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EU-revisorernes aktivitet i 2021: Nu mere end
nogensinde er det vigtigt at kontrollere
Europas resultater
Den Europæiske Revisionsret har i dag offentliggjort sin årlige aktivitetsrapport for 2021.
Rapporten giver et overblik over Revisionsrettens arbejde i 2021 og indeholder oplysninger om
institutionens forvaltning, personale og finanser samt beskriver, hvordan Revisionsrettens 900
ansatte fortsatte med at udsende afhængige, objektive beretninger om centrale spørgsmål for
EU's fremtid. Medlemsstaterne står i øjeblikket over for mange uventede udfordringer, og i den
sammenhæng spiller Revisionsretten en afgørende rolle med hensyn til at fremhæve, hvilke
aspekter af EU's tiltag der fungerer godt, at påpege, hvilke aspekter der kan forbedres, og at
anbefale væsentlige ændringer, der gør det muligt for EU at nå sit fulde potentiale. Dette
arbejde giver EU mulighed for at bygge videre på sine tidligere bestræbelser på at forbedre sin
økonomiske forvaltning og sikre, at EU's udgifter giver resultater.
I 2021 fortsatte EU-revisorerne med at arbejde under covid-19-relaterede rejserestriktioner og
folkesundhedsmæssige restriktioner. Deres mulighed for at foretage revisioner på stedet var
stadig stærkt begrænset. De tilpassede sig dog hurtigt den nye situation, ændrede deres
arbejdsmetoder og lærte hurtigt at bruge nye værktøjer, så de kunne udføre effektiv offentlig
revision i EU.
Det betød, at EU-revisorerne kunne nå frem til rettidige og meningsfulde konklusioner og
fremsætte specifikke og relevante anbefalinger. Revisionsretten udsendte 55 publikationer i
2021, bl.a. 32 særberetninger og analyser, der omhandlede mange af de udfordringer, som EU
står over for på forskellige udgifts- og politikområder. Revisorerne behandlede bl.a. spørgsmål
som den fælles landbrugspolitik og klimaændringer, forureneren betaler-princippet,
elektromobilitet, EU's grænseagentur Frontex, EU's samarbejde med tredjelande om
tilbagesendelse af irregulære migranter, udveksling af skatteoplysninger, bæredygtig finansiering,
hvidvask af penge og desinformation. De udsendte også to covid-19-relaterede beretninger: en
analyse af EU's folkesundhedsmæssige reaktion og en beretning om flypassagerers rettigheder
under pandemien.
Revisionsrettens publikationer - 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, primært Europa-Kommissionen.

Den årlige aktivitetsrapport i sin helhed kan fås på eca.europa.eu.
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"Covid-19-pandemien er endnu ikke bag os, og nu har en anden forfærdelig krise pludselig ramt
EU's grænser," siger Klaus-Heiner Lehne, Revisionsrettens formand. "Dette er en mørk tid for
Europa. Nu mere end nogensinde er det nødvendigt, at EU står sammen og leverer resultater. Den
Europæiske Revisionsrets opgave er nu mere vigtig end nogensinde: Derfor vil vi fortsætte vores
bestræbelser på at vurdere merværdien af EU's indsats."
Revisionsrettens arbejdsprogram for 2022+, der blev offentliggjort i december 2021, fremhæver
dens revisionsprioriteter for de kommende år og indeholder nærmere oplysninger om de 79
særberetninger og analyser, den vil offentliggøre. Arbejdsprogrammet fastsætter
Revisionsrettens fire vigtigste strategiske områder - EU's økonomiske konkurrenceevne;
modstandsdygtighed over for trusler mod EU's sikkerhed og respekt for de europæiske værdier
frihed, demokrati og retsstatsprincippet; klimaændringer, miljø og naturressourcer; samt
finanspolitikkerne og de offentlige finanser i Unionen. Seksten af disse beretninger vil handle om
spørgsmål som EU's reaktion på covid-19, f.eks. indkøb af vacciner, og en række revisioner
vedrørende genopretnings- og resiliensfaciliteten (Next Generation EU-initiativet), der er oprettet
for at hjælpe Europa med at håndtere pandemiens konsekvenser.

Baggrundsoplysninger
Revisionsretten er EU's uafhængige eksterne revisionsinstitution. Den ligger i Luxembourg og har
fungeret siden 1977. Den har ca. 900 ansatte fra alle EU-medlemsstater. I 2021 ansatte
Revisionsretten 80 nye medarbejdere og gav også 56 universitetskandidater praktikantophold af
tre til fem måneders varighed. Omkring halvdelen af Revisionsrettens ansatte er kvinder.
Revisionsrettens 2021-budget var på ca. 153,7 millioner euro, dvs. mindre end 0,1 % af EU's
samlede udgifter og ca. 1,5 % af de samlede administrationsudgifter.
Revisionsrettens opgave er:
- at kontrollere, at EU fører et fyldestgørende regnskab og anvender sine finansielle regler
korrekt, og at EU-politikker og -programmer opfylder de tilsigtede mål og giver valuta for
pengene
- at medvirke til at forbedre EU's økonomiske forvaltning og fremme ansvarlighed og
gennemsigtighed
- at advare om risici, give sikkerhed, påpege mangler og succeser og yde vejledning til EU's
politiske beslutningstagere og lovgivere
- at fremlægge bemærkninger og anbefalinger for Europa-Parlamentet, Rådet, de
nationale regeringer og parlamenter samt den brede offentlighed.
Revisionsrettens aktivitetsrapport for 2021 kan fås på Revisionsrettens websted (eca.europa.eu)
på 24 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 2021. Den indeholder også centrale oplysninger om ansatte, forvaltning
og finanser.
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