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Forord 

 

Vores rolle som Den Europæiske Unions (EU's) uafhængige eksterne 
revisor er at kontrollere, at EU's midler inkasseres og anvendes i 
overensstemmelse med de relevante regler og forordninger, og at der 
aflægges korrekt regnskab for dem. EU opnår nok størst virkning 
gennem sine reguleringstiltag og internationale aftaler på områder 
såsom handel. Selv om EU's samlede årlige budget på ca. 
140 milliarder euro kan forekomme stort, er det i budgetmæssig 
henseende forholdsvis lavt, idet det blot udgør ca. 1 % af BNP for alle 
EU's medlemsstater, hvis samlede offentlige udgifter er 50 gange 
højere. Det er derfor så meget desto vigtigere, at EU's budget  

 
 
anvendes effektivt, og af den grund fokuserer vores arbejde i stigende 
grad på at vurdere, om EU's politikker og programmer når deres mål 
og skaber merværdi.  

Dette arbejde vil være vigtigere end nogensinde i 2019: 
Forhandlingerne om EU's flerårige finansielle ramme (FFR) for årene 
2021 til 2027 vil blive afsluttet ved årets udgang, Det Forenede 
Kongerige vil være udtrådt af EU, og der vil være et nyvalgt Europa-
Parlament.  

Vores arbejdsprogram for 2019 dækker en bred række spørgsmål, som 
afspejler de udfordringer, EU står over på nuværende tidspunkt. Det 
behandler de 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. Vi vil fortsat undersøge alle disse områder med henblik 
på at fastslå, om EU leverer, hvad det har lovet. 

Vi har udvalgt vores revisionsopgaver på grundlag af en vurdering af 
de  
væsentligste risici i forhold til EU's udgifter og politikgennemførelse og 
samtidig taget hensyn til fremsatte forslag.  
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Flere af de opgaver, som er udvalgt for 2019, og som bl.a. omfatter 
omfordeling af migranter og EU-statsstøtte til banker, er af særlig høj 
prioritet. Vi planlægger at færdiggøre vores arbejde med disse opgaver 
på et tidspunkt, som vil gøre det muligt at offentliggøre de relaterede 
beretninger ved udgangen af 2019. En række andre revisions- og 
analyseopgaver vil også blive færdiggjort i løbet af året. 

I det følgende findes en detaljeret liste over de særberetninger og 
analysebaserede produkter, vi agter at offentliggøre i 2019.  

Vi mener, at den brede vifte af emner i vores arbejdsprogram for 2019 
vil gøre det muligt for os fortsat at give EU-borgerne og vores 
institutionelle interessenter og partnere, både på EU-plan og i 
medlemsstaterne, uafhængige, objektive beretninger om centrale 
spørgsmål for EU's fremtid, der fremhæver det, der fungerer godt, og 
påpeger det, der ikke gør det.  

 

 

 

 

Klaus-Heiner Lehne  
Formand 
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Særberetninger og andre produkter, som vil blive offentliggjort i 
2019 

Prioritetskategori Opgavens navn Opgavens formål 

Bæredygtig anvendelse af naturressourcer og håndtering af klimaændringer 

Høj prioritet 

Pesticider Denne revision sigter mod at vurdere, om EU's indsats inden for bæredygtig anvendelse af pesticider giver 
resultater. 

Investeringer i grøn energi Den foreslåede revision sigter mod at analysere, om EU's klima- og energipolitikker indeholder klare "grønne 
kriterier", når det besluttes, hvilke investeringer, der skal foretages. 

Prioritet 

Økologiske fødevarer Revisionen har fokus på kontrolsystemet vedrørende produktion, behandling, distribution og import af 
økologiske produkter. 

Grænseoverskridende 
sundhedsydelser 

At undersøge effektiviteten af Kommissionens overvågning af og tilsyn med gennemførelsen af direktivet om 
grænseoverskridende sundhedsydelser, de hidtil opnåede resultater, de rammer, der er indført, og EU-
medfinansierede foranstaltninger til støtte for gennemførelsen. 

Forskning og innovation inden for 
klima og energi 

Revisionen omfatter en vurdering af Kommissionens støtte til forskning og innovation inden for lagring af 
energi. 

