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EU-revisorernas verksamhet 2020:
ändrade arbetsförhållanden och nya
uppdrag
2020 var ett ovanligt år, präglat av mycket allvarliga och ibland omvälvande händelser. Men
inga av händelserna visade sig vara helt oöverstigliga, och Europeiska revisionsrätten klarade
alla utmaningar mycket bra, såsom framgår av verksamhetsrapporten som offentliggörs i dag.
Utbrottet av covid-19-krisen i början av 2020 hindrade inte revisionsrätten från att granska
prestationen och korrektheten i EU:s åtgärder. Driftskontinuiteten upprätthölls under hela året.
Revisionsrätten fortsatte att tillhandahålla EU:s medborgare och beslutsfattare oberoende
bedömningar av viktiga frågor som belyste vad som hade fungerat bra och vad som inte hade
gjort det.
Under 2020 granskade EU:s revisorer många av de utmaningar som EU står inför på olika
utgiftsområden, bland annat när det gäller miljön (biologisk mångfald i odlingslandskapet,
bekämpningsmedel, utgifter för klimatåtgärder och den marina miljön), rörlighet
(trafikstockningar i städerna, vägar och transportprojekt i Europa), sociala frågor (barnfattigdom
och kulturinvesteringar) och ekonomin (konkurrenspolitik, kapitalmarknadsunionen och
handelspolitiska skyddsåtgärder) för att nämna några.
Revisionsrätten visade också flexibilitet och anpassade sitt arbetsprogram till den nya situationen
och de ändrade omständigheterna till följd av covid-19-pandemin. Framför allt ändrades
inriktningen och omfattningen för vissa pågående uppgifter, och arbetet med två stora översikter
om EU:s ekonomiska svar på och folkhälsoinsatser mot covid-19-krisen inleddes på mycket kort
tid.
Sammantaget lyckades EU:s revisorer, trots drastiskt minskad kapacitet att utföra granskningar
på plats, offentliggöra alla årsrapporter inom de officiella tidsfristerna och färdigställa
32 särskilda rapporter och översikter. De avgav även elva yttranden, som framför allt gällde den
fleråriga budgetramen 2021–2027 och initiativet NextGenerationEU.

Hela verksamhetsrapporten finns på eca.europa.eu.
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”Också för oss EU-revisorer finns det ett före och ett efter covid-19-krisen. 2020 ändrades vårt
arbetssätt. 2020 innebar också en vändpunkt i EU:s finanser: de närmaste sju åren kommer EU att
kunna spendera 1,8 biljoner euro, varav 750 miljarder kommer att betalas ut som ett direkt svar
på covid-19-krisen. Vi har anförtrotts stora, nya ansvarsområden”, sade revisionsrättens
ordförande Klaus-Heiner Lehne. ”Ni kan vara förvissade om att vi ska göra allt vi kan för att
fortsätta uppfylla vår roll som EU:s externa revisor och skydda de europeiska skattebetalarnas
intressen.”
Under 2020 blickade EU:s revisorer också i hög grad framåt, för att förbereda sig för framtiden.
De fastställde en ny strategi för perioden 2021–2025 som ska vägleda deras insatser under de
kommande fem åren. Revisionsrättens arbetsprogram för 2021+ sätter strålkastarljuset på
revisionsprioriteringar och beskriver närmare de 73 särskilda rapporter och översikter som ska
offentliggöras under 2021 och 2022. Var fjärde granskningsuppgift som vi påbörjar i år kommer
att ha att göra med EU:s insatser med anledning av covid-19-pandemin och genomförandet av
initiativet NextGenerationEU.

Bakgrundsinformation
Revisionsrätten är EU:s oberoende externa revisor. Den har sitt säte i Luxemburg och har varit
verksam sedan 1977. Antalet anställda är cirka 900. Två tredjedelar av personalen är revisorer
från alla länder i EU, och runt hälften av medarbetarna är kvinnor. Revisionsrättens budget för
2020 uppgick till omkring 152 miljoner euro, vilket är mindre än 0,1 % av EU:s totala utgifter och
omkring 1,5 % av EU:s administrativa utgifter.
Våra granskningsrapporter, översikter och yttranden är en mycket viktig del i EU:s ansvarskedja.
De hjälper Europaparlamentet och rådet att övervaka och granska hur EU:s politiska mål uppnås
och ställa de ansvariga för förvaltningen av EU:s budget till svars, särskilt i samband med det
årliga förfarandet för beviljande av ansvarsfrihet.
Revisionsrättens verksamhetsrapport för 2020 finns på revisionsrättens webbplats
(eca.europa.eu) på 23 EU-språk.
Verksamhetsrapporten ger en fullständig redogörelse för revisionsrättens granskningar och
publikationer, kontroller som utförts i medlemsstater och länder utanför EU samt kontakter med
de viktigaste intressenterna under 2020. Den innehåller även viktig information om
revisionsrättens personal, förvaltning och finanser.
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