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Luxemburg den 18 oktober 2017

EU:s revisorer offentliggör sitt arbetsprogram för 2018
Idag har Europeiska revisionsrätten offentliggjort sitt arbetsprogram för 2018. Programmet
innehåller detaljerade uppgifter om de särskilda rapporter som EU:s revisorer planerar att
offentliggöra under 2018 och även information om revisionsrättens årsrapporter och processen
för verksamhetsplanering. Sammanlagt planerar revisorerna att producera ungefär 90
publikationer 2018, inklusive årsrapporter, särskilda rapporter och yttranden.
”I arbetsprogrammet anger vi vilka prioriterade områden vi kommer att fokusera på under 2018”,
sade Klaus-Heiner Lehne, Europeiska revisionsrättens ordförande. ”Vi kommer att täcka en
mängd olika frågor som speglar de utmaningar som EU för närvarande står inför, såsom hållbar
användning av naturresurser, tillväxt och inkludering, migration och global utveckling, den inre
marknaden och ett redovisningsskyldigt och effektivt EU”.
I arbetsprogrammet ingår ett briefingdokument om EU-budgetens framtid som ett bidrag till
diskussionen om EU:s budgetram på medellång sikt samt briefingdokument om förenkling av
sammanhållningspolitiken och Horisont 2020 och om den gemensamma jordbrukspolitikens
framtid.
Vi kommer även att genomföra revisioner av EU:s åtgärder när det gäller livsmedelssäkerhet,
ökenspridningen i EU, faciliteten för flyktingar i Turkiet, EU:s förvaltningsfond för nödåtgärder i
Afrika, insyn i finansieringen av icke-statliga organisationer, Europeiska försäkrings- och
tjänstepensionsmyndigheten och etiska frågor och förebyggande av intressekonflikter vid EUinstitutionerna. En annan högt prioriterad arbetsuppgift är en översiktlig analys av transport och
rörlighet. Alla dessa rapporter kommer att offentliggöras under 2018.
Granskningsuppgifterna i arbetsprogrammet valdes ut genom en omfattande planeringsprocess
där vi gick igenom den aktuella utvecklingen i EU och samrådde med våra intressenter, särskilt
Europaparlamentet.
Revisionsrättens ordförande Klaus-Heiner Lehne kommer att presentera arbetsprogrammet för
2018 för Europaparlamentets budgetkontrollutskott den 20 november 2017. Mötet kommer att
direktsändas på internet.
Avsikten med detta pressmeddelande är att presentera huvudbudskapen i Europeiska revisionsrättens arbetsprogram för 2018.
Hela arbetsprogrammet finns (på engelska och snart på franska och tyska) på www.eca.europa.eu.
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