de efterfølgende år.  

EU's borgere og vores institutionelle interessenter og partnere både 
på EU-niveau og i medlemsstaterne kan være forvisset om, at vi vil 
give dem uafhængige og objektive revisioner og beretninger om 
centrale spørgsmål for Den Europæiske Unions fremtid. Vi vil fortsat 

fremhæve trusler og muligheder, hvor vi støder på dem, for at hjælpe 
Den Europæiske Union med at nå sine mål. 

 

 

Klaus-Heiner Lehne 
Formand 
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EU's politik- og 
finansieringsområde og 
planlagt publikationsår 

Opgavens navn 
Revisionstype 

og opgavens formål 

EU's reaktion på covid-19 
og genopretning efter 

krisen 

 

2022 

Covid-19-vaccineindkøb Revision for at vurdere EU's indsats for at indkøbe tilstrækkelige mængder af covid-19-vaccine på en effektiv 
måde. 

De europæiske struktur- og 
investeringsfonde og 
genopretnings- og 
resiliensfaciliteten 

Analyse af risici og muligheder i koordineringen af de europæiske struktur- og investeringsfonde og 
genopretnings- og resiliensfaciliteten i forbindelse med finansieringen af offentlige investeringer. 

Genopretnings- og 
resiliensfaciliteten - udformning 
af Kommissionens kontrolsystem  

Revision for at vurdere, om Kommissionens kontrolsystem har potentiale til at sikre den formelle rigtighed af 
betalinger under genopretnings- og resiliensfaciliteten og beskytte EU's finansielle interesser. 

Nationale genopretnings- og 
resiliensplaner 

Revision for at vurdere godkendelsesprocessen for de nationale genopretnings- og resiliensplaner, som 
indgives inden for rammerne af genopretnings- og resiliensfaciliteten. 

Investeringsinitiativet som 
reaktion på coronavirusset (CRII 
og CRII+) og React-EU 

Revision for at undersøge, om Kommissionen effektivt tilpassede samhørighedspolitikken for 2014-2020 
gennem investeringsinitiativet som reaktion på coronavirusset og React-EU og hurtigt mobiliserede ESI-
fondene for at reagere på covid-19-pandemien. 

Støtte til mindskelse af risiciene 
for arbejdsløshed i en 
nødsituation (SURE) 

Revision for at revidere, om SURE effektivt beskyttede arbejdspladser via indkomststøtte til ansatte og 
indkomsterstatning til selvstændige erhvervsdrivende og dermed undgik unødvendige afskedigelser under 
covid-19-krisen. 

Gældsforvaltning i Kommissionen Revision for at vurdere, om Kommissionen har udviklet effektive systemer til forvaltning af gældsfinansiering 
for NGEU. 

Modstandsdygtighed i EU's 
institutioner og organer 

Revision for at vurdere de administrative foranstaltninger, som EU-institutionerne har indført for at sikre 
forretningskontinuitet under covid-19-krisen. 
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EU's politik- og 
finansieringsområde og 
planlagt publikationsår 

Opgavens navn  Revisionstype  
og opgavens formål 

EU's reaktion på covid-19 
og genopretning efter 

krisen 

 

2022 

Fri bevægelighed - fase I 
Revision for at fastslå, om Kommissionen traf effektive foranstaltninger for at beskytte retten til fri 
bevægelighed, bl.a. Schengenaftalens funktionsmåde, i forbindelse med covid-19-krisen mellem februar 
2020 og september 2021. 

Fri bevægelighed - fase II Revision som supplement til revisionen "Fri bevægelighed -fase I" med henblik på at vurdere retten til fri 
bevægelighed i forbindelse med covid-19-krisen. 

 

EU's reaktion på covid-19 
og genopretning efter 

krisen 

 

2023+ 

Fødevareforsyningskæden under 
covid-19 

Revision for at vurdere, om Kommissionen og medlemsstaterne reagerede hensigtsmæssigt på covid-19-
pandemien for at opretholde fødevaresikkerheden i hele EU. 