Indkomststabilisering under den fælles 
landbrugspolitik 

Denne revision vil have fokus på de risikostyringsværktøjer, som foreslås i den fælles landbrugspolitik (f.eks. 
forsikring, gensidige fonde og indkomststabiliseringsredskaber), især på deres gennemførelse og på deres 
komplementaritet/synergier med andre foranstaltninger. 

Drivhusgasopgørelser At undersøge EU's system for indsamling, kontrol og rapportering af dataene om drivhusgasemissioner og 
modvirkningsforanstaltninger. 

Nuklear sikkerhed At undersøge, hvordan Kommissionen og medlemsstaterne har forberedt sig for så vidt angår nuklear 
sikkerhed, strålingsbeskyttelse, nuklear sikkerhedskontrol, radioaktivt affald og nuklear sikkerhed. 
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Prioritetskategori Opgavens navn Opgavens formål 

Bæredygtig anvendelse af naturressourcer og håndtering af klimaændringer 

EU's system til måling af køretøjers 
emissioner Formålet er at skitsere alle problemer og institutionelle reaktioner for så vidt angår køretøjers emissioner. 

Antimikrobiel resistens Den foreslåede revision har til formål at gøre status over og vurdere effektiviteten af foranstaltninger på EU-
plan til at bekæmpe den stigende trussel fra antimikrobiel resistens (AMR).  

Europæiske miljøprioriteter Denne revision vil især have fokus på Kommissionens rolle i forvaltningen af de europæiske miljøregnskaber. 
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Prioritetskategori Opgavens navn Opgavens formål 

Investeringer i samhørighed, vækst og inklusion 

Høj prioritet 

Veje, som forbinder europæiske 
regioner 

Den foreslåede revision sigter mod at vurdere, hvordan de udvalgte vejprojekter indfrier de strategiske mål 
om at forbedre den intraregionale konnektivitet og skabe muligheder for en optimal strøm af varer og 
personer ved at mindske de nuværende flaskehalse i trafikstrømme. 

EU's kulturelle investeringer Den forslåede revision har til formål at vurdere effektiviteten og komplementariteten af EU's finansiering på 
kulturområdet. 

Prioritet 

Omkostninger vedrørende 
gennemførelse af ESI-fondene for 
2014-2020 

Revisionen har til formål at vurdere, om der findes tilgængelige oplysninger om omkostningerne vedrørende 
gennemførelsen af samhørighedspolitikken, om de er pålidelige, og hvordan de anvendes af Kommissionen 
og medlemsstaterne. 

Svig på samhørighedsområdet At vurdere, om programmyndighederne forvalter foranstaltningerne til bekæmpelse af svig i udgifterne 
under EU's samhørighedspolitik på hensigtsmæssig vis. 

Vind- og solcelleenergi 
At vurdere udformningen, gennemførelsen og overvågningen af EU's og medlemsstaternes strategier for 
vind- og solcelleenergi, og om EU's og medlemsstaternes retlige rammer og finansiering støtter strategierne 
på en effektiv måde. 

Indførelse af SESAR 
Revisionen vil undersøge behovet for og udformningen af EU's intervention i implementeringsfasen for 
forskning i lufttrafikstyring (ATM) i det fælles europæiske luftrum (SESAR), forvaltningen af de EU-midler, den 
har fået tildelt, og i hvilket omfang der reelt opnås præstationsforbedringer for den europæiske ATM.  

Forvaltningsorganet for Innovation og 
Netværk (INEA) 

Organets omkostningseffektivitet og effektivitet kan måles ved at vurdere følgende områder: strategi og 
mandat, styring og programforvaltning samt administrative udgifter og personaleforvaltning. 

Den Europæiske Fond for Bistand til de 
Socialt Dårligst Stillede (FEAD) 

At vurdere, om FEAD blev udformet til at være et effektivt redskab til at afhjælpe fattigdom og bidrage til 
social inklusion af de socialt dårligst stillede personer i EU.  

