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FÖRORD
Under 2021 kommer medborgarna i Europeiska
unionen och dess medlemsstater att fortsätta sin kamp
mot konsekvenserna av den
globala covid-19-pandemin.
I dessa svåra tider tillhandahåller EU mer ekonomiskt
stöd än någonsin tidigare.
Utöver de traditionella
budgetmedel som beslutats
som en del av den fleråriga
budgetramen för 2021–2027 har EU beslutat att inleda initiativet
NextGenerationEU, som är ett återhämtningspaket med
kompletterande medel som baseras på skuldförbindelser.
Vår uppgift som Europeiska unionens oberoende externa revisor 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. Detta gäller
även de nya EU-åtgärder som vidtas för att skydda medborgarna från
de negativa effekterna av pandemin. Under 2021 kommer en fjärdedel
av våra nya granskningsuppgifter att behandla EU:s insatser med

anledning av covid-19-pandemin samt genomförandet av
NextGenerationEU.
Arbetsprogrammet för 2021+ blir också starten för genomförandet av
Europeiska revisionsrättens strategi för 2021–2025, som jag varmt
rekommenderar er att läsa.
Under de kommande fem åren kommer vi att fokusera på tre
strategiska mål:
Mål 1: Förbättra arrangemangen för ansvarsskyldighet, öppenhet och
revision inom alla typer av EU-åtgärder.
Mål 2: Inrikta våra revisioner på de områden och teman där vi kan ge
störst mervärde, särskilt på följande fyra strategiska områden inom
EU:s politik och program:
o

Unionens ekonomiska konkurrenskraft.

o

Motståndskraften inför hot mot unionens säkerhet och respekten
för de europeiska värdena frihet, demokrati och rättsstaten.

o

Klimatförändringar, miljö och naturresurser.

o

Finanspolitik och offentliga finanser i unionen.
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Mål 3: Tillhandahålla hög revisionssäkerhet i en utmanande och
föränderlig miljö.
Nedan finns en lista över 73 särskilda rapporter och översikter som vi
avser att offentliggöra under 2021 och 2022. De är indelade enligt de
fyra strategiska områden som nämns ovan.
Vi har antagit vårt arbetsprogram 2021+ samtidigt som covid-19pandemin fortsätter att påverka i stort sett alla aspekter av våra liv och
vårt arbete. Jag vill försäkra er om att vi förstår under vilken press EU:s
institutioner, medlemsstaternas nationella, regionala och lokala
myndigheter och EU:s stödmottagare befinner sig i dagsläget. Därför
kommer vi att fortsätta att göra allt vi kan för att begränsa den
administrativa bördan av vårt revisionsarbete för revisionsobjekten.
Samtidigt får pandemin konsekvenser för vår egen verksamhet som
innebär att vi kommer att behöva vara försiktiga och flexibla i
utförandet av vårt arbetsprogram.

Trots dessa utmaningar kan EU-medborgarna, och våra institutionella
intressenter och partner på både EU-nivå och medlemsstatsnivå,
fortsatt räkna med att vi även under 2021 kommer att förse dem med
oberoende och objektiva rapporter om viktiga frågor för EU:s framtid
där vi belyser vad som fungerar bra och vad som inte gör det.

Klaus-Heiner Lehne
ordförande

4
Prioriterat område för
EU:s politik och
finansiering som anges i
revisionsrättens strategi
för 2021–2025 samt
planerat år för
offentliggörande

Uppgiftsnamn

Digitala färdigheter i
framtiden
Folkhälsoinsatserna mot
covid-19
Utökning av Horisont 2020
Långtidsarbetslöshet

Unionens ekonomiska
konkurrenskraft
2021

EU:s rymdtillgångar
Uppstart och expansion av
små och medelstora företag
Internationalisering av små
och medelstora företag
Jämställdhet
Immateriella rättigheter

