
DA

2023+ Arbejdsprogram



2

FORORD 

I 2022 står Den Europæiske Union og medlemsstaterne samtidig 
med, at de stadig konfronteres med virkningerne af den globale 
pandemi og hastige klimaændringer, nu over for en anden krise: en 
massiv energi-, sikkerheds-, og migrationskrise, som skyldes 
Ruslands angrebskrig mod Ukraine. Alle disse begivenheder har en 
betydelig indvirkning på EU-borgernes liv og på EU's økonomiske 
situation og globale relationer. 

Vores rolle som Den Europæiske Unions uafhængige eksterne 
revisor er at kontrollere, at Den Europæiske Unions midler 
inkasseres og anvendes i overensstemmelse med de relevante 
forordninger og regler, og at udgifterne giver resultater for EU's 
skatteydere. Dette gælder også alle de nye foranstaltninger, som 
træffes for at bidrage til at overvinde de mange negative virkninger 
af de mange aktuelle kriser. Vores arbejdsprogram for 2023+ er 
udarbejdet med tanke på disse udfordringer. Nedenfor finder du en 
oversigt over de 82 særberetninger og analyser, vi agter at 
offentliggøre, primært i 2023 og 2024. 

Energikrisen har ramt medlemsstaternes, virksomhedernes og 
borgernes økonomier særlig hårdt. EU sigter mod at gå i spidsen for 
bekæmpelsen af globale klimaændringer. På det strategiske 
prioriterede område "klimaændringer, miljøet og naturressourcer" 
planlægger vi at udføre 21 revisioner inden for en lang række 
forskellige emner, bl.a. energisikkerhed, forurening, 
klimarelaterede tiltag og bæredygtig fødevareproduktion. 
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Vores revisionsarbejde omfatter også sikkerhed og migration. På 
det strategiske prioriterede område "modstandsdygtighed over for 
trusler mod Unionens sikkerhed og respekt for de europæiske 
værdier frihed, demokrati og retsstatsprincippet" har vi 14 
opgaver på områder såsom bidraget fra Tjenesten for EU's 
Optræden Udadtil (EU-Udenrigstjenesten) til den fælles udenrigs- 
og sikkerhedspolitik (FUSP), militær mobilitet og bistand til 
flygtninge. 

Initiativet NextGenerationEU (NGEU), der gør det muligt at bruge 
store beløb inden for en kort periode for at afhjælpe de 
økonomiske og sociale skader, som covid-19-pandemien har 
forårsaget, står stadig højt på vores dagsorden. I de kommende to 
år planlægger vi at offentliggøre 12 revisionsberetninger 
vedrørende NGEU. De vil hovedsagelig omhandle genopretnings- 
og resiliensfaciliteten. Tre revisioner har fokus på et andet vigtigt 
horisontalt område, nemlig bekæmpelse af svig. Vi behandler 
desuden mange andre områder, som er defineret i Revisionsrettens 
strategi for 2021-2025. 

Som nyvalgt formand for Revisionsretten vil jeg gerne understrege, 
at vi gennem vores uafhængige, objektive og professionelle 
revisionsarbejde sigter mod fortsat at bidrage til, at EU's midler 
anvendes effektivt og forsvarligt. Dette arbejdsprogram vil støtte os 
i denne udfordrende opgave. 

Tony Murphy 
Formand 
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Strategisk prioritet 
og planlagt 

publikationsår 
Opgavens navn  Produkttype Opgavens formål 

Horisontalt område: 
NGEU 

 

2023 

Investeringsinitiativerne som 
reaktion på coronavirusset  
(CRII og CRII Plus) og REACT-
EU 

Særberetning 

Formålet er at undersøge, om Kommissionen tilpassede samhørighedspolitikken for 
2014-2020 effektivt gennem investeringsinitiativet som reaktion på coronavirusset og 
REACT-EU og hurtigt mobiliserede de europæiske struktur- og investeringsfonde for at 
reagere på covid-19-pandemien. 

Udformning af Kommissionens 
kontrolsystem for 
genopretnings- og 
resiliensfaciliteten 

Særberetning 
Formålet er at vurdere, om Kommissionens kontrolsystem har potentiale til at sikre 
den formelle rigtighed af betalinger under genopretnings- og resiliensfaciliteten og 
beskyttelsen af EU's finansielle interesser. 

