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DA 

Pressemeddelelse 
Luxembourg, den 7. maj 2020 

EU-revisorernes tal og revisionsresultater for 2019 i ét blik: 
en gennemgang af, hvordan EU's politikker og udgifter 
tilfører merværdi i praksis 
Revisionsretten sætter ifølge sin nye aktivitetsrapport større fokus på at vurdere resultaterne og 
merværdien af EU's udgifter og lovgivningsmæssige tiltag. I 2019 offentliggjorde EU's eksterne 
revisorer 67 beretninger, analyser og udtalelser om mange af de udfordringer, Unionen står over 
for, f.eks. grænseoverskridende sundhedsydelser, vedvarende energi, cybersikkerhed, migration 
og finanspolitisk styring. Nu hvor medlemsstaterne står over for en udfordring af hidtil uset 
omfang for folkesundheden og økonomien på grund af covid-19-pandemien, må alle EU-
institutionerne bygge på tidligere bestræbelser for at forbedre EU's økonomiske forvaltning 
yderligere og sikre, at Unionen leverer resultater, siger Revisionsrettens formand, Klaus-Heiner 
Lehne. 

Aktivitetsrapporten giver et fuldstændigt billede af Revisionsrettens revisioner og publikationer, 
kontroller i medlemsstater og lande uden for EU og dens engagement med de vigtigste 
interessenter i 2019. Revisionsretten giver også centrale oplysninger om dens ansatte, ledelse og 
finanser, da den anvender de samme standarder for gennemsigtighed og ansvarlighed på sig selv, 
som den anvender på dem, den reviderer. 

"EU og dets medlemsstater står over for udfordringer af hidtil uset omfang på grund af covid-19-
pandemien. Vi er nået til sidste fase i forhandlingerne om det næste langsigtede budget, der sætter 
rammen for EU's finansielle slagkraft i de næste syv år," siger Klaus-Heiner Lehne. "Det er mere 
afgørende end nogensinde før, at Unionen leverer resultater, og at den ved at hjælpe borgerne med 
at klare sig igennem krisen viser merværdien af europæisk samarbejde og solidaritet." 

I 2019 offentliggjorde Revisionsretten 36 tematiske performanceberetninger og analyser af EU-
tiltag, årlige beretninger om overholdelse vedrørende EU-budgettet og -agenturer, udtalelser om 
reviderede finansielle regler og bemærkninger om EU's næste langsigtede budget (FFR 2021-2027). 
Ud over at give sikkerhed for, at EU's regnskaber og udgifter er rigtige, bidrog EU-revisorerne til 
udformning af bedre love og hjalp til at sikre, at Unionens politikker og programmer tilfører 
merværdi ved at opnå mere, end der kunne være opnået udelukkende med tiltag på nationalt 
niveau. Revisorernes anbefalinger identificerede muligheder for at spare penge og undgå spild, 
arbejde bedre og opfylde de forventede politiske mål mere effektivt. Selv om nogle anbefalinger 
gennemføres hurtigere end andre, viste aktivitetsrapporten et højt gennemførelsesniveau og derfor 
langsigtede fordele for borgerne: Ca. 95 % af de anbefalinger, revisorerne fremsatte i 2015, var 
gennemført i 2019. 
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Revisionsrettens indflydelse afhænger også i høj grad af, hvordan politiske beslutningstagere 
anvender resultaterne af dens arbejde. Revisorernes beretninger, analyser og udtalelser er et 
afgørende led i EU's ansvarskæde, da de gør det lettere for Europa-Parlamentet og Rådet at 
kontrollere opfyldelsen af EU's mål og at stille Kommissionen og andre organer ansvarlige for 
forvaltningen af EU's budget på ca. 160 milliarder euro om året. I 2019 fremlagde revisorerne igen 
et stort antal beretninger for Europa-Parlamentet og Rådet. De drøftede endvidere deres 
hovedbudskaber med parlamenter i 21 medlemsstater, hvilket er en rekord. Næsten 90 % af dem, 
der modtog vores beretninger, fandt dem nyttige, og over 80 % vurderede, at de havde en effekt. 

I løbet af året brugte revisorerne 3 605 manddage på tjenesterejser i og uden for EU for at indhente 
revisionsbevis. De foretog flest kontroller på stedet i de større medlemsstater som Italien 
(430 dage), Polen (345 dage) og Tyskland (316 dage) og færrest kontroller i Malta (5 dage), Cypern 
(7 dage) og Luxembourg (8 dage). Revisionsrettens revisioner er ikke specifikt udformet til at 
opdage svig, men revisorerne rapporterede 10 sager, hvor der var mistanke om svig, (2018: 9) til 
Det Europæiske Kontor for Bekæmpelse af Svig (OLAF); mellem 2010 og 2018 anbefalede OLAF på 
grundlag af Revisionsrettens arbejde inddrivelse af i alt 313 millioner euro.  

Revisionsretten er EU's uafhængige eksterne revisionsinstitution og ligger i Luxembourg; den har 
fungeret siden 1977. Den har ca. 900 ansatte, bl.a. et medlem fra hvert EU-land og internationale 
eksperter. To tredjedele af de ansatte er revisorer fra alle EU-medlemsstater, og ca. halvdelen er 
kvinder. Revisionsrettens 2019-budget var under 147 millioner euro, dvs. mindre end 0,1 % af EU's 
samlede udgifter og ca. 1,5 % af de samlede administrationsudgifter. Revisionsrettens regnskab er 
blevet afsluttet af en uafhængig ekstern revisor og EU's budgetmyndighed.  

Revisionsrettens aktivitetsrapport for 2019 kan fås på eca.europa.eu på 23 EU-sprog. 
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Foranstaltninger, Revisionsretten har taget på baggrund af covid-19-pandemien 

Den Europæiske Revisionsret har taget de nødvendige skridt til fortsat at kunne udføre effektiv offentlig 
revision i EU og udarbejde rettidige revisionsberetninger, udtalelser og analyser under covid-19-
pandemien, så vidt det er muligt i disse udfordrende tider. Al vores taknemmelighed går samtidig til 
dem, der arbejder for at redde liv og bekæmpe pandemien i Luxembourg, EU og resten af verden. Vi er 
desuden fortsat fast besluttede på at støtte den luxembourgske regerings politik om at beskytte 
folkesundheden. Vi afbøder virkningerne af den aktuelle sundhedskrise for vores ansatte og har truffet 
forholdsregler for at minimere risikoen for dem og deres familier. 
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