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Förord

är skälet till att vi i allt högre grad inriktar vårt arbete på att bedöma
om EU:s politik och program uppnår sina mål och ger ett mervärde.
Det arbetet kommer att bli viktigare än någonsin 2019:
förhandlingarna om EU:s fleråriga budgetram 2021–2027 kommer att
avslutas före årets slut, Förenade kungariket kommer att ha lämnat EU
och ett nyvalt Europaparlament kommer att tillträda.
Vårt arbetsprogram för 2019 täcker ett brett spektrum av frågor som
speglar de utmaningar som EU för närvarande står inför. Det
behandlar nyckelfrågor som hållbar användning av naturresurser,
tillväxt och inkludering, migration, säkerhet och global utveckling, den
inre marknaden och ett effektivt EU som kan utkrävas ansvar. Vi
kommer att fortsätta att granska alla dessa områden för att ta reda på
om EU infriar sina löften.

Revisionsrätten är EU:s oberoende externa revisor och har i uppgift att
kontrollera att EU-medel uppbärs och används i enlighet med
tillämpliga regler och förordningar och redovisas korrekt. EU kan nog
sägas åstadkomma störst effekter genom sina lagstiftningsåtgärder
och genom internationella överenskommelser på till exempel
handelsområdet. Även om EU:s totala årliga budget på runt
140 miljarder euro kan verka stor, är den ganska liten i budgettermer
och motsvarar bara cirka 1 % av bruttonationalinkomsten för alla EU:s
medlemsstater, vilkas totala offentliga utgifter är 50 gånger större. Det
gör det ännu viktigare att EU:s budget används ändamålsenligt, vilket

Vi har valt granskningsuppgifter utifrån en bedömning av de största
riskerna när det gäller EU:s utgifter och politiska resultat och även
tagit hänsyn till förslag som vi har fått.

2
Flera av de uppgifter som vi har valt ut för 2019, bland annat
omplacering av migranter och EU:s statliga stöd till banker, är särskilt
högt prioriterade. De rapporter som arbetet med dessa uppgifter
mynnar ut i planerar vi att offentliggöra före utgången av 2019. Under
året kommer vi också att utföra ett antal andra gransknings- och
analysuppgifter.
Nedan följer en detaljerad lista över de särskilda rapporter och
analysbaserade produkter som vi planerar att offentliggöra 2019.
Vi tror att det breda spektrumet av teman i vårt arbetsprogram för
2019 gör att vi kan fortsätta att tillhandahålla EU-medborgarna, och
våra institutionella intressenter och partner på både EU-nivå och
medlemsstatsnivå, oberoende och objektiva rapporter om viktiga
frågor för EU:s framtid som belyser vad som fungerar bra och vad som
inte gör det.

Klaus-Heiner Lehne
ordförande
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Särskilda rapporter och andra produkter som ska offentliggöras
2019
Prioritetskategori

Uppgiftens namn

Uppgiftens mål

Hållbar användning av naturresurser och hantering av klimatförändringar
Hög prioritet

Prioritet

Bekämpningsmedel

Bedöma om EU:s åtgärder för hållbar användning av bekämpningsmedel ger resultat.

Investeringar i grön energi

Analysera om EU:s klimat- och energipolitik innefattar tydliga ”gröna” kriterier när beslut fattas om vilka
investeringar som ska göras.

Ekologiska livsmedel

Granska det kontrollsystem som reglerar produktionen, bearbetningen, distributionen och importen av
ekologiska produkter.

Gränsöverskridande hälso- och
sjukvård

Granska ändamålsenligheten i kommissionens uppföljning och övervakning av genomförandet av direktivet
om gränsöverskridande hälso- och sjukvård, de resultat som hittills uppnåtts, den ram som införts och de
åtgärder som EU medfinansierar till stöd för genomförandet.

Forskning och innovation för klimat
och energi

Bedöma Europeiska kommissionens stöd till forskning och innovation när det gäller lagring av energi.