Gældsforvaltning  
i Kommissionen Særberetning Formålet er at vurdere, om Kommissionen udviklede effektive systemer til forvaltning 

af gæld til finansiering af NGEU. 

Genopretnings- og 
resiliensfacilitetens resultater Særberetning Formålet er at vurdere, om overvågningsrammen for genopretnings- og 

resiliensfaciliteten er hensigtsmæssig med henblik på at måle performance. 

Absorption af midler fra 
genopretnings- og 
resiliensfaciliteten 

Særberetning 

Formålet er, at vurdere et af de centrale mål for genopretnings- og resiliensfaciliteten 
- hurtighed - ved at undersøge, i hvilket omfang finansieringen fra genopretnings- og 
resiliensfaciliteten rent faktisk blev fremskyndet. Revisionen vil vurdere 
medlemsstaternes absorption af midler fra faciliteten til reformer og investeringer. 

Dobbeltfinansiering Særberetning 

Formålet er at vurdere, om Kommissionen og medlemsstaterne indførte robuste 
forvaltnings- og kontrolsystemer for at undgå dobbeltfinansiering af udgifter 
finansieret via genopretnings- og resiliensfaciliteten og programmerne under 
samhørighedspolitikken.  



5
Strategisk prioritet 

og planlagt 
publikationsår 

Opgavens navn Produkttype Opgavens formål 

Horisontalt område: 
NGEU 

2024 

Digital omstilling inden for 
genopretnings- og 
resiliensfaciliteten 

Særberetning 
Formålet er at vurdere, om gennemførelsen af de digitale investeringer og 
reformerne i de nationale genopretnings- og resiliensplaner bidrog effektivt til EU's 
digitale strategi og digitale omstilling. 

Medlemsstaternes 
kontrolsystem for 
genopretnings- og 
resiliensfaciliteten 

Særberetning 
Formålet er at vurdere, om medlemsstaternes foreslåede kontrolsystemer for 
forvaltning af midler modtaget fra genopretnings- og resiliensfaciliteten er 
veludformede til at beskytte EU's finansielle interesser. 

De nye egne indtægter baseret 
på ikkegenanvendt 
plastemballageaffald 

Særberetning 

Formålet er at vurdere, om Kommissionen etablerede en passende ramme for 
forvaltning af de nye egne indtægter baseret på ikkegenanvendt 
plastemballageaffald, bl.a. som led i indsamling og kontrol af medlemsstaternes 
bidrag.  

Reformer inden for 
genopretnings- og 
resiliensfaciliteten 1 

Særberetning Formålet er at vurdere, om gennemførelsen af reformer på et specifikt område i 
resiliens- og genopretningsprogrammerne fremmer resiliens og konvergens. 

Grøn mærkning i NGEU Særberetning 
Formålet er at vurdere, hvordan genopretnings- og resiliensfaciliteten under 
NextGenerationEU tilpassede sig og bidrog til klimaindsatsmålene i den europæiske 
grønne pagt. 

Reformer inden for 
genopretnings- og 
resiliensfaciliteten 2 

Særberetning Formålet er at vurdere, om gennemførelsen af reformer på et specifikt område i 
resiliens- og genopretningsprogrammerne fremmer resiliens og konvergens. 
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Strategisk prioritet 
og planlagt 

publikationsår 
Opgavens navn  Produkttype Opgavens formål 

Horisontalt område: 
Bekæmpelse af svig 

 

2023 

Interessekonflikter Særberetning 
Formålet er at undersøge, om Kommissionen og medlemsstaterne indførte effektive 
politikker og procedurer til at adressere interessekonflikter i forbindelse med 
betalinger under den fælles landbrugspolitik og samhørighedspolitikken. 

Horisontalt område: 
Bekæmpelse af svig 

 

2024 

Strategi for bekæmpelse af 
svig Særberetning Formålet er at vurdere effektiviteten af Kommissionens strategi for bekæmpelse af 

svig fra 2019 i bekæmpelsen af svig vedrørende EU's udgifter. 

