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Pressmeddelande 
Luxemburg den 1 oktober 2022 

Tony Murphy tillträder som Europeiska 
revisionsrättens ordförande  
I dag, den 1 oktober 2022, tillträder Tony Murphy som revisionsrättens nya ordförande för en 
mandatperiod på tre år som kan förnyas. 

Tony Murphy, som är från Irland, valdes den 20 september av revisionsrättens ledamöter till 
institutionens ordförande för perioden 1 oktober 2022–30 september 2025. Han tar över efter 
Klaus-Heiner Lehne som varit ordförande för institutionen sedan oktober 2016. 

Tony Murphy, som kommer från Dublinförorten Cabra, utsågs till ledamot av 
Europeiska revisionsrätten 2018 och har främst ansvarat för finansiella revisioner, bland annat i 
rollen som den ledamot som ansvarat för årsrapporten om EU:s budget. Han har också ansvarat 
för revisioner som rört såväl barnfattigdom som utgifternas korrekthet inom EU:s 
sammanhållningspolitik. Dessförinnan var han direktör för revisionsrättens avdelning IV 
(marknadsreglering och en konkurrenskraftig ekonomi) och kanslichef hos en ledamot av 
revisionsrätten. Han påbörjade sin karriär som revisor vid Office of the Comptroller and 
Auditor General i Dublin i slutet av 1970-talet. Här kan du se hela hans meritförteckning. 

”Det är en stor ära att bli vald till revisionsrättens ordförande. Jag vill tacka revisionsrättens 
ledamöter för deras förtroende”, sade Tony Murphy strax efter det att han hade valts. ”Jag är 
mycket medveten om vilket stort ansvar denna roll innebär. Mitt fokus kommer att vara att 
fortsätta vårt arbete för att förbättra ansvarsskyldigheten och insynen inom alla typer av EU-
åtgärder. Det är viktigt för medborgarnas förtroende för EU och dess finanser.” 

Tony Murphy blir ordförande – revisionsrättens tolfte i ordningen – vid en tidpunkt då EU i 
allmänhet och revisionsrätten i synnerhet står inför stora utmaningar. En av institutionens 
viktigaste uppgifter under Tony Murphys mandatperiod kommer att vara att se till att EU:s budget 
på 1,8 biljoner euro förvaltas på ett sunt och ändamålsenligt sätt, och även att NextGenerationEU-
paketet på ett ändamålsenligt sätt bidrar till de 27 medlemsstaternas ekonomiska återhämtning. 

Bakgrundsinformation  

Europeiska revisionsrätten är EU:s oberoende externa revisor. Revisionsrättens rapporter och 
yttranden är ett mycket viktigt led i EU:s ansvarskedja. De används till att ställa de ansvariga för 
genomförandet av EU:s politik och program till svars: kommissionen, andra EU-institutioner och 
EU-organ samt medlemsstaternas regeringar. Revisionsrätten varnar för risker, avger 
revisionsförklaringar, lyfter fram brister och goda exempel och ger vägledning till beslutsfattare 
och lagstiftare om hur förvaltningen av EU:s politik och program kan förbättras. 

https://www.eca.europa.eu/lists/ecadocuments/cv_murphy/cv_murphy_sv.pdf
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Revisionsrättens 27 ledamöter väljer bland sig en ordförande som fungerar som den ”främste 
bland likar” för en förnybar period på tre år. Ordföranden ansvarar för institutionens strategi, 
planering och prestationsstyrning, kommunikation och mediekontakter samt rättsliga frågor och 
internrevision. Ordföranden företräder också institutionen i dess yttre förbindelser. 

Presskontakt 
Revisionsrättens presstjänst: press@eca.europa.eu  

- Vincent Bourgeais: vincent.bourgeais@eca.europa.eu – M: +352 691551502 
- Damijan Fišer damijan.fiser@eca.europa.eu – M: +352 621552224 

Claudia Spiti: claudia.spiti@eca.europa.eu – M: +352 691553547  
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