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Fru ordförande, 

ärade ledamöter. 

Tack för att jag får komma hit och presentera Europeiska revisionsrättens arbetsprogram för 2016.  

2016 kommer att bli ett år då Europeiska unionen och EU-institutionerna sätts på hårt prov. I den 
aktuella krisen står EU och medlemsstaterna inför svåra och långsiktiga utmaningar. De måste 

• stärka ekonomin och sysselsättningen, 

• få till stånd en ny hållbar utveckling och uppnå klimatmålen, 

• hantera migrationen och bekämpa terrorism. 

Där är det viktigt att EU använder de begränsade resurser som det förfogar över på bästa sätt, både 
när det gäller lagstiftning och budget. Med andra ord är nyckelfrågorna för EU nu att förbättra 
prioriteringen och resultatet, särskilt vid översynen av den långsiktiga strategin och den fleråriga 
budgetramen. 

Vårt arbetsprogram för 2016 speglar denna verklighet. Där fastställs de revisioner som vi planerar att 
inleda och de rapporter som vi avser att offentliggöra under 2016. Utöver vår skyldighet att utarbeta 
mer än 50 rapporter varje år kommer vi att ha ett fortsatt starkt fokus på effektivitetsrevision. 

Naturligtvis kan vi inte granska och rapportera om allting. Därför tänker vi koncentrera arbetet till de 
områden där vi tror att det kan ge störst mervärde. Det betyder att vi fastställer 
revisionsprioriteringar som vägleder vårt arbete under en två- eller treårsperiod.  

Prioriteringarna påverkar de teman som behandlas i våra årrapporter, de styr urvalet av nya 
granskningsuppgifter som redovisas i våra särskilda rapporter och representerar områden där vi vill 
utveckla långsiktiga kunskaper och revisionserfarenheter. 

Varje år uppdaterar vi prioriteringarna utifrån en genomgång av utvecklingen inom EU och vår 
uppfattning av våra intressenters behov. När vi utarbetade årets arbetsprogram hade vi stor nytta av 
att parlamentets utskott visade ett större engagemang än någonsin. Jag vill passa på att tacka 
budgetkontrollutskottet och utskottsordförandekonferensen för det. 

Vi hyser stort hopp om att kunna göra en sådan interinstitutionell dialog till ett permanent inslag i vår 
arbetsplanering framöver.  

Vi anser att en grundläggande del av arbetet är att vår output blir så relevant och användbar som 
möjligt. Det gör att vi kan identifiera revisionsprioriteringar, välja teman och avgöra vilken inriktning 
och omfattning våra särskilda revisioner ska ha så att vi undviker förväntningsgap.  

I oktober i fjol när några utskottsledamöter besökte revisionsrätten berättade jag lite grann om våra 
prioriteringar för 2016. Nu skulle jag vilja lyfta fram några av de särskilda revisioner avseende de 
prioriteringarna som vi planerar att genomföra under 2016. 

Som jag redan har nämnt är det en central prioritering för EU att stärka ekonomin och skapa 
arbetstillfällen. 

På senare år har vi prioriterat att granska åtgärder för ungdomars sysselsättning. Min kollega Iliana 
Ivanova kommer faktiskt att presentera vår senaste särskilda rapport på det temat under nästa punkt 
på dagordningen. 

Under 2016 kommer vi att uppmärksamma EU:s insatser för att förbättra ekonomin genom en stärkt 
inre marknad, bland annat de initiativ som gäller kommissionens digitala agenda. 

Framför allt planerar vi att inleda revisioner av stöd till arbetstagares rörlighet, infrastruktur för 
höghastighetsbredbandsnät och väg- och järnvägsnät samt initiativ för att undanröja hinder för den 
inre marknaden och för att förbättra regleringen av finansiella tjänster. 
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Den europeiska ekonomin kan endast utvecklas och växa i en miljö med en sund finansiell och 
ekonomisk styrning. Detta är fortfarande en revisionsprioritering.  

Under 2016 planerar vi att rapportera om det ekonomiska stödet till medlemsstaterna, förfarandet 
vid alltför stora underskott och tillsynen av EU:s kreditvärderingsinstitut på grundval av de revisioner 
som inleddes i fjol. 

Vi planerar dessutom att granska den gemensamma tillsynsmekanismen och den gemensamma 
resolutionsmekanismen för första gången och inleda arbetet med att bedöma den europeiska 
planeringsterminens fem första verksamhetsår. 

Energipolitiken är fortfarande en prioriterad fråga. Under 2015 offentliggjorde vi en särskild rapport 
om den interna energimarknaden och en trygg energiförsörjning. Under 2016 kommer prioriteringen 
att vara energi och klimat, ett tema som vi planerar att göra en översiktlig analys av.  

Arbetet med att uppnå klimatmålen får också stor betydelse för många traditionella EU-
politikområden där EU-medel används. Under 2016 planerar vi att rapportera om det övergripande 
åtagandet att avsätta 20 % av EU-budgeten till klimatåtgärder och särskilt titta på politiken för 
biodrivmedel, jordbruksmetoder och stöd till förnybar energi i landsbygdsområden. 