Momssvig i forbindelse med 
import Særberetning Formålet er at vurdere, om EU sikrer beskyttelsen af sine finansielle interesser 

effektivt, når erhvervsdrivende anvender momsrelaterede særlige importprocedurer. 
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Strategisk prioritet 

og planlagt 
publikationsår 

Opgavens navn Produkttype Opgavens formål 

Unionens økonomiske 
konkurrenceevne 

2023 

Energiunionen Særberetning 
Formålet er at undersøge ACER's tilsyn med en konsekvent og effektiv gennemførelse 
af reglerne for elmarkedet og overvågningen af markedsmisbrug og gennemsigtighed 
(REMIT) på området for det indre energimarked. 

Digitalisering af skoler Særberetning Formålet er at vurdere effektiviteten af EU's støtte til digitalisering af skoler. 

Autoriserede økonomiske 
operatører Særberetning Formålet er at vurdere, om EU's AEO program på vellykket vis støttede lovlig handel 

og sikkerhed i forsyningskæden.  

Målet om at blive verdens 
næststørste batteriproducent 
senest i 2024. 

Særberetning 
Formålet er at vurdere, om Kommissionen valgte egnede værktøjer til at gribe ind i 
værdikæden for batterier, i hvilket omfang de er blevet anvendt, og deres indvirkning, 
hvis den kan måles. 

Unionens økonomiske 
konkurrenceevne 

2024 

Brinttransport Særberetning 
Formålet er at vurdere effektiviteten af Kommissionens strategi til fremme af EU's 
brintinfrastruktur for transport og effektiviteten af EU's medfinansiering til støtte for 
udvikling og rettidig levering af en brintinfrastruktur for transport i medlemsstaterne. 

Kunstig intelligens Særberetning Formålet er at analysere, om EU's investeringer på området kunstig intelligens 
(hovedsagelig via Horisont 2020) udnyttes i EU, navnlig af EU's industri.  

Digitale betalinger Særberetning 

Formålet er at undersøge, om rammerne for digitale betalinger og EU-organernes 
relaterede tiltag bidrager til sikkerheden og effektiviteten i forbindelse med sådanne 
betalinger. Revisionen vil fokusere på mål på EU-niveau, f.eks. fremme af 
grænseoverskridende ydelse af tjenester, fremme af konkurrence, forebyggelse af 
økonomisk kriminalitet, fremme af forbrugerbeskyttelse og sikring af finansiel 
stabilitet. 

Anerkendelse af 
erhvervsmæssige 
kvalifikationer i EU 

Særberetning 
Formålet er at vurdere, om der fortsat er hindringer for den gensidige anerkendelse 
af erhvervsmæssige kvalifikationer og akademiske eksamensbeviser for arbejdstagere 
i EU's indre marked. 
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Strategisk prioritet 
og planlagt 

publikationsår 
Opgavens navn  Produkttype Opgavens formål 

Statsstøtte i en krisetid Særberetning 

Formålet er at vurdere, hvordan Kommissionen tilpassede statsstøttereglerne 
vedrørende genopretnings- og resiliensfaciliteten og samhørighedsmidlerne for at 
sikre en effektiv anvendelse af EU's statsstøtteregler i indsatsen mod de 
konkurrenceforvridende økonomiske virkninger for EU's virksomheder som følge af 
covid-19 og invasionen af Ukraine, og at undersøge, hvordan medlemsstaterne 
anvendte disse regler, bl.a. de midlertidige undtagelser. 

Støtte til unge Særberetning 
Formålet er at vurdere, om Den Europæiske Socialfond og 
ungdomsbeskæftigelsesinitiativet har været en effektiv støtte for unges beskæftigelse 
og beskæftigelsesegnethed. 

Geoblokering Særberetning 
Formålet er at vurdere effektiviteten af den lovgivningsramme og de foranstaltninger, 
som Kommissionen og medlemsstaterne har truffet for at fjerne hindringer for 
grænseoverskridende e-handel og beskytte forbrugerrettighederne. 

Private pensioner Særberetning 
Formålet er at undersøge, om EU's tiltag effektivt sikrede pensionssystemernes 
bæredygtighed ved at støtte private pensioner, hvilket både omfatter 
arbejdsmarkedsrelaterede pensioner (søjle II) og personlige pensioner (søjle III). 
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Strategisk prioritet 
og planlagt 

publikationsår 
Opgavens navn  Produkttype Opgavens formål 

Modstandsdygtighed 
over for trusler mod 

Unionens sikkerhed og 
respekt for de 

europæiske værdier 
frihed, demokrati og 
retsstatsprincippet 

 

2023 

Fødevareforsyningskæden 
under covid-19 Særberetning 

Formålet er at vurdere, om Kommissionen og medlemsstaterne reagerede 
hensigtsmæssigt på covid-19-pandemien for at opretholde fødevaresikkerheden i 
hele EU. 