EU-agenturernes reaktion på 
pandemien. 

Revision for at vurdere, hvordan Det Europæiske Lægemiddelagentur (EMA) og Det Europæiske Center for 
Forebyggelse af og Kontrol med Sygdomme (ECDC) reagerede på udfordringen med covid-19-pandemien, og 
om denne reaktion egnede sig til formålet. 

Absorption af midler fra 
genopretnings- og 
resiliensfaciliteten 

Revision for at vurdere et af genopretnings- og resiliensfacilitetens centrale mål, nemlig hurtig udbetaling af 
støtten. I hvilket omfang blev midlerne under genopretnings- og resiliensfaciliteten reelt fremrykket og 
anvendt af medlemsstaterne til reformer og investeringer? 

Genopretnings- og 
resiliensfacilitetens performance 

Revision for at vurdere, om Kommissionens mekanisme til overvågning af opfyldelsen af de aftalte delmål og 
mål i medlemsstaternes genopretnings - og resiliensplaner, er egnet til at måle facilitetens performance. 

Medlemsstaternes 
kontrolsystemer for 
genopretnings- og 
resiliensfaciliteten 

Revision for at vurdere, om medlemsstaternes kontrolsystemer for forvaltning af midler modtaget fra 
genopretnings- og resiliensfaciliteten er veludformet til at beskytte EU's finansielle interesser. 

Medlemsstaternes 
gennemførelse af genopretnings- 
og resiliensfaciliteten 

Revision for at vurdere gennemførelsen af genopretnings- og resiliensplaner i et lille antal medlemsstater 
med fokus på de vigtigste politiske mål i det enkelte lands genopretnings- og resiliensplaner. I 
genopretnings- og resiliensfacilitetens gennemførelsescyklus kan Revisionsretten gradvist dække alle 27 
nationale genopretnings- og resiliensplaner med sådanne revisioner. 
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EU's politik- og 
finansieringsområde og 
planlagt publikationsår 

Opgavens navn 
Revisionstype 

og opgavens formål 

 

Styrkelse af EU's 
økonomiske 

konkurrenceevne til gavn 
for alle borgere 

 

2022 

 

Udvidelse af Horisont 2020 
Revision for at analysere de foranstaltninger i Horisont 2020, der sigter mod at "lukke FoI-kløften i Europa" 
mellem "innovationsledere" og "moderate innovationslande", og dermed udvide deltagelsen i Horisont 2020 
og bidrage til at etablere det europæiske forskningsrum. 

SMV'ers konkurrenceevne  Revision for at vurdere, om Kommissionen og medlemsstaterne har sikret en resultatorienteret anvendelse 
af EFRU-støtten for at gøre SMV'er mere konkurrencedygtige og klar til fremtiden. 

Sikkerheden i 5G-net Revision for at vurdere, om EU gennemfører sikre 5G-net rettidigt og på en samordnet måde. 

Internationalisering af SMV'er Revision for at undersøge EU's støtteprogrammer for internationalisering af SMV'er i EU. 

Energiunionen 

Revision for at undersøge Den Europæiske Unions Agentur for Samarbejde mellem 
Energireguleringsmyndigheders (ACERs) tilsyn med en konsekvent og effektiv gennemførelse af reglerne for 
elmarkedet og overvågning af markedsmisbrug og gennemsigtighed (REMIT) på området for det indre 
energimarked. 

GD AGRI's big data Revision for at vurdere, hvordan Kommissionen anvender data og dataanalyse til at analysere den fælles 
landbrugspolitik, og hvordan den har forberedt sig på at gøre bedre brug af big data. 

Intellektuelle 
ejendomsrettigheder 

Revision for at vurdere, om Kommissionen er effektiv med hensyn til at udvikle EU's politik for intellektuel 
ejendomsret og beskytte intellektuelle ejendomsrettigheder på det indre marked. 

