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Formålet med denne pressemeddelelse er at gengive hovedbudskaberne i Den Europæiske Revisionsrets arbejdsprogram for 2018. 
Det fuldstændige arbejdsprogram (på engelsk og snart også på fransk og tysk) ligger på www.eca.europa.eu. 
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EU-revisorerne offentliggør arbejdsprogrammet for 2018 
I dag har Den Europæiske Revisionsret offentliggjort sit arbejdsprogram for 2018. Ud over de 
særberetninger, EU-revisorerne agter at offentliggøre i 2018, oplyser programmet om 
institutionens årsberetninger og om udarbejdelsesprocessen for arbejdsprogrammet. Alt i alt 
planlægger revisorerne at udarbejde ca. 90 publikationer i 2018, inklusive årsberetninger, 
særberetninger og udtalelser. 

"Dette arbejdsprogram fastsætter de prioriterede områder, vi vil koncentrere os om i 2018," siger 
formanden for Den Europæiske Revisionsret, Klaus-Heiner Lehne. "Vi vil dække en bred vifte af 
emner, som afspejler de udfordringer, EU i dag står over for, f.eks. bæredygtig brug af 
naturressourcer, vækst og inklusion, migration og globale udviklingsudfordringer, det indre 
marked samt en ansvarlig og effektiv Europæisk Union."  

Arbejdsprogrammet vil omfatte et baggrundsnotat om EU-budgettets fremtid som bidrag til 
drøftelserne om Unionens finansielle ramme på mellemlang sigt samt baggrundsnotater om 
forenkling af samhørighedspolitikken og Horisont 2020 og den fælles landbrugspolitiks fremtid. 

Der vil også være revisioner vedrørende EU-foranstaltninger i relation til fødevaresikkerhed, 
ørkendannelse i EU, faciliteten for flygtninge i Tyrkiet, EU's trustfond for Afrika, gennemsigtighed 
i forbindelse med finansiering af NGO'er, Den Europæiske Tilsynsmyndighed for Forsikrings- og 
Arbejdsmarkedspensionsordninger og forebyggelse af interessekonflikter/etiske konflikter i EU-
institutionerne. En anden prioriteret opgave bliver en horisontal analyse af transport og 
mobilitet. Alle disse beretninger vil blive offentliggjort i 2018. 

Opgaverne i arbejdsprogrammet blev udvalgt gennem en omfattende planlægningsprocess, der 
involverer gennemgang af den aktuelle udvikling i EU og høring af interessenter, navnlig Europa-
Parlamentet. 

Formand Lehne vil fremlægge arbejdsprogrammet for 2018 for Europa-Parlamentets 
Budgetkontroludvalg den 20. november 2017. Begivenheden vil blive streamet live.  
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