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Revisionerne vil i 2019 fokusere på de nøgleudfordringer, 
EU står over for på nuværende tidspunkt, siger EU-
revisorerne 
Den Europæiske Revisionsret offentliggjorde i dag sit arbejdsprogram for 2019, hvori 
revisorerne beskriver deres revisionsprioriteter og de beretninger, de agter at offentliggøre 
næste år. Beretningerne vil dække en bred vifte af spørgsmål, som afspejler de udfordringer, 
EU står over på nuværende tidspunkt, og vil i stigende grad fokusere på at vurdere, om EU's 
politikker og programmer når deres mål og skaber merværdi. Revisionerne vil behandle 
centrale spørgsmål i forbindelse med bæredygtig anvendelse af naturressourcer, vækst og 
inklusion, migration, sikkerhed og global udvikling, det indre marked og et ansvarligt og 
produktivt EU.  

Revisorerne har til hensigt at vurdere gennemførelsen af nødomfordelingsordningen for 
flygtninge og grænsekontrolordninger samt gennemgå EU's fremspirende forsvarspolitik. De 
agter også at undersøge effektiviteten af grænseoverskridende sundhedsydelser, skitsere 
problemer i EU's tilgang til måling af køretøjers emissioner og analysere, om EU's klima- og 
energipolitikker anvender "grønne" kriterier, når det skal besluttes, hvilke investeringer der skal 
gennemføres. Revisionsprioriteterne vil også omfatte opgaver på områderne pesticider, 
investeringer i vejinfrastrukturer, som forbinder europæiske regioner, EU-støtte inden for kultur 
og statsstøtte til banker. 

"Vi vil undersøge alle disse områder med henblik på at fastslå, om EU leverer, hvad det har lovet,“ 
siger formanden for Den Europæiske Revisionsret, Klaus-Heiner Lehne. "Det vil gøre det muligt 
for os fortsat at give EU-borgerne og vores institutionelle partnere, både på EU-plan og i 
medlemsstaterne, uafhængige, objektive beretninger om centrale spørgsmål for EU's fremtid, og 
at fremhæve det, der fungerer godt, og påpege det, der ikke gør det.“ 

Revisorernes arbejdsprogram kommer på et vigtigt tidspunkt for EU - i lyset af forhandlingerne 
om den kommende langsigtede udgiftsplan for årene 2021-2027, der skal være godkendt inden 
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udgangen af 2019. 2019 bliver også året, hvor Det Forenede Kongerige udtræder af EU, Europa-
Parlamentet skal nyvælges og en ny Europa-Kommission skal være på plads.  

Programmet indeholder yderligere oplysninger om ca. 35 særberetninger og andre 
analysebaserede publikationer, revisorerne forventer at offentliggøre i 2019. Disse beretninger 
bygger primært på de forvaltningsrevisioner, som revisorerne vælger på grundlag af deres 
vurdering af de væsentligste risici i forbindelse med EU's udgifter og politikgennemførelse. 

Revisorerne offentliggør endvidere deres årsberetninger om EU-budgettet, de europæiske 
udviklingsfonde, EU-agenturerne og fællesforetagenderne samt afgiver udtalelser om ny eller 
ajourført EU-lovgivning med finansielle konsekvenser.  

Bemærkninger til redaktører 

EU's årlige budget er på ca. 140 milliarder euro. Det svarer til ca. 1 % af 
bruttonationalindkomsten for alle EU's medlemsstater eller ca. 2 % af medlemsstaternes samlede 
offentlige udgifter.  

Som EU's uafhængige eksterne revisor kontrollerer Revisionsretten, at EU's midler inkasseres og 
anvendes i overensstemmelse med reglerne, at de regnskabsføres korrekt, og at de opnår 
resultater effektivt og produktivt. Revisionsrettens beretninger og udtalelser er et afgørende led i 
EU's ansvarskæde og hjælper borgerne med bedre at forstå, hvordan EU og dets medlemsstater 
tackler nuværende og fremtidige udfordringer. 

Arbejdsprogrammet for 2019 foreligger på Revisionsrettens websted (eca.europa.eu) på 23 EU-
sprog. 
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