E-forvaltning 
Revision for at vurdere udformningen, effektiviteten og overvågningen af handlingsplanen for e-forvaltning 
for 2016-2020. På grund af den brede vifte af foranstaltninger, der indgår i planen, begrænser vi vores 
vurdering til virksomhedsrettede foranstaltninger. 

Digitalisering af skoler Revision for at vurdere effektiviteten af EU's støtte til digitalisering af skoler. 
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EU's politik- og 
finansieringsområde og 
planlagt publikationsår 

Opgavens navn 
Revisionstype 

og opgavens formål 

Styrkelse af Unionens 
økonomiske 

konkurrenceevne til gavn 
for alle borgere 

 

2023+ 

Blive verdens næststørste 
batteriproducent i 2024 

Revision for at vurdere, om Kommissionen og medlemsstaterne har været effektive med hensyn til at 
udvikle en globalt konkurrencedygtig og ressourceeffektiv værdikæde for batterier i EU. 

Udenlandske direkte 
investeringer 

Revision for at give et første indblik i, hvor effektivt forordning (EU) 2019/452 om screeningmekanismer for 
direkte udenlandske investeringer er blevet gennemført. 

Autoriserede økonomiske 
operatører 

Revision for at kontrollere, om Kommissionen og medlemsstaterne sørger for, at programmet for 
autoriserede økonomiske operatører opfylder sit mål om at styrke den internationale 
forsyningskædesikkerhed og fremme handel, og samtidig sikrer, at indtægterne inkasseres i deres helhed. 

Mikrochipindustrien Revision for at vurdere, om Kommissionen og medlemsstaterne var effektive med hensyn til at støtte en 
globalt konkurrencedygtig mikrochip industri i EU. 

Anvendelse af brint inden for 
transport 

Revision for at vurdere effektiviteten af Kommissionens strategi til fremme af EU's brintinfrastruktur for 
transport og effektiviteten af EU's støtte til udvikling og rettidig levering af en brintinfrastruktur for transport 
i medlemsstaterne. 

Anerkendelse af 
erhvervsmæssige kvalifikationer i 
EU 

Revision for at vurdere, om der fortsat er hindringer for den gensidige anerkendelse af arbejdstageres 
erhvervsmæssige kvalifikationer og akademiske eksamensbeviser i EU's indre marked. 

Kunstig intelligens Revision for at analysere, om Kommissionens investeringer på området kunstig intelligens, hovedsagelig via 
Horisont 2020, udnyttes kommercielt i EU og især i EU's industri. 

E-samhørighed og strategisk 
administrativ 
kapacitetsopbygning 

Revision for at vurdere, om Kommissionen og medlemsstaterne udnytter det fulde potentiale i e-
samhørighed med sigte på at anvende en strategisk tilgang til opbygning af administrativ kapacitet på 
samhørighedsområdet. 
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EU's politik- og 
finansieringsområde og 
planlagt publikationsår 

Opgavens navn 
Revisionstype 

og opgavens formål 

Modstandsdygtighed over 
for trusler mod Unionens 
sikkerhed og respekt for 
de europæiske værdier 

frihed, demokrati og 
retsstatsprincippet 

 

2022 

Retsstatsprincippet på Vestbalkan Revision for at vurdere, om EU's støtte til Vestbalkan bidrog effektivt til en forbedring af retsstaten i 
regionen. 

Sikring mod hacking af EU-
institutionerne Revision for at vurdere, om EU's institutioner og agenturer er klar til at håndtere cyberhændelser. 

Interessekonflikter 
Revision for at 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. 

Den fælles landbrugspolitik og 
foranstaltninger til bekæmpelse 
af svig 

Revision for at vurdere, om Kommissionen har truffet passende foranstaltninger vedrørende svig i 
forbindelse med udgifter under den fælles landbrugspolitik, og om den har identificeret de risici, der er 
forbundet med "land grabbing" og reageret korrekt på dem. 

