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Luxemburg den 28 januari 2021

EU-revisorerna kommer att fokusera på covid-19relaterade åtgärder under 2021
En fjärdedel av Europeiska revisionsrättens revisioner det här året kommer att handla om EU:s
insatser med anledning av covid-19-pandemin och om återhämtningspaketet
NextGenerationEU, enligt revisionsrättens arbetsprogram för 2021 som offentliggörs i dag. EUrevisorerna har dessutom som mål att under de kommande fem åren bidra till ett mer
motståndskraftigt och hållbart EU som upprätthåller de värden som unionen bygger på. De
kommer att fortsätta sträva efter att tillhandahålla en hög revisionssäkerhet till medborgarna,
förbättra ansvarsskyldigheten och öppenheten avseende EU:s åtgärder och granska hur EU
presterar på de områden som har störst betydelse, enligt revisionsrättens nya strategi för
2021–2025 som också offentliggörs i dag.
EU-revisorernas arbetsprogram för 2021+, som även sträcker sig över nästa år, innehåller en
förteckning över 73 särskilda rapporter och översikter som revisionsrätten planerar att
offentliggöra under 2021 och 2022 inom följande fyra strategiska områden:
•
•
•
•

EU:s ekonomiska konkurrenskraft och sammanhållning.
Klimat- och resursutmaningar.
Säkerhet och europeiska värden.
Finanspolitik och offentliga finanser.

Fokus för dessa rapporter och översikter kommer främst att vara att bedöma hur EU presterar
inom utvalda områden, såsom vaccinupphandling, tryggad livsmedelsförsörjning och fri rörlighet
under pandemin, nationella återhämtningsplaner, digitalisering av skolor, e-förvaltning, cirkulär
ekonomi, integrering av klimatåtgärder, hållbart fiske, bekämpande av bedrägeri inom den
gemensamma jordbrukspolitiken, Europeiska gräns- och kustbevakningsbyrån (Frontex),
banktillsyn i EU och lobbning bland lagstiftare. Revisorerna har valt ut dessa områden utifrån en
bedömning av de största riskerna för EU:s utgifter och politiska resultat.
”Vårt arbetsprogram för 2021 blir starten för vår nya strategi som kommer att styra vårt arbete
som EU:s oberoende externa revisor fram till 2025”, sade revisionsrättens ordförande KlausAvsikten med detta pressmeddelande är att presentera huvudbudskapen i Europeiska revisionsrättens strategi för 2021–2025 och
arbetsprogram för 2021+.
Dokumenten finns i sin helhet på www.eca.europa.eu.
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Heiner Lehne. ”EU:s medborgare kan fortsatt räkna med oss när det gäller viktiga frågor för
unionens framtid. Vi kommer att inrikta våra revisioner på områden där vi kan ge störst mervärde
och belysa vad som fungerar bra och vad som inte gör det. Detta gäller även de nya EUåtgärderna för att skydda medborgarna från de negativa effekterna av pandemin.”
Under de kommande fem åren kommer revisorerna också att ytterligare utveckla sin
revisionsmetod för att godkänna EU:s räkenskaper och kontrollera om utgifterna följer reglerna.
De kommer att ta hänsyn till de omfattande förändringarna till följd av den fleråriga
budgetramen 2021–2027 och återhämtningspaketet NextGenerationEU, som kommer att
påverka finansieringen och användningen av EU:s budget med bland annat nya former av egna
medel och en eventuell övergång från regler för stödberättigande till prestationsbaserade
aspekter. Ett annat fokusområde kommer att vara att samarbeta närmare med EU:s
bedrägeribekämpande organ och bidra mer till att bekämpa bedrägerier i samband med EU:s
utgifter och uppbörd av inkomster.
I strategin för 2021–2025 beaktas även eventuella förändringar av revisionsrättens eget mandat.
Institutionens huvudsakliga uppgift är att utkräva ansvar av de olika organ som förvaltar EUmedel och genomför EU:s politik, men det finns fortfarande luckor i fråga om ansvarsskyldighet
och revision. Därför kommer revisionsrätten under de kommande åren att eftersträva tydligare
och mer långtgående befogenheter att granska inte bara EU-organ, som är fallet i dagsläget, utan
även mellanstatliga strukturer som spelar en viktig roll för EU:s funktionssätt.
Bakgrundsinformation
Revisionsrättens uppgift är att kontrollera att EU-medel uppbärs och används i enlighet med
tillämpliga regler och förordningar, redovisas korrekt och används effektivt och ändamålsenligt i
EU-medborgarnas intresse. Våra granskningsrapporter och yttranden är en mycket viktig del av
EU:s ansvarskedja och används till att ställa de ansvariga för genomförandet av EU:s politik och
program till svars: kommissionen och andra EU-organ och myndigheter i medlemsstaterna. De
hjälper också EU-medborgarna att bättre förstå hur EU och medlemsstaterna möter dagens och
framtidens utmaningar.
Revisionsrättens strategi för 2021–2025 och arbetsprogram för 2021+ finns för närvarande på
revisionsrättens webbplats (eca.europa.eu) på engelska och inom kort även på övriga EU-språk.
Presskontakt:
Damijan Fišer – E: damijan.fiser@eca.europa.eu T: +352 4398–45510 / M: +352 621552224

2

