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Pressemeddelelse 
Luxembourg, den 1. oktober 2022 

Tony Murphy tiltræder som formand for 
Den Europæiske Revisionsret  
Tony Murphy tiltræder i dag, den 1. oktober 2022, sit hverv som ny formand for Revisionsretten 
for en periode på tre år, der kan fornyes. 

Tony Murphy, som er irsk statsborger, blev den 20. september valgt af Revisionsrettens 
medlemmer til at fungere som formand for institutionen i perioden fra den 1. oktober 2022 til den 
30. september 2025. Han tager over efter Klaus-Heiner Lehne, som var formand for institutionen 
fra oktober 2016. 

Tony Murphy stammer fra Cabra i Dublin. Han blev i 2018 medlem af Den Europæiske Revisionsret, 
hvor han hovedsagelig har været ansvarlig for finansielle revisioner, bl.a. som medlem med ansvar 
for årsberetningen om EU-budgettet. Han har også været ansvarlig for revisioner vedrørende 
børnefattigdom og udgifterne under EU's samhørighedspolitik. Inden da var han ansat i 
Revisionsretten som direktør for Afdeling IV (Regulering af markeder og konkurrenceøkonomi) og 
som kabinetschef for et medlem af Revisionsretten. Han indledte sin karriere i slutningen af 
1970'erne som revisor ved Office of the Comptroller and Auditor General (Irlands overordnede 
revisionsorgan) i Dublin. Klik her for at se hans fulde CV. 

"Det er en stor ære at blive valgt til formand for Revisionsretten. Jeg vil gerne takke Revisionsrettens 
medlemmer for at have udtrykt tillid til mig," sagde Tony Murphy kort tid efter, at han blev valgt. 
"Jeg er meget opmærksom på det store ansvar, som denne rolle medfører. Jeg vil fokusere på, at 
vores arbejde fortsat bidrager til at forbedre ansvarligheden og gennemsigtigheden inden for alle 
typer EU-foranstaltninger. Dette er vigtigt for, at borgerne kan have tillid til EU og dets finanser." 

Tony Murphy bliver Revisionsrettens tolvte formand, og det sker på et tidspunkt, hvor EU generelt 
og Revisionsretten i særdeleshed står over for store udfordringer. En af institutionens vigtigste 
opgaver under hans mandat vil være at sikre, at EU-budgettet på 1,8 billioner euro forvaltes på en 
forsvarlig og effektiv måde, og at NextGenerationEU-pakken bidrager effektivt til den økonomiske 
genopretning i de 27 medlemsstater. 

Baggrundsoplysninger  

Revisionsretten er Den Europæiske Unions uafhængige eksterne revisor. Dens 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 medlemsstaternes myndigheder. Revisionsretten advarer om risici, 
giver sikkerhed, påpeger mangler og gode praksis og yder vejledning til politiske beslutningstagere 
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og lovgivere med hensyn til, hvordan forvaltningen af EU's politikker og programmer kan 
forbedres. 

De 27 medlemmer af Revisionsretten udpeger af deres midte formanden til at fungere som "den 
første blandt ligemænd" for en periode på tre år, som kan fornyes. Formanden er ansvarlig for 
institutionens strategi, planlægning og resultatstyring, kommunikation og medierelationer, 
juridiske anliggender og intern revision og repræsenterer institutionen i dens eksterne 
forbindelser. 

Pressekontakt 
Revisionsrettens pressekontor: press@eca.europa.eu  

- Vincent Bourgeais: vincent.bourgeais@eca.europa.eu - M: (+352) 691 551 502 
- Damijan Fišer: damijan.fiser@eca.europa.eu - M: (+352) 621 552 224 

Claudia Spiti: claudia.spiti@eca.europa.eu - M: (+352) 691 553 547  
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