Programmering af 
udviklingsbistand 

Revision for at vurdere, om EU har tildelt sin udviklingsbistand for 2021-2027 på grundlag af en veldefineret 
strategi, og om det har udarbejdet kvalitetsstøtteprogrammer. 

Grænseoverskridende 
samarbejde i naboskabsområdet 

Revision for at vurdere, om programmerne for grænseoverskridende samarbejde under Det Europæiske 
Naboskabsinstrument (ENI) har været effektive med hensyn til at styrke det territoriale samarbejde på tværs 
af EU's ydre grænser. 
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EU's politik- og 
finansieringsområde og 
planlagt publikationsår 

Opgavens navn 
Revisionstype 

og opgavens formål 

Modstandsdygtighed over 
for trusler mod Unionens 
sikkerhed og respekt for 
de europæiske værdier 

frihed, demokrati og 
retsstatsprincippet 

2023+ 

Den forberedende foranstaltning 
vedrørende forsvarsforskning 

Revision for at vurdere, om den forberedende foranstaltning vedrørende forsvarsforskning (PADR) var 
effektiv med hensyn til at teste mekanismer til finansiering og stimulering af samarbejdet mellem aktører i 
EU's medlemsstater. 

Spotlightinitiativet Revision for at vurdere, om EU's bidrag til det fælles Spotlightinitiativ mellem EU og FN er en effektiv måde 
til at bekæmpe vold mod kvinder på verdensplan. 

Lige muligheder for personer 
med handicap Revision for at vurdere, om EU's bidrag til at sikre lige muligheder for personer med handicap er effektivt. 

Tjenesten for EU's Optræden 
Udadtil 

Revision for at vurdere, om Tjenesten for EU's Optræden Udadtil er godt rustet til at bidrage effektivt til 
sammenhængen i den fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik (FUSP). 

Håndtering af grundlæggende 
årsager til migration i Afrika 

Revision for at vurdere, om projekter, der gennemføres via EU's Nødtrustfond for Afrika, har nået de 
tilsigtede resultater og samtidig respekteret de grundlæggende menneskerettigheder. 

Faciliteten for flygtninge i Tyrkiet Revision for at følge op på anbefalingerne i særberetning nr. 27/2018, og vurdere resultaterne af 
udviklingsdelen under den første tranche af EU-faciliteten for flygtninge i Tyrkiet. 

Retsstatsprincippet i EU 
Revision for at undersøge, om den nye konditionalitet vedrørende retsstatsprincippet er et effektivt redskab 
til at beskytte EU's finansielle interesser i tilfælde af overtrædelser af retsstatsprincippet på 
samhørighedsområdet. 
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EU's politik- og 
finansieringsområde og 
planlagt publikationsår 

Opgavens navn 
Revisionstype 

og opgavens formål 

 

Klimaændringer, miljø og 
naturressourcer 

 

2022 

Bæredygtighed af investeringer i 
diversificering af landdistrikterne 
og infrastrukturi i landdistrikterne 

Revision for at undersøge, om Kommissionen og medlemsstaterne har truffet foranstaltninger til at styre 
relevante investeringer i udvikling af landdistrikter, især dem, der er knyttet til diversificering og 
infrastruktur, hen imod projekter med langvarige fordele. 

Energibeskatning og subsidier Analyse for at undersøge energibeskatning og støttepolitik med hensyn til bidraget til EU's klimamål. 

Kulregioner under omstilling 
Revision for at give indsigt i, hvilken rolle EU-finansieringen har spillet i den socioøkonomiske omstilling i 
regioner, hvor kulindustrien har været i tilbagegang, og om Kommissionen og centrale nationale/regionale 
myndigheder har forvaltet disse midler bedst muligt 

Ulovligt fiskeri Revision for at vurdere, om EU's indsats mod ulovligt fiskeri er rettet mod de centrale risici og fremmer 
bæredygtige have. 

Klimamainstreaming Revision for at vurdere, om Kommissionen rapporterer relevante og pålidelige oplysninger om klimaudgifter 
og om fremskridt hen imod klimamainstreamingsmålet på 20 % for 2014-2020. 

