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EU-revisorernas verksamhetsrapport för 2021: 
viktigare än någonsin att kontrollera EU:s 
prestationer 
I dag offentliggör Europeiska revisionsrätten sin årliga verksamhetsrapport för 2021. Rapporten 
ger en översikt över revisionsrättens arbete 2021 och innehåller information om institutionens 
förvaltning, personal och finanser samt beskriver hur de 900 anställda har fortsatt att leverera 
oberoende och objektiva rapporter om frågor som är viktiga för EU:s framtid. Medlemsstaterna 
står för närvarande inför många oväntade utmaningar. Revisionsrätten spelar i det 
sammanhanget en avgörande roll när det gäller att lyfta fram vilka delar av EU:s insatser som 
fungerar bra, uppmärksamma aspekter som skulle kunna förbättras och rekommendera 
materiella ändringar som gör att EU kan nå sin fulla potential. Tack vare detta arbete kan EU 
bygga vidare på sina tidigare ansträngningar för att förbättra sin ekonomiska förvaltning och se 
till att dess utgifter ger resultat. 

Under 2021 fortsatte revisorerna att arbeta i enlighet med de covid-19-relaterade rese- och 
folkhälsorestriktionerna. Deras möjligheter att utföra revisioner på plats var fortfarande kraftigt 
begränsade. Men de anpassade sig till den nya situationen, kunde snabbt ändra sina 
arbetsmetoder och lärde sig fort nya verktyg för att kunna tillhandahålla en ändamålsenlig 
offentlig revision i EU. 
Det gjorde att EU-revisorerna i tid kunde komma fram till meningsfulla slutsatser och lämna 
specifika och relevanta rekommendationer. Revisionsrätten offentliggjorde 55 publikationer 
under 2021, bland annat 32 särskilda rapporter och översikter om många av de utmaningar som 
EU står inför inom sina olika utgiftsområden och politikområden. Bland annat behandlades frågor 
som den gemensamma jordbrukspolitiken (GJP) och klimatförändringarna, principen att 
förorenaren betalar, elektromobilitet, EU:s gräns- och kustbevakningsbyrå Frontex, EU:s 
samarbete med länder utanför EU för att återsända irreguljära migranter, utbyte av 
skatteinformation, hållbar finansiering, penningtvätt och desinformation. Revisorerna 
offentliggjorde också två covid-19-relaterade rapporter: en översikt över EU:s folkhälsoinsatser 
och en revision om flygpassagerares rättigheter under pandemin. 

Revisionsrättens publikationer – granskningsrapporter, översikter och yttranden – är en väsentlig 
del av 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, 
framför allt Europeiska kommissionen. 
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”Samtidigt som covid-19-pandemin ännu inte är över har en annan fruktansvärd kris plötsligt 
inträffat vid EU:s gränser”, säger revisionsrättens ordförande Klaus-Heiner Lehne. ”Detta är 
mörka tider för Europa. Nu mer än någonsin måste EU visa enighet och uppnå resultat. 
Europeiska revisionsrättens uppdrag är viktigare nu än någonsin tidigare. Med det i åtanke 
kommer vi att fortsätta våra ansträngningar för att bedöma mervärdet av EU:s insatser.” 

I revisionsrättens arbetsprogram för 2022+, som offentliggjordes i december 2021, anges 
revisionsrättens revisionsprioriteringar för de kommande åren. Det innehåller också närmare 
beskrivningar av de 79 särskilda rapporter och översikter som kommer att offentliggöras. 
Arbetsprogrammet fastställer fyra strategiska områden: EU:s ekonomiska konkurrenskraft, 
motståndskraften inför hot mot EU:s säkerhet och respekten för de europeiska värdena frihet, 
demokrati och rättsstaten, klimatförändringar, miljö och naturresurser samt finanspolitik och 
offentliga finanser i unionen. Av dessa rapporter kommer 16 att behandla frågor om EU:s insatser 
mot covid-19, till exempel upphandling av vacciner, och gälla en rad revisioner av faciliteten för 
återhämtning och resiliens (initiativet NextGenerationEU) som har inrättats för att hjälpa EU att 
hantera konsekvenserna av pandemin. 

 

Bakgrundsinformation  

Revisionsrätten är EU:s oberoende externa revisionsorgan. Den har sitt säte i Luxemburg och har 
varit verksam sedan 1977. Den har cirka 900 anställda från alla länder i EU. Under 2021 
rekryterade revisionsrätten 80 nya medarbetare och erbjöd 56 praktikplatser till personer med 
högskoleutbildning under en period på tre till fem månader. Omkring hälften av revisionsrättens 
anställda är kvinnor. Revisionsrättens budget 2021 uppgick till cirka 153,7 miljoner euro, vilket är 
mindre än 0,1 % av EU:s totala utgifter och omkring 1,5 % av EU:s totala administrativa utgifter.  

Revisionsrättens uppgifter är att 
- kontrollera att EU har tillförlitliga räkenskaper och tillämpar de finansiella reglerna 

korrekt samt att EU:s politik och program uppnår de uppställda målen och ger valuta för 
pengarna, 

- bidra till att förbättra EU:s ekonomiska förvaltning och främja ansvarsskyldighet och 
öppenhet, 

- varna för risker, göra revisionsuttalanden, lyfta fram brister och goda exempel samt 
erbjuda EU:s beslutsfattare och lagstiftare vägledning, 

- presentera sina iakttagelser och rekommendationer för Europaparlamentet, rådet, 
nationella regeringar och parlament samt allmänheten. 

Revisionsrättens verksamhetsrapport för 2021 finns på revisionsrättens webbplats 
(eca.europa.eu) på 24 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 2021. Den innehåller även viktig information om 
revisionsrättens personal, förvaltning och finanser. 

  

https://www.eca.europa.eu/sv/Pages/ecadefault.aspx
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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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