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EU-revisorerne vil i 2021 fokusere på covid-relaterede
foranstaltninger
Ifølge den revisionsplan for 2021, der offentliggøres i dag, vil Den Europæiske Revisionsret i
hver fjerde nye revision i år behandle EU's reaktion på covid-19-pandemien og
genopretningspakken Next Generation EU (NGEU). Derudover sigter EU-revisorerne mod i de
kommende fem år at bidrage til en mere robust og bæredygtig Europæisk Union, der værner
om de værdier, den bygger på. Ifølge institutionens nye strategi for 2021-2025, som også
offentliggøres i dag, vil revisorerne fortsat bestræbe sig på at give borgerne stærk
revisionssikkerhed, forbedre ansvarligheden og gennemsigtigheden i EU's foranstaltninger og
revidere foranstaltningernes performance på de mest betydningsfulde områder.
EU-revisorernes arbejdsprogram for 2021+, der strækker sig ind i næste år, indeholder en liste
med 73 særberetninger og analyser, som de har planer om at offentliggøre i 2021 og 2022 inden
for fire strategiske områder:
•
•
•
•

EU's økonomiske konkurrenceevne og samhørighed
udfordringer på klima- og ressourceområdet
sikkerhed og europæiske værdier
finanspolitikker og offentlige finanser.

Disse offentliggørelser vil hovedsagelig fokusere på at vurdere EU-foranstaltningernes
performance inden for udvalgte områder såsom indkøb af vacciner, fødevaresikkerhed og fri
bevægelighed under pandemien, nationale genopretningsplaner, digitalisering af skoler, eforvaltning, cirkulær økonomi, klimamainstreaming, bæredygtigt fiskeri, bekæmpelse af svig
inden for den fælles landbrugspolitik, Det Europæiske Agentur for Grænse- og Kystbevogtning
(Frontex), tilsyn med banker i EU og lobbyvirksomhed over for lovgivere. Revisorerne har udvalgt
disse områder på grundlag af en vurdering af de væsentligste risici vedrørende EU's udgifter og
politikgennemførelse.
"Vores arbejdsprogram for 2021 markerer starten på vores nye strategi, der indtil 2025 vil
udgøre en rettesnor for vores arbejde som EU's uafhængige eksterne revisor," siger
Formålet med denne pressemeddelelse er at gengive hovedbudskaberne i Revisionsrettens strategi for 2021-2025 og arbejdsprogram for
2021+.
Dokumenterne kan fås i deres helhed på www.eca.europa.eu.
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Revisionsrettens formand, Klaus-Heiner Lehne. "EU-borgerne vil fortsat kunne regne med, at vi
arbejder med centrale spørgsmål vedrørende EU's fremtid: Vi vil målrette vores revisioner mod
de områder, hvor vi kan tilføre mest værdi, og i den forbindelse fremhæve, hvad der fungerer, og
hvad der ikke gør. Dette gælder også de nye EU-foranstaltninger til at beskytte borgerne mod
pandemiens negative konsekvenser."
I løbet af de næste fem år vil revisorerne desuden videreudvikle deres revisionsmetode
vedrørende godkendelsen af EU-regnskabet og kontrollen af, om udgifterne er i
overensstemmelse med reglerne. Revisorerne vil tage hensyn til de vidtrækkende ændringer,
der følger af den flerårige finansielle ramme for 2021-2027 og NGEU-genopretningspakken.
Disse ændringer vil påvirke EU-budgettets finansiering og anvendelse og vil bl.a. indbefatte nye
former for egne indtægter og et potentielt skift fra støtteberettigelsesregler til
performancebaserede aspekter. Et andet fokusområde vil bestå i at samarbejde tættere med de
EU-organer, der har til opgave at afsløre svig, og bidrage mere til at bekæmpe svig vedrørende
EU's udgifter og indtægtsopkrævning.
I Revisionsrettens strategi for 2021-2025 ses der også nærmere på mulige ændringer af
revisorernes eget mandat. Institutionens hovedopgave er at stille de forskellige organer, der
forvalter EU-midler og gennemfører EU-politikker, til regnskab, men der er fortsat mangler i
ansvarligheds- og revisionsordningerne. I de kommende år vil EU-revisorerne derfor søge at
opnå klare og bredere beføjelser til ikke kun at revidere EU-organer, sådan som det er tilfældet i
øjeblikket, men også mellemstatslige strukturer, der er relevante med hensyn til EU's
funktionsmåde.
Baggrundsoplysninger
Revisionsrettens rolle er at kontrollere, at EU's midler inkasseres og anvendes i
overensstemmelse med de relevante regler og forordninger, og at de bogføres korrekt og
anvendes effektivt og produktivt i EU-borgernes interesse. Dens beretninger og udtalelser er et
afgørende led i EU's ansvarskæde - de bruges til at stille de ansvarlige for gennemførelsen af
EU's politikker og programmer til regnskab: 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.
Revisionsrettens strategi for 2021-2025 og arbejdsprogram for 2021+ foreligger på engelsk på
Revisionsrettens websted eca.europa.eu. De øvrige EU-sprogudgaver vil foreligge inden for kort
tid.
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