Inkomststabilisering inom den
gemensamma jordbrukspolitiken

Granska de riskhanteringsverktyg som föreslagits för den gemensamma jordbrukspolitiken (dvs. försäkringar,
gemensamma fonder och inkomststabiliserande verktyg), särskilt genomförandet av dem och deras
komplementaritet/synergier med andra åtgärder.

Växthusgasinventeringar

Granska EU:s system för insamling, kontroll och rapportering av uppgifter om växthusgasutsläpp och
begränsningsåtgärder.

Kärnsäkerhet

Granska kommissionens och medlemsstaternas förberedelser när det gäller kärnsäkerhet, strålskydd,
kärnämneskontroll, hantering av radioaktivt avfall och nukleärt fysiskt skydd.

EU:s system för mätning av fordons
utsläpp

Beskriva problemen och de institutionella reaktionerna när det gäller fordonsutsläpp.
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Prioritetskategori

Uppgiftens namn

Uppgiftens mål

Hållbar användning av naturresurser och hantering av klimatförändringar
Antimikrobiell resistens

Uppskatta och bedöma ändamålsenligheten i åtgärder på EU-nivå för att bekämpa det växande hotet från
antimikrobiell resistens.

Europeiska miljöräkenskaper

Granska kommissionens roll i förvaltningen av de europeiska miljöräkenskaperna.
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Prioritetskategori

Uppgiftens namn

Uppgiftens mål

Investeringar för sammanhållning, tillväxt och inkludering

Hög prioritet

Prioritet

Vägar som förbinder europeiska
regioner

Bedöma hur de utvalda vägprojekten uppfyller de strategiska målen att öka förbindelserna mellan regioner
och skapa möjligheter till optimala flöden av varor och människor genom att minska befintliga flaskhalsar i
trafikströmmar.

EU:s kulturinvesteringar

Bedöma ändamålsenligheten i och komplementariteten hos EU:s finansiering på kulturområdet.

Kostnaden för att genomföra ESIfonderna 2014–2020

Bedöma om det finns information om kostnaderna för genomförandet av sammanhållningspolitiken, hur
tillförlitlig den i så fall är och hur kommissionen och medlemsstaterna använder informationen.

Oegentligheter på
sammanhållningsområdet

Bedöma om programmyndigheterna tillämpar bestämmelser om bedrägeribekämpning på rätt sätt i
samband med EU:s sammanhållningspolitiska utgifter.

Vindkraft och solcellsenergi

Bedöma utformningen, genomförandet och övervakningen av EU:s och medlemsstaternas strategier för
elproduktion från vindkraft och solcellsenergi och om EU:s och medlemsstaternas rättsliga ramar och
finansiering stöder strategierna på ett ändamålsenligt sätt.

Införandet av Sesar

Granska behovet och utformningen av EU:s insatser i införandefasen av Sesar, förvaltningen av de EU-medel
som tilldelats programmet och i vilken utsträckning effektivitetsvinster faktiskt uppnås för den europeiska
flygledningstjänsten.

Genomförandeorganet för innovation
och nätverk (Inea)

Mäta genomförandeorganets kostnadseffektivitet och ändamålsenlighet genom bedömningar på följande
områden: strategi och mandat, styrning och programförvaltning samt administrativa kostnader och
personalförvaltning.

Fonden för europeiskt bistånd till dem
som har det sämst ställt (Fead)

Bedöma om Fead har utformats som ett ändamålsenligt verktyg för att minska fattigdomen och bidra till
social delaktighet för de personer som har det sämst ställt i EU.

