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EU-revisorernes arbejdsprogram for
2020: De kontrollerer, om EU leverer
resultater
Den Europæiske Revisionsret har i dag offentliggjort sit arbejdsprogram for næste år med
angivelse af revisionsprioriteter. Revisionerne vil dække en bred vifte af emner, som afspejler
EU's vigtigste udfordringer og fokusområder: bæredygtig anvendelse af naturressourcer, vækst
og inklusion, migration, sikkerhed og global udvikling, det indre marked og et ansvarligt og
produktivt EU. Revisorerne vil undersøge disse emner for at fastslå, om EU leverer, hvad det
har lovet.
Arbejdsprogrammet for 2020 giver nærmere oplysninger om 41 beretninger, som Revisionsretten
forventer at offentliggøre i 2020, og som er udvalgt på grundlag af en vurdering af de
væsentligste risici vedrørende EU's udgifter og politikgennemførelse. Revisorerne vil også for
første gang offentliggøre en årsberetning om performance i EU's politikker. Den vil således
supplere deres årsberetninger om EU-budgettet, de europæiske udviklingsfonde, Den Fælles
Afviklingsinstans, EU-agenturerne, fællesforetagenderne og Europaskolerne. Revisorerne vil
endvidere afgive udtalelser om ny eller ajourført EU-lovgivning med finansielle konsekvenser.
"Selv om EU's samlede årlige budget på ca. 140 milliarder euro kan forekomme stort, udgør det
kun ca. 1 % af medlemsstaternes bruttonationalindkomst," siger formanden for Den Europæiske
Revisionsret, Klaus-Heiner Lehne. "Det er så meget desto vigtigere, at dette budget anvendes
effektivt, og derfor fokuserer vores arbejde i stigende grad på at vurdere, om EU's politikker og
programmer når deres mål og skaber merværdi, i stedet for blot at undersøge, om reglerne er
fulgt."
Bæredygtighed står i centrum for EU-revisorernes arbejde i det kommende år. De vil derfor i
2020 fortsætte med at vurdere, om EU's håndtering af klimaændringer er hensigtsmæssig, og de
vil bl.a. udarbejde beretninger om brug af pesticider, om plastaffald, om havmiljø, om
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biodiversitet i landbruget og om bestøvere. De vil også tage hensyn til FN's mål for bæredygtig
udvikling (SDG'erne) og næste år dække alle 17 mål på nær 3.
Revisionsrettens revisionsprioriteter for 2020 vil også omfatte opgaver på området investering i
samhørighed, vækst og inklusion. Revisorerne vil især se på investeringer i vejinfrastruktur, som
forbinder EU's regioner, EU-finansiering på kulturområdet og foranstaltninger til bekæmpelse af
børnefattigdom. De vil også undersøge Europa-Kommissionens kontrolsystem vedrørende
samhørighedsområdet i programperioden 2014-2020. Endvidere vil de undersøge EU's
foranstaltninger udadtil og sikkerhedspolitik, navnlig med revisioner vedrørende Frontex' nye
mandat som Det Europæiske Agentur for Grænse- og Kystbevogtning, retsstatsprincippet i
Ukraine og cybersikkerhed i EU.
Revisorerne vil også undersøge centrale spørgsmål vedrørende det indre markeds funktionsmåde
og den monetære unions bæredygtighed, f.eks. EU-tilsynet med statsstøtte til banker efter
finanskrisen, udvekslingen af skatteoplysninger mellem medlemsstaterne og forvaltningen af
Europas rumaktiver.
På det prioriterede område "Ansvarlig og effektiv finansiering og administration af Unionen" vil
revisorerne undersøge EU's reaktion på Kinas "ét bælte, én vej"-initiativ, især strategien for
styrkede forbindelser mellem Europa og Asien. De vil bl.a. også vurdere Det Europæiske Centrum
for Investeringsrådgivning og tredjelandes bidrag til EU-budgettet.
Med denne brede vifte af emner vil Revisionsretten fortsat forsyne EU-borgerne og de politiske
beslutningstagere med uafhængige beretninger om spørgsmål med betydning for EU's fremtid,
som fremhæver både det, der fungerer godt, og det, der ikke gør.

Bemærkninger til redaktører
Revisionsrettens rolle som EU's uafhængige eksterne revisor er at bidrage til at forbedre EU's
økonomiske forvaltning og fremme ansvarlighed og gennemsigtighed. Revisionsretten advarer
om risici, giver sikkerhed og påpeger både mangler og succeser.
Revisionsrettens beretninger og udtalelser er et afgørende led i EU's ansvarskæde. De bruges til
at stille dem, der er ansvarlige for gennemførelsen af EU's politikker og programmer, til regnskab:
Kommissionen, de andre EU-institutioner og -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 2020 foreligger på Revisionsrettens websted (eca.europa.eu) på 23 EUsprog.
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