Jordbundsbeskyttelse og 
gødningsforvaltning 

Revision for at vurdere, om den fælles landbrugspolitik og de relevante bestemmelser i nitratdirektivet gør 
det muligt for EU at opnå bæredygtig jordbundsforvaltning og forhindre uforholdsmæssigt store 
koncentrationer fra flydende husdyrgødning. 

Intermodal godstransport Revision for at vurdere, om EU-finansierede projekter har været effektive med hensyn til at stimulere 
bæredygtig multimodal godstransport 

  



11 

EU's politik- og 
finansieringsområde og 
planlagt publikationsår 

Opgavens navn 
Revisionstype 

og opgavens formål 

Klimaændringer, miljø og 
naturressourcer 

 

2022 

Cirkulær økonomi Revision for at undersøge effektiviteten af Den Europæiske Fond for Regionaludviklings støtte til den 
cirkulære økonomis udformnings- og produktionsfaser. 

Klimaændringer og 
udviklingsbistand 

Revision for at vurdere, hvor effektivt den globale klimaalliance+, som er EU's vigtigste initiativ til at 
håndtere klimaændringer i sin optræden udadtil, har hjulpet de mest sårbare lande med at modvirke risici og 
tilpasse sig ændringerne. 
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EU's politik- og 
finansieringsområde og 
planlagt publikationsår 

Opgavens navn 
Revisionstype 

og opgavens formål 

Klimaændringer, miljø og 
naturressourcer 

 

2023+ 

Klimamål Revision for at gøre status over, i hvilket omfang klima- og energimålene for 2020 er blevet nået, og vurdere, 
om EU's klima- og energiforvaltningsramme udgør et solidt grundlag for at nå 2030-målene. 

Blå energi og integreret havpolitik 
Revision for at vurdere, om EU's integrerede havpolitik og EU-finansierede initiativer har bidraget til 
bæredygtig vækst i sektoren for havenergi. 

Intelligente byer 
Revision for at vurdere i) effektiviteten af EU-finansierede forskningsprojekter og ii) deres virkning med 
hensyn til at gøre byerne intelligente Den vil også vurdere, om udformningen af Horisont Europa (bl.a. 
missioner) tog hensyn til tidligere erfaringer. 

Dyretransport Revision for at undersøge EU-reglernes indvirkning på transport af levende dyr. 

Dambrug Revision for at vurdere Den Europæiske Hav- og Fiskerifonds (EHFF's) støtte til akvakulturprojekter og 
identificere resultater, omkostninger og miljømæssig bæredygtighed. 

Farligt affald Analyse for at redegøre for status omkring produktion, genbrug, genanvendelse og mærkning af farligt affald 
i EU og overførsel til tredjelande. 

Biobrændstoffer Revision for at vurdere, om EU's støtte til udbredelsen af bæredygtige biobrændstoffer har ført til 
udnyttelse af bæredygtige kilder og gjort en betydelig forskel for anvendelsen af disse. 

CO2-emissioner fra biler og big 
data 

Revision for at vurdere, om rapporteringen af emissioner fra biler er pålidelig og giver mulighed for korrekt 
og rettidig opkrævning af relaterede bøder, samt vurdering af virkningen af den fleksibilitet, som 
fabrikanterne tilbydes, og af forskellen mellem emissioner fra laboratorier og faktiske emissioner takket 
være big data. 
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EU's politik- og 
finansieringsområde og 
planlagt publikationsår 

Opgavens navn 
Revisionstype 

og opgavens formål 

Finanspolitikkerne og de 
offentlige finanser i 

Unionen 

 

2022 

Budgetuniverset for 2021+ Revision for at vurdere den nuværende udformning af EU's finansielle arkitektur, bl.a. ændringerne som 
følge af FFR for 2021-2027 og NGEU. 