Erfaringer fra samhørighedsområdet 
Det foreslåede briefingpapir har til formål at sammenfatte og analysere de vigtigste og stadig relevante 
revisionsbemærkninger fra Revisionsrettens særberetninger på samhørighedsområdet for perioderne 2007-
2013 og 2014-2020. 
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Prioritetskategori Opgavens navn Opgavens formål 

Udfordringer vedrørende migration, sikkerhed og bæredygtig global udvikling 

Høj prioritet 

Omfordeling af migranter 

Den foreslåede revision har til formål at vurdere Kommissionens rolle i gennemførelsen af 
(kvote)nødflytningsordningen, som fastsat i Rådets afgørelse 2015/1523 og 2015/1601, og fortsætte med en 
dybdegående opfølgning på særberetning nr. 6/2017 om "EU's reaktion på flygtningekrisen: 
"hotspottilgangen"". 

Kvaliteten af data om budgetstøtte 
Den foreslåede revision har til formål at vurdere, om de resultatdata, som Kommissionen har anvendt til at 
udbetale variable trancher af budgetstøtte, er pålidelige, og om Kommissionens erklæringer om 
budgetstøttens effektivitet er begrundede. 

Forsvar 
Det foreslåede briefingpapir har til formål at gennemgå EU's forsvarspolitik, herunder dets samarbejds- og 
forvaltningsordninger, opnåede resultater og merværdien af dets finansieringsordninger, som bidrager til 
forsvaret. 

Prioritet Grænsekontrol (informationssystemer 
for indre sikkerhed) 

Revisionen vil vurdere, om medlemsstater og EU-organer samarbejder for at sikre, at de værktøjer og 
oplysninger, der er nødvendige for at opretholde et højt niveau af sikkerhed ved vores grænser, er 
tilgængelige (forvaltning, koordinering og samarbejde). Den vil have fokus på de oplysninger og værktøjer, 
som er tilgængelige for grænsevagterne, og om disse informationssystemer opfylder grænsevagternes behov 
(adgang til oplysninger, uddannelse og støtte). 
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Prioritetskategori Opgavens navn Opgavens formål 

Et velfungerende indre marked og en bæredygtig monetær union 

Høj prioritet EU-statsstøtte til banker Den foreslåede revision har til formål at vurdere produktiviteten og effektiviteten af EU's procedurer for 
statsstøtte og fondsstøtte. 

Prioritet 

E-handelens sårbarhed over for
skattesvig

At vurdere, om de regler og kontrolforanstaltninger, som Kommissionen og medlemsstaterne har fastlagt for 
så vidt angår opkrævning af moms og told i forbindelse med e-handel, er effektive og sikrer beskyttelse af 
EU's budget. 

Venturekapital At vurdere Kommissionens rolle i forvaltningen af finansieringsinstrumenter, der yder venturekapital, under 
de forskellige programmer. 

EBA's EU-dækkende stresstest At vurdere, om den EU-dækkende stresstest for banker er blevet mere produktiv og effektiv. 

EU's konkurrencepolitik At vurdere, om EU's konkurrencepolitik håndhæves på områderne fusioner, karteller og antitrustspørgsmål. 

Finanspolitisk stabilitet i EU. 
Revision af effektiviteten af Kommissionens foranstaltninger med hensyn til at vurdere udformning og 
gennemførelse af nationale finanspolitiske rammer, som bidrager til, at medlemsstaterne opfylder målene i 
stabilitets- og vækstpakken, i overensstemmelse med sixpacken, twopacken og finanspagten. 

SMV'ers innovation 

Den foreslåede revision har til formål at vurdere, hvor godt Kommissionen har forvaltet H2020-
forskningsfinansiering til at støtte vellykket innovation hos SMV'er, idet der lægges særlig vægt på at vurdere 
risici for EU-merværdi og komplementaritet med andre EU-programmer og fonde og andre nationale 
programmer og fonde. 
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Prioritetskategori Opgavens navn Opgavens formål 

Ansvarlig og produktiv finansiering og administration af Unionen 

Høj prioritet 

Etiske rammer i de udvalgte EU-
institutioner 

At vurdere, om de udvalgte EU-institutioner har passende etiske rammer. Vi vil undersøge de juridiske etiske 
krav, procedurerne for håndhævelsen af de etiske rammer samt personalets bevidsthed om og opfattelse af 
disse rammer. 