Uppgiftsmål

Syftet med denna översikt är att bedöma ändamålsenligheten i EU:s åtgärder, särskilt Europeiska
socialfonden, när det gäller att förbättra de digitala färdigheterna bland Europas vuxna befolkning.
Syftet med denna översikt är att bedöma de inledande insatserna mot krisen och de åtgärder som vidtagits
för att underlätta tillgången till medicinska förnödenheter och medicinsk utrustning, främja forskning om
testning, behandlingar och vaccin och underlätta informationsutbyte mellan medlemsstaterna.
Syftet med denna granskning är att bedöma hur kommissionen har använt finansiering genom Horisont
2020 till att motverka forsknings- och innovationsklyftan mellan medlemsstaterna, särskilt med fokus på
komplementariteten med de europeiska struktur- och investeringsfonderna (ESI-fonderna).
Syftet med denna granskning är att bedöma hur ändamålsenligt Europeiska socialfonden bidrog till att
bekämpa långtidsarbetslöshet under programperioden 2014–2020.
Syftet med denna granskning är att bedöma om kommissionen har lyckats upprätta en enhetlig och stabil
ram för att utnyttja potentialen i EU:s rymdtillgångar och minska fragmenteringen av den europeiska
rymdindustrin i enlighet med EU:s rymdindustripolitik och dokumenten avseende den europeiska
rymdstrategin.
Syftet med denna granskning är att bedöma om stödet från Eruf under programperioden 2014–2020 på ett
ändamålsenligt sätt hjälpte små och medelstora företag i uppstarts- och expansionsfasen.
Syftet med denna granskning är att bedöma om de nuvarande åtgärderna för att stödja
internationaliseringen av små och medelstora företag är ändamålsenliga, särskilt när det gäller att
tillgodose små och medelstora företags behov av att få tillträde till nya marknader och utöka sin
verksamhet.
Syftet med denna granskning är att bedöma om kommissionens jämställdhetsmål återspeglas och
införlivas på ett bra sätt i EU-budgetens främsta utgiftsområden.
Syftet med denna granskning är att bedöma om kommissionen på ett ändamålsenligt sätt utvecklar EU:s
politik för immateriella rättigheter och skyddar immateriella rättigheter på den inre marknaden.
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Prioriterat område för
EU:s politik och
finansiering som anges i
revisionsrättens strategi
för 2021–2025 samt
planerat år för
offentliggörande

Unionens ekonomiska
konkurrenskraft
2022

Uppgiftsnamn

Stordata inom GD Jordbruk
och landsbygdsutveckling
Covid-19: vaccinupphandling
och andra hälsorelaterade
åtgärder
Digitalisering av skolor
Investeringsinitiativet mot
effekter av coronaviruset
e-förvaltning
Energiunionen
Godkända ekonomiska
aktörer

Uppgiftsmål

Vid denna granskning kommer vi att bedöma hur kommissionen använder it-lösningar och dataanalys till
stöd i förvaltningen och kontrollen av den gemensamma jordbrukspolitiken.
Vid denna granskning kommer vi att bedöma och analysera ändamålsenligheten i EU:s stöd till
utvecklingen av covid-19-vacciner och i EU:s upphandling av tillräckliga mängder sådana vacciner för att
täcka de identifierade behoven.
Vid denna granskning kommer vi att undersöka om EU-medel har bidragit på ett ändamålsenligt sätt till
digitaliseringen av skolor i EU:s regioner.
Vid denna granskning kommer vi att undersöka om investeringsinitiativet mot effekter av coronaviruset
snabbt mobiliserade medel från ESI-fonderna för att hantera utmaningarna till följd av covid-19.
Vid denna granskning kommer vi att kontrollera om kommissionen på ett ändamålsenligt och effektivt sätt
har utformat och stött genomförandet av EU:s handlingsplan för e-förvaltning.
Vid denna granskning kommer vi att bedöma om kommissionen och Acer har bidragit på ett
ändamålsenligt sätt till att främja fullbordandet av EU:s inre energimarknad för el.
Vid denna granskning kommer vi att kontrollera om kommissionen och medlemsstaterna säkerställer att
programmet för godkända ekonomiska aktörer uppfyller målen om att stärka säkerheten i den
internationella leveranskedjan och underlätta handeln samtidigt som intäkterna uppbärs till fullo.
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Prioriterat område för
EU:s politik och
finansiering som anges i
revisionsrättens strategi
för 2021–2025 samt
planerat år för
offentliggörande