Lärdomar som dragits på
sammanhållningsområdet

I det föreslagna briefingdokumentet sammanfatta och analysera de viktigaste, alltjämt relevanta
granskningsiakttagelserna i revisionsrättens särskilda rapporter på sammanhållningsområdet avseende
perioderna 2007–2013 och 2014–2020.
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Prioritetskategori

Uppgiftens namn

Uppgiftens mål

Utmaningar i form av migration, säkerhet och global hållbar utveckling

Hög prioritet

Prioritet

Omplacering av migranter

Bedöma kommissionens roll i genomförandet av det (kvot)system för omplacering i nödsituationer som
infördes genom rådets beslut (EU) 2015/1523 och (EU) 2015/1601 och göra en ingående uppföljning av
särskild rapport nr 6/2017 EU:s svar på flyktingkrisen: systemet med mottagningscentrum (hotspots).

Kvaliteten på uppgifter om budgetstöd

Bedöma om de resultatuppgifter som kommissionen använder för att betala ut rörliga delbetalningar av
budgetstöd är tillförlitliga och om kommissionens uttalanden om budgetstödets ändamålsenlighet är
motiverade.

Försvarsområdet

I det föreslagna briefingdokumentet analysera EU:s försvarspolitik, inklusive arrangemangen för samarbete
och styrning, uppnådda resultat och mervärdet hos de EU-finansieringsinstrument som bidrar till försvaret.

Gränskontroll (informationssystem för
den inre säkerheten)

Bedöma om medlemsstater och EU-organ arbetar tillsammans för att se till att de verktyg och den
information som behövs för att upprätthålla en hög säkerhet vid våra gränser finns tillgängliga (styrning,
samordning och samarbete). Fokus kommer att ligga på den information och de verktyg som finns tillgängliga
för gränskontrolltjänstemän och om informationssystemen tillgodoser deras behov (tillgång till information,
utbildning och stöd).
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Prioritetskategori

Uppgiftens namn

Uppgiftens mål

En fungerande inre marknad och en hållbar monetär union
Hög prioritet

Prioritet

EU:s statliga stöd till banker

Bedöma effektiviteten och ändamålsenligheten i EU:s förfaranden för statligt stöd och för fondstöd.

E-handelns sårbarhet när det gäller
skattebedrägeri

Bedöma om det regelverk och den kontrollram som kommissionen och medlemsstaterna har inrättat för
uppbörd av moms och tullar, med avseende på e-handel, är effektiva och säkerställer skydd av EU:s budget.

Riskkapital

Bedöma kommissionens roll i förvaltningen av riskkapitalfinansieringsinstrument inom olika program.

Europeiska bankmyndighetens EUomfattande stresstest

Bedöma om de EU-omfattande stresstesterna för banker har blivit ändamålsenligare och effektivare.

EU:s konkurrenspolitik

Bedöma de åtgärder som vidtas för att se till att EU:s konkurrenspolitik följs när det gäller
företagskoncentrationer, karteller och antitrustfrågor.

Finanspolitisk stabilitet i EU

Granska ändamålsenligheten i kommissionens åtgärder när det gäller att bedöma utformningen och
genomförandet av nationella finanspolitiska ramar som bidrar till att medlemsstaterna uppfyller målen i
stabilitets- och tillväxtpakten, i enlighet med sexpacket, tvåpacket och finanspakten.

Små och medelstora företags
innovation

Bedöma hur väl kommissionen har förvaltat forskningsfinansiering genom Horisont 2020 för att stödja
framgångsrik innovation inom små och medelstora företag, särskilt riskerna i fråga om europeiskt mervärde
och komplementaritet med andra EU-program och EU-medel och andra nationella program och medel.
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Prioritetskategori

Uppgiftens namn

Uppgiftens mål

En ansvarsfull och effektiv finansiering och förvaltning av EU
Etisk ram vid de utvalda EUinstitutionerna

Bedöma om de utvalda EU-institutionerna har lämpliga etiska ramar. Vi kommer att granska de rättsliga
etiska kraven, förfarandena för att se till att de etiska ramarna följs och personalens medvetenhet och
uppfattning om dem.

Bättre lagstiftning

I det föreslagna briefingdokumentet sammanställa resultaten av revisionsrättens gransknings- och
analysuppgifter om den nuvarande kommissionens initiativ för bättre lagstiftning till starten på nästa
valperiod (dvs. det andra halvåret av 2019).