Bedre regulering 
Det foreslåede briefingpapir har til formål at samle resultaterne af Revisionsrettens revisions- og 
gennemgangsopgaver vedrørende Kommissionens initiativer "Bedre regulering" til begyndelsen af den næste 
valgperiode (dvs. i anden halvdel af 2019). 

Prioritet 

Reform af EU's personalevedtægt At vurdere, om ændringen af personalevedtægten i 2014 førte til produktivitetsgevinster i Kommissionen. 

Offentlig deltagelse i EU's lovgivning At vurdere, om Kommissionens offentlige høringer er effektive. Vi vil fokusere på udformningen og 
gennemførelsen af Kommissionens ramme for offentlige høringer. 

Bæredygtighedsrapportering 
Den foreslåede opgave har til formål at vurdere, om Kommissionen og andre EU-institutioner samt EU-
agenturer rapporterer om bæredygtighed og målene om bæredygtig udvikling i 2030-dagsordenen på en 
strategisk og struktureret måde. 
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OM OS 

 
 
Revisionsrettens kollegium på mødet den 12. juli 2018 

Som EU's eksterne revisor har vi til opgave at bidrage til at forbedre 
EU's økonomiske forvaltning, fremme ansvarlighed og 
gennemsigtighed og agere som den uafhængige beskytter af EU-
borgernes finansielle interesser.  

Vi advarer om risici, giver sikkerhed og påpeger mangler såvel som 
succeser.  

 
 
Vi yder endvidere vejledning til EU's politiske beslutningstagere og 
lovgivere om, hvordan EU's politikker og programmer kan 
forbedres.  

Vores 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. 

Endelig vil vi gennem vores arbejde hjælpe vores borgere med 
bedre at forstå, hvordan EU og dets medlemsstater tackler 
nuværende og fremtidige udfordringer. 
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Vores produkter 

Vi udarbejder:  

 årsberetninger om EU-budgettet og de europæiske 
udviklingsfonde, inklusive en revisionserklæring 

 særberetninger om udvalgte emner. Disse beretninger 
offentliggøres i årets løb og bygger hovedsagelig på 
forvaltningsrevision  

 udtalelser, som Europa-Parlamentet og Rådet bruger i 
forbindelse med godkendelse af EU-lovgivning og andre afgørelser  

 særlige årsberetninger om EU's forskellige agenturer og organer 
med vores erklæringer baseret på finansiel revision  

 Analysebaserede publikationer, f.eks. horisontale analyser, 
briefingpapirer og kortfattede sagsgennemgange  

 den årlige aktivitetsrapport, som giver oplysninger om og indsigt 
i vores aktiviteter i det pågældende år. 



SÅDAN KONTAKTER DU EU

Personligt
Der findes flere hundrede Europe Direct-informationscentre i hele EU. Find dit nærmeste center på:
http://europa.eu/contact

Pr. telefon eller e-mail
Europe Direct er en tjeneste, der besvarer spørgsmål om EU. Kontakt Europe Direct:
— på gratisnummer: 00 800 6 7 8 9 10 11 (visse operatører tager betaling for disse opkald)
— på følgende nummer: +32 22999696 eller
— pr. e-mail: http://europa.eu/contact 

SÅDAN FINDER DU OPLYSNINGER OM EU

Online
Oplysninger om EU er tilgængelige på alle EU’s officielle sprog på Europawebstedet: http://europa.eu

EU-publikationer
Du kan downloade eller bestille EU-publikationer gratis eller mod betaling fra EU Bookshop på: http://publications.europa.eu/eubookshop. Du kan bestille flere  
eksemplarer af de gratis publikationer ved at kontakte Europe Direct eller dit lokale informationscenter (se http://europa.eu/contact).

EU-ret og relaterede dokumenter
Du kan nemt få adgang til EU’s juridiske oplysninger (herunder al EU-ret siden 1951) på alle officielle EU-sprog på EUR-Lex: http://eur-lex.europa.eu

Åbne data fra EU
EU’s portal for åbne data (http://data.europa.eu/euodp) giver adgang til datasæt fra EU. Dataene kan downloades og genanvendes gratis til både kommercielle og 
ikkekommercielle formål.
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