Programmering af 
udviklingsbistand Særberetning 

Formålet er at vurdere, om EU tildelte sin udviklingsbistand for 2021-2027 i 
overensstemmelse med en veldefineret strategi, og om det udarbejdede 
kvalitetsstøtteprogrammer. 

Forberedende foranstaltning 
vedrørende forsvarsforskning 
(PADR) 

Særberetning 
Formålet er at vurdere, om PADR var effektiv med hensyn til at teste mekanismer til 
finansiering og stimulering af samarbejdet mellem aktører på forsknings- og 
teknologiområdet i EU's medlemsstater. 

Spotlightinitiativet Særberetning Formålet er at vurdere, om EU's bidrag til EU's og FN's fælles Spotlightinitiativ er en 
effektiv måde til på verdensplan at bekæmpe vold mod kvinder og piger. 

Tjenesten for EU's Optræden 
Udadtil Særberetning Formålet er at vurdere, om EU-Udenrigstjenesten er godt rustet til at bidrage effektivt 

til sammenhængen i den fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik (FUSP). 

Lige muligheder for personer 
med handicap Særberetning Formålet er at undersøge, om EU's handicapstrategi og EU's finansiering bidrog til at 

opfylde behovene hos personer med handicap. 
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Strategisk prioritet 
og planlagt 

publikationsår 
Opgavens navn  Produkttype Opgavens formål 

Modstandsdygtighed 
over for trusler mod 

Unionens sikkerhed og 
respekt for de 

europæiske værdier 
frihed, demokrati og 
retsstatsprincippet 

 

2024 

Håndtering af grundlæggende 
årsager til migration i Afrika Særberetning 

Formålet er at vurdere, om projekter, der blev gennemført via EU's Nødtrustfond for 
Afrika, nåede de tilsigtede resultater og samtidig overholdt de grundlæggende 
menneskerettigheder.  

Faciliteten for flygtninge i 
Tyrkiet Særberetning 

Formålet er at følge op på anbefalingerne i særberetning 27/2018 og vurdere 
resultaterne af udviklingsdelen under den første tranche af faciliteten for flygtninge i 
Tyrkiet. 

Programmet for borgere, 
ligestilling, rettigheder og 
værdier 

Særberetning 
Formålet er at vurdere, om Kommissionen effektivt kontrollerer, at de EU-midler, der 
tildeles under programmet for borgere, ligestilling, rettigheder og værdier, tjener 
deres formål med at fremme EU's værdier.  

Militær mobilitet Særberetning 
Formålet er at vurdere, om handlingsplanen for militær mobilitet, som er en 
forudsætning for EU's strategiske autonomi, er på rette vej til at fremme hurtige og 
gnidningsløse militære bevægelser i og uden for EU. 

Retsstatsprincippet i EU Særberetning 
Formålet er at undersøge, om den nye konditionalitet vedrørende retsstatsprincippet 
er et effektivt redskab til beskyttelse af EU's finansielle interesser i tilfælde af 
overtrædelser af retsstatsprincippet på samhørighedsområdet. 

Samhørighedsaktion for 
flygtninge i Europa (CARE) Særberetning 

Formålet er at undersøge, om medlemsstaterne anvendte EU's FAST-CARE-midler 
under samhørighedspolitikken effektivt, produktivt og sparsommeligt med henblik på 
at hjælpe mennesker, som flygter fra Ruslands invasion af Ukraine. 

Integration af flygtninge i EU Særberetning 
Formålet er at vurdere, om projekter finansieret af Asyl-, Migrations- og 
Integrationsfonden var produktive og førte til effektiv integration af 
tredjelandsstatsborgere. 

Rapportering om 
retsstatsprincippet Analyse Formålet er at give et overblik over gennemgangen af retsstatsprincippet med særlig 

vægt på den årlige retsstatsrapport. 
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Strategisk prioritet 
og planlagt 

publikationsår 
Opgavens navn  Produkttype Opgavens formål 

Klimaændringer, miljø 
og naturressourcer 

 

2023 

Klimaændringer og 
udviklingsbistand Særberetning 

Formålet er at vurdere, hvor effektivt den globale klimaalliance+, som er EU's vigtigste 
initiativ til håndtering af klimaændringer i sin optræden udadtil, har hjulpet de mest 
sårbare lande til at begrænse risici og tilpasse sig ændringer.  

