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Forslag til beslutning Ændringsforslag

12. glæder sig over, at Revisionsretten 
ser en kraftig stigning i mediernes interesse 
med særlig stor dækning af dens 
særberetninger; glæder sig over, at 
Revisionsretten fortsat vil fremme sine 
publikationer gennem de sociale medier; 
bemærker med interesse, at de fleste af 
Revisionsrettens publikationer er 
tilgængelige på dens websted via et link 
kaldet "Søg i publikationer"; noterer sig, at 
de beretninger, der fik størst mediedækning 
i 2018, var særberetningerne om det 
europæiske højhastighedsjernbanenet, om 
den operationelle effektivitet af Den 
Europæiske Centralbanks krisestyring for 
banker og om faciliteten for flygtninge i 
Tyrkiet; glæder sig over Revisionsrettens 
strategi for digital kommunikation med 
henblik på at samarbejde med ikke-
institutionelle aktører, såsom tænketanke, 
NGO'er, erhvervssammenslutninger og den 
akademiske verden (som kan fungere som 
multiplikatorer for Revisionsrettens 
budskaber); tilskynder yderligere til brug 
af gratis, open source og self-hosted 
sociale netværksplatforme, under særlig 
hensyntagen til beskyttelsen af brugernes 
personoplysninger;
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de beretninger, der fik størst mediedækning 
i 2018, var særberetningerne om det 
europæiske højhastighedsjernbanenet, om 
den operationelle effektivitet af Den 
Europæiske Centralbanks krisestyring for 
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henblik på at samarbejde med ikke-
institutionelle aktører, såsom tænketanke, 
NGO'er, erhvervssammenslutninger og den 
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multiplikatorer for Revisionsrettens 
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