Kontrol af BNI 
Revision for at vurdere, om Kommissionen har forvaltet kontrolcyklussen i forbindelse med 
bruttonationalindkomsten (BNI) i 2016-2019 effektivt og produktivt. 

EU's banktilsyn 
Revision for at give sikkerhed for, om forvaltningen af Den Europæiske Centralbanks tilsyn med signifikante 
kreditinstitutter er effektiv i operationel henseende. 

Det indre marked for 
investeringsfonde 

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

Finanspolitikkerne og de 
offentlige finanser i 

Unionen 

 

2023+ 

Inddrivelse af EU-midler Revision for at vurdere de kontrolprocedurer i Kommissionen og i medlemsstaterne, der sikrer, at EU 
inddriver de midler, der er blevet brugt i strid med reglerne, på en effektiv og rettidigt måde. 

De nye egne indtægter baseret 
på ikkegenanvendt 
plastemballageaffald 

Revision for at vurdere, om Kommissionen har etableret en passende ramme for forvaltning af de nye egne 
indtægter baseret på ikkegenanvendt plastemballageaffald, bl.a. som led i indsamling og kontrol af 
medlemsstaternes bidrag. 

Skadelig skattekonkurrence i EU 
Revision for at vurdere udformningen, gennemførelsen og effektiviteten af de politiske og 
reguleringsmæssige foranstaltninger Kommissionen har truffet med henblik på at bekæmpe skattesvig, 
skatteunddragelse og skatteundgåelse i EU. 
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EU's politik- og 
finansieringsområde og 
planlagt publikationsår 

Opgavens navn 
Revisionstype 

og opgavens formål 

 

Andre områder 

 

2022 

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

Leader 
Revision for at undersøge, om tiltaget med Leader-/lokaludvikling styret af lokalsamfundet har givet fordele 
for lokaludviklingen, og om Kommissionen, medlemsstaterne og lokale aktionsgrupper har forvaltet tiltagets 
omkostninger og risici hensigtsmæssigt. 

Pålidelige statistikker Revision for at vurdere Kommissionens effektivitet med hensyn til levere europæiske statistikker af høj 
kvalitet. 

Sortlistning af økonomiske 
aktører 

Revision for at vurdere, om Kommissionen har etableret et velfungerende system for udelukkelse med 
henblik på at sikre, at EU-midler ikke går til upålidelige modtagere. 

Offentlige udbud  Analyse af EU-dækkende tendenser og landespecifikke aspekter baseret på data fra Tenders Electronic Daily 
(TED-databasen). 

Andre områder 

 

2023+ 

Digitalisering af forvaltningen af 
EU-midler 

Analyse af det nuværende niveau af digitalisering i forvaltningen af og kontrollen med EU-midler, de dermed 
forbundne risici og udfordringer og dets konsekvenser for revisionen. 

Lovgivere, der udøver 
lobbyvirksomhed 

Revision for at 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. 

Forvaltning og kontrol af 
samhørighedspolitikken 

Revision for at vurdere, om de kontroller, som medlemsstaternes forvaltningsmyndigheder udfører (de 
såkaldte forvaltningskontroller på første niveau), er fuldt ud effektive med hensyn til at forebygge fejl i 
samhørighedsudgifterne. 

Vinsektoren Revision af, i hvilket omfang den fælles landbrugspolitiks støtte til EU's vinsektor har bidraget til at gøre den 
mere konkurrencedygtig og robust. 
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OM OS 
 

 
Vi er EU's eksterne revisor. Revisionsretten 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 vurderer vi EU-foranstaltningernes 
sparsommelighed, effektivitet, produktivitet, lovlighed og formelle 
rigtighed. Dette bidrager til at forbedre ansvarligheden, 
gennemsigtigheden og den økonomiske forvaltning og dermed øge 
borgernes tillid til EU. Vi bestræber os på at reagere effektivt på de 
nuværende og fremtidige udfordringer, som EU står over for i et miljø 
i hastig forandring. 
 
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 demokratiske værdier, som den 
bygger på. 
 
Vores revisionsberetninger, analyser 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. 