Jordbundsbeskyttelse og 
gødningsforvaltning Særberetning 

Formålet er at vurdere, om den fælles landbrugspolitik og de relevante bestemmelser 
i nitratdirektivet gør det muligt for EU at opnå bæredygtig jordbundsforvaltning og 
forhindre uforholdsmæssigt store koncentrationer fra flydende husdyrgødning. 

Farligt affald Analyse Formålet er at redegøre for status for produktion, genbrug, genanvendelse og 
mærkning af farligt affald, både i EU og ved overførsel til tredjelande. 

Intermodal godstransport Særberetning Formålet er at vurdere, om EU's lovgivningsmæssige og finansielle støtte til 
intermodal godstransport hidtil har været effektiv. 

Klimamål Særberetning 
Formålet er at gøre status over, i hvilket omfang klima- og energimålene for 2020 blev 
nået, og vurdere, om EU's klima- og energiforvaltningsramme udgør et solidt grundlag 
for at nå 2030-målene. 

Dyretransport Analyse Formålet er at gennemgå flytningen af dyr mellem medlemsstaterne og til tredjelande 
og analysere de vigtigste grunde til dyretransport. 

Cirkulær økonomi Særberetning 
Formålet er at undersøge effektiviteten af Den Europæiske Fond for 
Regionaludviklings støtte til den cirkulære økonomis udformnings- og 
produktionsfaser. 

Blå energi og den integrerede 
havpolitik Særberetning Formålet er at vurdere udviklingen af vedvarende offshoreenergi inden for rammerne 

af maritim fysisk planlægning og beskyttelsen af havmiljøet. 

Intelligente byer Særberetning Formålet er at vurdere, om fyrtårnsprojekterne bidrog effektivt til at gøre EU's byer 
intelligente. 
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Strategisk prioritet 
og planlagt 

publikationsår 
Opgavens navn  Produkttype Opgavens formål 

Akvakultur Særberetning 
Formålet er at undersøge, om Kommissionen og medlemsstaterne skabte de rette 
betingelser for at støtte bæredygtig vækst i akvakulturen, om de nåede deres mål, og 
om medlemsstaterne sikrede en produktiv anvendelse af EU's midler. 

Biobrændstoffer Særberetning 
Formålet er at vurdere EU's støtte til udbredelsen af bæredygtige biobrændstoffer, 
både med hensyn til at udnytte bæredygtige kilder og gøre en betydelig forskel for 
anvendelsen af disse. 
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Strategisk prioritet 
og planlagt 

publikationsår 
Opgavens navn  Produkttype Opgavens formål 

Klimaændringer, miljø 
og naturressourcer 

 

2024+ 

CO2-emissioner fra biler Særberetning 

Formålet er at vurdere, om rapporteringen af emissioner fra biler er pålidelig og giver 
mulighed for korrekt og rettidig opkrævning af relaterede bøder, hvilken virkning den 
fleksibilitet, som fabrikanterne tilbydes, har, og hvilken forskel der er på 
laboratorietestede emissioner og faktiske emissioner ved hjælp af big data. 

Energiforsyningssikkerhed  
i Unionen Særberetning 

Formålet er at vurdere, om EU via sin støtte til og investeringer i infrastruktur, 
engrosmarkeder og udviklingsplaner vil opnå el- og gasforsyningssikkerhed i 
overensstemmelse med klimamålene for 2030 og 2050. 

Strategiske planer under den 
fælles landbrugspolitik Særberetning 

Formålet er at vurdere, om udformningen og indholdet af medlemsstaternes 
godkendte strategiske planer stemmer overens med politikmålet om en grønnere 
fælles landbrugspolitik. 

Havvandets kvalitet Særberetning 
Formålet er at vurdere sammenhængen og effektiviteten i EU's foranstaltninger til at 
reducere havforurening, og undersøge, om EU bygger videre på vellykkede erfaringer 
for at nå sit mål for 2030 hen imod nulforurening i EU's havvand.  