Uppgiftsnamn

Infrastruktur för laddning av
elfordon
Förorenaren betalar
Skogsbruk

Klimatförändringar, miljö och
naturresurser
2021

Klimatförändringar och
jordbruk
Energibeskattning och
energisubventioner
Energieffektivitet i företag
Den gemensamma
jordbrukspolitiken och
vattenprojekt
Elektroniskt avfall
Internationell jämförelse av
flaggskeppsprojekt på
transportområdet
Finansiering av hållbara
investeringar

Uppgiftsmål

Syftet med denna granskning är att bedöma ändamålsenligheten i EU:s stöd till infrastruktur för laddning
av elfordon under perioden 2014–2020, särskilt stödet från Fonden för ett sammanlänkat Europa och de
europeiska struktur- och investeringsfonderna.
Syftet med denna granskning är att undersöka om kommissionen har införlivat principen att förorenaren
betalar i EU:s sektorsvisa politikområden samt bedöma det stöd medlemsstaterna får för att genomföra
direktivet om miljöansvar.
Syftet med denna granskning är att bedöma om EU:s stöd till skogsbruket på ett ändamålsenligt sätt bidrog
till skyddet av den biologiska mångfalden och begränsningen av och anpassningen till klimatförändringar.
Syftet med denna granskning är att bedöma ändamålsenligheten i det stöd som jordbrukarna fått från den
gemensamma jordbrukspolitiken för att begränsa effekterna av klimatförändringar och anpassa sig till
dem.
Syftet med denna granskning är att undersöka överensstämmelsen mellan EU:s energiskattelagstiftning
och klimatmålen.
Syftet med denna granskning är att analysera kostnadseffektiviteten och varaktigheten i resultaten av Eruffinansierade energieffektivitetsprojekt för företag inom olika industrisektorer.
Syftet med denna granskning är att kontrollera om EU:s stöd från den gemensamma jordbrukspolitiken till
vattenprojekt (särskilt bevattning) utöver att ha gynnat jordbrukarna även har bidragit till hållbar
vattenförvaltning.
Syftet med denna översikt är att kontrollera om EU:s åtgärder på ett ändamålsenligt sätt har bidragit till att
förbättra insamlingen, hanteringen och återvinningen av elavfall och förbrukade batterier.
Syftet med denna granskning är att bedöma kommissionens prestation när det gäller förvaltningen av EUfinansierade megaprojekt på transportområdet genom att jämföra dem med prestationen för andra
transportinfrastrukturinvesteringar, både inom och utanför EU.
Syftet med denna granskning är att bedöma ändamålsenligheten i EU:s åtgärder för att främja och reglera
en hållbar finansmarknad.

7
Prioriterat område för
EU:s politik och
finansiering som anges i
revisionsrättens strategi
för 2021–2025 samt
planerat år för
offentliggörande

Uppgiftsnamn

Integrering av klimatåtgärder
Hållbara jordar
Klimatförändringar, miljö och
naturresurser
2022

Kolregioner i omställning
Hållbart fiske
Cirkulär ekonomi
Klimatförändringar och
utvecklingsbistånd

