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Pressemeddelelse 
Luxembourg, den 8. november 2022 

Genopretning, energi, klima, sikkerhed og 
mange andre emner undersøges af EU-
revisorerne 
Den Europæiske Revisionsret har i dag offentliggjort sit arbejdsprogram for 2023 og frem med 
dens revisionsprioriteter for den nærmeste fremtid. De omfatter en bred vifte af emner, som 
afspejler EU's vigtigste udfordringer og fokusområder i reaktionen på de mange kriser, det står 
over for. Revisorerne vil fortsat kontrollere, om EU gør god brug af skatteydernes penge til at 
opnå de tilsigtede resultater. 

Revisionsrettens arbejdsprogram for 2023+ omfatter 82 emner, som er knyttet til strategiske 
prioritetsområder. 12 revisioner dækker f.eks. genopretningspakken efter pandemien - 
"NextGenerationEU" (NGEU) - på 800 milliarder euro, som hovedsagelig omfatter genopretnings- 
og resiliensfaciliteten. Under "klimaændringer, miljøet og naturressourcer" omfatter 
arbejdsprogrammet 21 revisioner, bl.a. om energisikkerhed, forurening, dyretransport og 
bæredygtig fødevareproduktion. Revisionsretten vil også se på EU's optræden udadtil, f.eks. 
bistand til flygtninge, militær mobilitet og den fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik. 

"Alle borgere i EU og medlemsstaterne konfronteres med konsekvenserne af flere kriser: den 
globale pandemi, hastige klimaændringer og nu en massiv energi-, sikkerheds-, og 
migrationskrise, som skyldes Ruslands angrebskrig mod Ukraine", siger Tony Murphy, 
Revisionsrettens formand. "Som EU's eksterne revisor vil vi derfor kontrollere, at EU's midler blev 
anvendt fornuftigt til at bidrage til at overvinde virkningerne af disse mange kriser." 

Revisorerne vil også undersøge centrale spørgsmål vedrørende EU's konkurrenceevne, f.eks. 
produktionen af batterier, investeringer i kunstig intelligens og fremme af brinttransport. På 
finanspolitikområdet vil de navnlig se på EU's banktilsyn, skattekonkurrence i EU og performance 
i Den Europæiske Fond for Strategiske Investeringer. Mange andre relevante EU-emner vil også 
blive behandlet, fra gennemsigtighed i lobbyvirksomhed i EU's beslutningstagning og 
retsstatsprincippet til trafiksikkerhed og digitalisering af sundhedspleje. Endelig vil tre revisioner 
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omhandle bekæmpelse af svig: EU's indsats for at håndtere interessekonflikter, EU's strategi for 
bekæmpelse af svig og EU's foranstaltninger mod momssvig ved import. 

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 2023+ foreligger på Revisionsrettens websted (eca.europa.eu. 
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