Klimatilpasning Særberetning 
Formålet er at vurdere gennemførelsen af EU's tilpasningsstrategi og undersøge, om 
integreringen af finansiering af klimatilpasning i EU-budgettet tog hensyn til de 
nuværende virkninger af klimaændringer og/eller forudså fremtidige virkninger. 

Økologisk landbrug Særberetning Formålet er at vurdere EU's støtte til økologisk landbrug med hensyn til dens bidrag til 
EU's klima- og miljømål. 

Forureningen i byerne Særberetning Formålet er at vurdere effektiviteten af EU's regler og EU-finansierede projekter inden 
for bekæmpelsen af luft-, lyd- og lysforurening i byområder. 
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Strategisk prioritet 
og planlagt 

publikationsår 
Opgavens navn  Produkttype Opgavens formål 

Gasinfrastruktur Særberetning 

Formålet er at vurdere, om EU-finansierede investeringer i infrastruktur til transport 
og opbevaring af gas gennem samhørighedspolitikken/Connecting Europe-
faciliteten/genopretnings- og resiliensfaciliteten bidrager effektivt til EU's 
energisikkerhed i forbindelse med gasforsyning.  

Intelligente net og målere Særberetning 
Formålet er at vurdere, om EU bidrager effektivt til udbredelsen af intelligente net og 
målere, som er en vigtig katalysator for at nå EU's klima- og energimål for 2030 og 
2050. 

Planlægning af 
energiressourcer Særberetning 

Formålet er at vurdere, om Kommissionen indførte hensigtsmæssige 
overvågningssystemer til at sikre, at medlemsstaternes planlægning af 
energiressoucer er effektiv og i overensstemmelse med EU's ramme for 
energisikkerhed, og om den effektivt koordinerede energiunionens mål om at 
diversificere gasforsyningen og oplagre reserver. 
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Strategisk prioritet 
og planlagt 

publikationsår 
Opgavens navn  Produkttype Opgavens formål 

Finanspolitikkerne og 
de offentlige finanser i 

Unionen 

 

2023 

EU's banktilsyn Særberetning Formålet er at give sikkerhed for, om forvaltningen af Den Europæiske Centralbanks 
tilsyn med signifikante kreditinstitutter er effektiv i operationel henseende.  

Økonomisk styring Analyse 

Formålet er at gøre status over vores tidligere revisionsarbejde og identificere 
potentielle ændringer af den økonomiske styring i lyset af de nye forhold og de 
konsekvenser, som pandemien og krigen i Ukraine har medført. Analysen vil udpege 
risici, udfordringer og muligheder for EU's fremtidige økonomiske samordning inden 
for rammerne af de igangværende drøftelser om, hvordan denne skal reformeres, 
hvilket højst sandsynligt vil ske i løbet af 2023. 

Budgetuniverset for 2021+ Særberetning Formålet er at vurdere den nuværende udformning af EU's finansielle arkitektur, bl.a. 
ændringerne som følge af den flerårige finansielle ramme for 2021-2027 og NGEU. 

Udenlandske direkte 
investeringer Særberetning Formålet er at give et første indblik i, hvor effektivt forordning (EU) 2019/452 om 

screeningmekanismer for direkte udenlandske investeringer er blevet gennemført.  

Inddrivelse af EU-midler Særberetning Formålet er at vurdere Kommissionens systemer, der sikrer, at EU inddriver 
uretmæssigt anvendte midler på en effektiv og rettidig måde. 

Finanspolitikkerne og 
de offentlige finanser i 

Unionen 

 

2024 

Skadelig skattekonkurrence i 
EU Særberetning 

Formålet er at vurdere udformningen, gennemførelsen og effektiviteten af de 
politiske og reguleringsmæssige foranstaltninger, som Kommissionen har truffet med 
henblik på at bekæmpe skattesvig, skatteunddragelse og skatteundgåelse i EU.  

Den Europæiske Fond for 
Strategiske Investeringer Særberetning 

Formålet er at vurdere EFSI's samlede performance med hensyn til mobilisering af 
yderligere investeringer og privat kapital til at håndtere markedssvigt og suboptimale 
investeringsforhold og dermed fremme økonomisk vækst.  
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Strategisk prioritet 
og planlagt 

publikationsår 
Opgavens navn  Produkttype Opgavens formål 

Andet 

 

2023 

Digitalisering af forvaltningen 
af EU-midler Analyse 

Formålet er at analysere det nuværende digitaliseringsniveau i forvaltningen af og 
kontrollen med EU-midler, de dermed forbundne risici og udfordringer og 
konsekvenserne for revisionen.  