Reform av EU:s tjänsteföreskrifter

Bedöma om översynen av tjänsteföreskrifterna 2014 ledde till effektivitetsvinster vid kommissionen.

Allmänhetens deltagande i EU:s
lagstiftningsprocess

Bedöma om kommissionens offentliga samråd är ändamålsenliga. Vi kommer att fokusera på utformningen
av och inriktningen på kommissionens ram för offentliga samråd.

Hållbarhetsrapportering

Bedöma om kommissionen och andra EU-institutioner och EU-byråer rapporterar om hållbarhet och målen
för hållbar utveckling i Agenda 2030 på ett strategiskt och strukturerat sätt.

Hög prioritet

Prioritet
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Vilka vi är

Vi ger också EU:s politiskt ansvariga och lagstiftare vägledning om
hur EU:s åtgärder och program kan förbättras.
Våra granskningsrapporter och yttranden är en mycket viktig del i
EU:s ansvarskedja. De används till att ställa de ansvariga för
genomförandet av EU:s åtgärder och program till svars:
kommissionen, andra EU-institutioner och EU-organ och
myndigheter i medlemsstaterna.
Slutligen vill vi genom vårt arbete hjälpa medborgarna att bättre
förstå hur EU och medlemsstaterna möter dagens och framtidens
utmaningar.

Revisionsrättens kollegium vid sammanträdet den 12 juli 2018

Revisionsrätten är EU:s externa revisor. Vårt uppdrag är att bidra till
att förbättra EU:s ekonomiska förvaltning, främja
redovisningsskyldighet och öppenhet och fungera som oberoende
väktare av EU-medborgarnas ekonomiska intressen.
Vi varnar för risker, avger revisionsförklaringar och
uppmärksammar såväl brister som goda exempel.
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Våra produkter
Vi utarbetar
 årsrapporter om EU:s allmänna budget och Europeiska
utvecklingsfonden med en revisionsförklaring,
 särskilda rapporter med utvalda granskningsteman som
offentliggörs löpande under året och framför allt bygger på
effektivitetsrevisioner,
 yttranden som används av Europaparlamentet och rådet när de
antar EU:s lagar och andra beslut,
 särskilda årsrapporter som innehåller våra uttalanden efter
finansiella revisioner av alla EU:s olika byråer och organ,
 analysbaserade publikationer, till exempel översiktliga analyser,
briefingdokument och snabbanalyser,
 en årlig verksamhetsrapport som innehåller information om och
ger en inblick i vår verksamhet under året.

KONTAKTA EU
Besök
Det finns hundratals Europa direkt-kontor i hela EU. Hitta ditt närmaste kontor på http://europa.eu/contact
Telefon eller mejl
Tjänsten Europa direkt svarar på dina frågor om EU. Kontakta tjänsten på något av följande sätt:
— Ring det avgiftsfria telefonnumret 00 800 6 7 8 9 10 11 (en del operatörer kan ta betalt för samtalet).
— Ring telefonnumret +32 22999696.
— Mejla via webbplatsen (http://europa.eu/contact).

EU-INFORMATION
På nätet
På webbplatsen Europa finns det information om EU på alla officiella EU-språk (http://europa.eu).
EU-publikationer
Ladda ned eller beställ både gratis och avgiftsbelagda EU-publikationer från EU Bookshop (http://publications.europa.eu/eubookshop). Om du behöver flera kopior av en
gratispublikation kan du kontakta Europa direkt eller ditt lokala informationskontor (http://europa.eu/contact).
EU-lagstiftning och andra rättsliga handlingar
Rättsliga handlingar från EU, inklusive all EU-lagstiftning sedan 1951, finns på alla officiella EU-språk på EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu).
Öppna data från EU
På EU:s portal för öppna data (http://data.europa.eu/euodp) finns dataserier från EU. Dataserierna får laddas ned och användas fritt för kommersiella och andra ändamål.
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