Utöver detta har vi en viktig ny revisionsprioritering för 2016, nämligen asyl, migration och säkerhet.  

Som utskottet vet har vi en pågående revision av migrationsutgifterna i de södra Medelhavsländerna 
och östra grannländerna. Våra preliminära iakttagelser behandlas för närvarande inom ramen för det 
kontradiktoriska förfarandet och med tanke på utskottets stora intresse i frågan kommer de att 
sammanställas så snart som möjligt. 

Sedan vi inledde den revisionen 2014 har EU tagit emot fler flyktingar än någonsin, varav många söker 
asyl. EU och medlemsstaterna har vidtagit åtgärder för att hantera denna kris och fler åtgärder 
planeras i år. 

Därför planerar vi att inleda en ny revision senare i år av kommissionens svar på flyktingkrisen, och 
den ska bygga på de kunskaper om EU:s politik på området som vi har förvärvat i samband med 
revisionen av migration. 

Under 2016 planerar vi även att inleda revisioner av verktygen för skydd mot terrorism, åtgärderna för 
att förebygga människohandel och stödet till stater som riskerar att bli länder som människor vill fly 
ifrån för att söka asyl i EU, som Tunisien och Centralafrikanska republiken.  

Liksom tidigare år planerar vi att börja arbetet med ett antal särskilda rapporter i frågor som gäller 
EU:s huvudinstrument för att samordna och genomföra politiken, nämligen EU:s strategi, de större 
utgiftsprogrammen och EU:s byråer och organ. 

När det gäller de största utgiftsprogrammen planerar vi att titta på utnyttjandet av EU-medel, 
projekturval och finansiella korrigeringar inom sammanhållning samt det grundläggande stödsystemet 
inom jordbruket. 

När det gäller EU:s organ planerar vi att utvärdera de resultat som Genomförandeorganet för 
innovation och transportnät och Europeiska forskningscentrumets gemensamma teknikinitiativ har 
uppnått och även granska Europeiska unionens domstol. 

Våra prioriteringar kommer också att avspeglas i det revisionsarbete som ligger till grund för våra 
årsrapporter.  

Nästa årsrapport om EU:s budget kommer att innehålla ett nytt kapitel om rubriken Säkerhet och 
medborgarskap i den fleråriga budgetramen. 

Vi tänker fortsätta att ge företräde åt resultatrelaterade frågor i årsrapporten. I det kapitel som 
handlar om att uppnå resultat med EU-budgeten planerar vi att rapportera om kommissionens 
halvtidsöversyn av Europa 2020-strategin och i vilken omfattning Horisont 2020 är inriktat på resultat 
och bidrar till uppfyllelsen av strategins mål. 
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Vi kommer också återigen att rapportera om de resultatrelaterade frågor som uppkommer vid 
revisionen av utgiftstransaktioner vid delad förvaltning i de berörda kapitlen i årsrapporten. 

Slutligen kommer vi att följa utvecklingen när det gäller utnyttjandet av EU-medel och användningen 
av finansieringsinstrument, som vi lyfte fram i fjol i kapitlet om EU:s budgetförvaltning och finansiella 
förvaltning. 

Fru ordförande, ärade ledamöter. 

Som kommissionen med rätta påpekar i sitt arbetsprogram för 2016 är det dags för nya tag. Vi är 
medvetna om att det även gäller för revisionsrätten.  

Hittills har jag talat om våra revisionsprioriteringar för 2016. Nu skulle jag vilja säga några ord om de 
åtgärder vi har vidtagit för att förbättra vårt arbete och resultat som institution. 

Under 2016 har vi att hantera en stor förändring inom revisionsrätten då vi fortsätter med 
reformarbetet i enlighet med vår strategi för 2013–2017. 

I början av januari trädde vår nya uppgiftsbaserade organisationsmodell i kraft. Vi tror att den 
kommer att medföra att vi kan utföra våra arbetsuppgifter och förvalta våra resurser på ett enklare 
och flexiblare sätt de kommande åren. 

Jag tror framför allt att den nya modellen kommer att hjälpa oss att i regel anta de särskilda rapporter 
som vi börjar arbeta med under 2016 inom 13 månader, såsom numera föreskrivs i 
budgetförordningen. 

I den årliga verksamhetsrapporten för 2015 kommer vi att redogöra närmare för hur långt vi har 
kommit med att genomföra strategin och rekommendationerna från sakkunnigbedömningen (peer 
review) och parlamentet. 

Fru ordförande, ärade ledamöter. 

Det här är en utmanande tid för unionen. EU-institutionerna måste arbeta tillsammans för att lösa de 
svåra problem som vi står inför och vi ska använda våra befogenheter och resurser så gott/bra vi kan.  

Under 2016 kommer Europeiska revisionsrätten att arbeta för att bidra till de gemensamma 
ansträngningarna i det avseendet genom att genomföra arbetsprogrammet som jag har haft glädjen 
att presentera för er i dag. 

Tack. 