Vinsektoren Særberetning 
Formålet er at undersøge, om EU's ramme for omstrukturering og omstilling af 
vindyrkningsarealer forbedrede konkurrencedygtigheden og bæredygtigheden for 
vindyrkere. 

Lovgivere, der udøver 
lobbyvirksomhed Særberetning 

Formålet er at vurdere, om EU's åbenhedsregister er et effektivt værktøj til at sikre 
gennemsigtighed i forbindelse med lobbyvirksomhed i EU's politik og 
beslutningstagning. 

Offentlige udbud Særberetning 
Formålet er at vurdere, om Kommissionen og medlemsstaterne effektivt har 
identificeret og afhjulpet hindringer for gennemsigtige og konkurrencedygtige 
offentlige udbud i det indre marked. 

Samhørighedsudgifternes 
formelle rigtighed  Analyse Formålet er at give et overblik over vores revisionsresultater vedrørende den formelle 

rigtighed af EU's udgifter under samhørighedspolitikken i perioden 2014-2020. 

Andet 

 

2024+ 

Covid og EU-agenturerne Særberetning 

Formålet er at vurdere, hvordan Det Europæiske Lægemiddelagentur (EMA) og Det 
Europæiske Center for Forebyggelse af og Kontrol med Sygdomme (ECDC) reagerede 
på udfordringen i forbindelse med covid-19-pandemien, og om denne reaktion var 
egnet til formålet. Dette omfatter navnlig deres evne til at tilpasse deres 
arbejdspraksis på en rettidig og effektiv måde. 

Forbrugernes tillid til 
fødevareprodukter Særberetning 

Formålet er at vurdere effektiviteten af EU's indsats for at bidrage til at sikre, at 
mærkningen af fødevareprodukter er i overensstemmelse med indholdet og ikke 
vildledende. Revisionen vil også vurdere, om den nuværende lovgivning giver de 
oplysninger, som vor tids forbrugere har brug for. 
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Strategisk prioritet 
og planlagt 

publikationsår 
Opgavens navn  Produkttype Opgavens formål 

Trafiksikkerhed Særberetning Formålet er at vurdere EU's foranstaltninger for at nå EU's mål om at nedbringe 
antallet af trafikdræbte til næsten nul inden 2050 ("nulvisionen"). 

Digitalisering af sundhedspleje Særberetning 

Formålet er at undersøge de forberedende foranstaltninger og programmer for 
initiativet for digital sundhed og e-sundhedsdataområdet. Revisionen vil vurdere de 
resultater, der er opnået hidtil, og komplementariteten mellem planlagte udgifter 
under genopretnings- og resiliensfaciliteten og udgifter under den flerårige finansielle 
ramme. 

Fjernforvaltning Særberetning Formålet er at vurdere, om GD ECHO's ydelse af humanitær bistand via 
"fjernforvaltning" er velbegrundet, effektiv og produktiv.  

Traktatbrudssager Særberetning 
Formålet er at vurdere Europa-Kommissionens tilsyn med medlemsstaternes 
anvendelse af EU-retten, navnlig hvordan traktatbrudssager bidrager til at fremme og 
håndhæve overholdelse af EU-retten. 

Sundhedssystemer i 
partnerlande Særberetning 

Formålet er at vurdere produktiviteten og effektiviteten af EU's støtte til 
sundhedssystemer i udviklingslande, herunder Kommissionens finansielle og 
styringsmæssige bidrag til sundhedsrelaterede globale initiativer. 

EU-institutionernes 
administrative performance Analyse Formålet er at analysere de eksisterende administrative performancerammer i EU-

institutionerne og navnlig at vurdere, hvor fuldstændige de er. 
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OM OS 

Vi er EU's eksterne revisor. Revisionsretten består af ét medlem fra 
hver medlemsstat og støttes af ca. 950 ansatte fra alle EU-
medlemsstater. Vi har til huse i Luxembourg, indledte vores arbejde 
i 1977 og har været en EU-institution siden 1993. 

Vores værdier er uafhængighed, hæderlighed, objektivitet, 
gennemsigtighed og professionalisme.  