Ladislav Balko
Slovakiet

Lazaros S. Lazarou
Cypern

Pietro Russo
Italien

Baudilio Tomé Muguruza
Spanien

Iliana Ivanova
Bulgarien

Alex Brenninkmeijer
Nederlandene

Nikolaos Milionis
Grækenland

Bettina Jakobsen
Danmark

Samo Jereb 
Slovenien

Jan Gregor
Den Tjekkiske Republik

Mihails Kozlovs
Letland

Rimantas Šadžius
Litauen

Leo Brincat
Μalta

João Figueiredo († 29. juni 2021)
Portugal

Juhan Parts
Estland

Ildikó Gáll-Pelcz
Ungarn

Eva Lindström
Sverige

Tony Murphy
Irland

Hannu Takkula
Finland

Annemie Turtelboom
Belgien

Viorel Ștefan
Rumænien

Ivana Maletić
Kroatien

François-Roger Cazala
Frankrig

Joëlle Elvinger
Luxembourg

Helga Berger
Østrig

Marek Opioła
Polen

Klaus-Heiner Lehne
Tyskland
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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 performance for vidt angår gennemførelsen af EU-budgettet 

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

- analyser - 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

Tlf. +352 4398-1
Kontakt: eca.europa.eu/da/Pages/ContactForm.aspx
Websted: eca.europa.eu
Twitter: @EUAuditors 
 

Yderligere oplysninger om EU fås på internet via Europaserveren (http://europa.eu).

MEDDELELSE OM OPHAVSRET 

© Den Europæiske Union, 2021.
 
Den Europæiske Revisionsrets politik for videreanvendelse gennemføres ved Den Europæiske Revisionsrets afgørelse nr. 6-2019 om den åbne datapolitik og videreanvendelse af 
dokumenter. 

Medmindre andet er oplyst (f.eks. i individuelle meddelelser om ophavsret), er det af Revisionsrettens indhold, der ejes af EU, licenseret i henhold til Creative Commons Attribution 
4.0 International (CC BY 4.0). Det betyder, at videreanvendelse er tilladt med korrekt angivelse af kilde og ændringer. Brugeren må ikke fordreje dokumenternes oprindelige betyd-
ning eller budskab. Revisionsretten er ikke ansvarlig for eventuelle konsekvenser af videreanvendelsen. 

Yderligere rettigheder skal cleares, hvis specifikt indhold afbilder identificerbare privatpersoner, f.eks. billeder af ansatte i Revisionsretten, eller omfatter tredjeparts værker. Hvis 
der opnås tilladelse, erstatter denne tilladelse ovenstående generelle tilladelse, og den skal klart anføre eventuelle begrænsninger i anvendelsen.

Tilladelse til at gengive indhold, der ikke ejes af EU, skal eventuelt indhentes direkte hos indehaveren af ophavsretten.

Software og dokumenter, der er omfattet af industriel ejendomsret, såsom patenter, varemærker, registrerede design, logoer og navne, er ikke omfattet af Revisionsrettens videre-
anvendelsespolitik og licens.

EU-institutionernes websteder på europa.eu-domænet har links til websteder uden for europa.eu-domænet. Da Revisionsretten ikke har kontrol over disse websteder, anbefales 
det at gennemse deres privatlivspolitik og ophavsretspolitik.
 
Anvendelse af Den Europæiske Revisionsrets logo 
Den Europæiske Revisionsrets logo må ikke anvendes uden Den Europæiske Revisionsrets forudgående samtykke. 

eca.europa.eu/da/Pages/ContactForm.aspx
eca.europa.eu
https://www.eca.europa.eu/da/Pages/Transparency-portal-home.aspx
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/


Q
J-A

B-12-025-EN
-C

DEN EUROPÆISKE REVISIONSRET
12, rue Alcide De Gasperi
1615 Luxembourg
LUXEMBOURG
eca-info@eca.europa.eu
eca.europa.eu

eca.europa.eu