Vores opgave: Gennem vores uafhængige, professionelle og 
virkningsfulde revisionsarbejde vurderer vi EU-foranstaltningernes 
sparsommelighed, effektivitet, produktivitet, lovlighed og formelle 
rigtighed. Dette bidrager til at forbedre ansvarligheden, 
gennemsigtigheden og den økonomiske forvaltning og dermed til at 
øge borgernes tillid til EU. Vi bestræber os på at reagere effektivt på 
de nuværende og fremtidige udfordringer, som EU står over for i et 
miljø i hastig forandring. 

Vores vision: Vi sigter mod at indtage en førende position inden for 
offentlig revision og at bidrage til en mere robust og bæredygtig 
Europæisk Union, der værner om de demokratiske værdier, som 
den bygger på. 

Vores revisionsberetninger, analyser 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 de 
nationale myndigheder. 

Endelig er det vores mål gennem vores arbejde at hjælpe EU's 
borgere til en klarere forståelse af, hvordan EU og medlemsstaterne 
håndterer aktuelle og fremtidige udfordringer. 

Tony MURPHY
Irland

Ladislav BALKO
Slovakiet

Lazaros S. LAZAROU
Cypern

Pietro RUSSO
Italien

Baudilio TOMÉ MUGURUZA
Spanien

Iliana IVANOVA
Bulgarien

Nikolaos MILIONIS
Grækenland

George Marius HYZLER
Malta

Ildikó GÁLL-PELCZ
Ungarn

Eva LINDSTRÖM
Sverige

Hannu TAKKULA
Finland

Annemie TURTELBOOM
Belgien

Viorel ȘTEFAN
Rumænien

Ivana MALETIĆ
Kroatien

Bettina JAKOBSEN
Danmark

Jan GREGOR
Den Tjekkiske Republik

Mihails KOZLOVS
Letland

Rimantas ŠADŽIUS
Litauen

Juhan PARTS
Estland

Klaus-Heiner Lehne
Tyskland

Jorg Kristijan PETROVIČ
Slovenien

François-Roger CAZALA
Frankrig

Joëlle ELVINGER
Luxembourg

Helga BERGER
Østrig

Marek OPIOŁA
Polen

Stef BLOK
Nederlandene
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VORES PRODUKTER 
Vi udarbejder: 

— en årsberetning, herunder revisionserklæringen og kapitlerne om specifikke FFR-områder, genopretnings- og resiliensfaciliteten og 
performancespørgsmål 

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

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

— analyser, som er beskrivende og informative gennemgange af områder inden for EU's politik eller forvaltning 

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

 



DEN EUROPÆISKE REVISIONSRET
12, rue Alcide De Gasperi 
1615 Luxembourg 
LUXEMBOURG

Tlf. +352 4398-1
Kontakt: eca.europa.eu/da/Pages/ContactForm.aspx
Websted: eca.europa.eu
Twitter: @EUAuditors 

Yderligere oplysninger om EU fås på internet via Europaserveren (http://europa.eu).

MEDDELELSE OM OPHAVSRET 

© Den Europæiske Union, 2022.

Den Europæiske Revisionsrets politik for videreanvendelse er fastsat i Revisionsrettens afgørelse nr. 6-2019 om den åbne datapolitik og videreanvendelse af dokumenter.

Medmindre andet er oplyst (f.eks. i individuelle meddelelser om ophavsret), er det af Revisionsrettens indhold, der ejes af EU, licenseret i henhold til Creative Commons 
Attribution 4.0 International (CC BY 4.0). Det betyder, at videreanvendelse generelt er tilladt med korrekt angivelse af kilde og eventuelle ændringer. Ved videreanvendelse af 
Revisionsrettens indhold må den oprindelige betydning eller det oprindelige budskab ikke fordrejes. Revisionsretten er ikke ansvarlig for eventuelle konsekvenser af 
videreanvendelsen.

Yderligere tilladelse skal indhentes, hvis specifikt indhold afbilder identificerbare privatpersoner, f.eks. på billeder af ansatte i Revisionsretten, eller omfatter tredjeparts værker.

Hvis en sådan tilladelse opnås, erstatter denne tilladelse ovenstående generelle tilladelse, og den skal klart anføre eventuelle begrænsninger i anvendelsen.
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