Uppgiftsmål

Vid denna granskning kommer vi att bedöma om kommissionens rapportering om klimatutgifter är
relevant och tillförlitlig och om kommissionen uppfyllde sitt åtagande att avsätta minst 20 % av EUbudgeten till klimatåtgärder inom den fleråriga budgetramen 2014–2020.
Vid denna granskning kommer vi att bedöma om stödet till jordbrukare från den gemensamma
jordbrukspolitiken har bidragit på ett ändamålsenligt sätt till markskydd och till att förhindra
nitratförorening.
Vid denna granskning kommer vi att bedöma ändamålsenligheten i EU:s finansiering under
programperioden 2014–2020 för att stödja kolregioners omställning i samband med avvecklingen av
kolindustrin.
Vid denna granskning kommer vi att bedöma om EU:s kontrollsystem för att förebygga, motverka och
undanröja olagligt fiske fungerar effektivt och ändamålsenligt.
Vid denna granskning kommer vi att undersöka hur ändamålsenligt Eruf-stödet är för design- och
produktionsfaserna inom den cirkulära ekonomin, det vill säga ett ekonomiskt system där målet är att
återutnyttja resurser och eliminera avfall.
Vid denna granskning kommer vi att bedöma ändamålsenligheten i den globala
klimatförändringsalliansen+ när det gäller att hjälpa de mest sårbara länderna att minska risker och
anpassa sig till klimatförändringarna.
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Prioriterat område för
EU:s politik och
finansiering som anges i
revisionsrättens strategi
för 2021–2025 samt
planerat år för
offentliggörande

Uppgiftsnamn

Bekämpning av penningtvätt
Utbildning i nödsituationer
Desinformation
Motståndskraften inför hot mot
unionens säkerhet och
respekten för de europeiska
värdena frihet, demokrati och
rättsstaten
2021

Rättsstatsprincipen i Ukraina
Rättsstatsprincipen i västra
Balkan
Frontex
Människosmuggling
Politiken för migranters
återvändande
Gränsöverskridande program
Bedrägeri och den
gemensamma
jordbrukspolitiken

Uppgiftsmål

Syftet med denna granskning är att bedöma om kommissionen, tillsammans med de europeiska
tillsynsmyndigheterna, har vidtagit ändamålsenliga åtgärder för att bekämpa penningtvätt och liknande
ekonomisk brottslighet samt finansiering av terrorism.
Syftet med denna granskning är att bedöma om EU:s åtgärder till stöd för utbildning i humanitära
nödsituationer och utdragna kriser på ett ändamålsenligt sätt ger barn tillgång till säker och inkluderande
utbildning av hög kvalitet.
Syftet med denna granskning är att undersöka EU:s åtgärdsplan mot desinformation när det gäller dess
relevans, hittills uppnådda resultat och ram för ansvarsskyldighet.
Syftet med denna granskning är att bedöma ändamålsenligheten i EU:s åtgärder för att bekämpa
korruption i Ukraina. Vi kommer att analysera hur kreativt och noggrant EU har varit i beaktandet av de
bakomliggande orsakerna till korruption i Ukraina.
Syftet med denna granskning är att bedöma ändamålsenligheten i EU:s stöd till rättsstatsprincipen i västra
Balkan och i förekommande fall identifiera och kartlägga de främsta hindren för ändamålsenligheten.
Syftet med denna granskning är att bedöma om Frontex har förvaltat genomförandet av sitt nya uppdrag
och sina resurser väl.
Syftet med denna granskning är att bedöma om stödet från Europeiska centrumet för bekämpning av
människosmuggling vid Europol till EU-medlemsstaternas åtgärder mot människosmuggling och
människohandel förvaltas väl.
Syftet med denna granskning är att bedöma ändamålsenligheten i EU:s samarbete med tredjeländer när
det gäller återtagande av migranter.
Syftet med denna granskning är att bedöma ändamålsenligheten i EU:s stöd till program för
gränsöverskridande samarbete och de särskilda utmaningarna vid genomförandet under perioden 2014–
2020.
Vid denna granskning kommer vi att undersöka kommissionens och medlemsstaternas politik och
förfaranden för att bekämpa bedrägeri i samband med stöd från den gemensamma jordbrukspolitiken.
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Prioriterat område för
EU:s politik och
finansiering som anges i
revisionsrättens strategi
för 2021–2025 samt
planerat år för
offentliggörande

Uppgiftsnamn

Intressekonflikter
Motståndskraften inför hot mot
unionens säkerhet och
respekten för de europeiska
värdena frihet, demokrati och
rättsstaten
2022

Tryggad livsmedelsförsörjning
under covid-19-pandemin
Säkra EU:s institutioner mot
hackning
Fri rörlighet
Gränsöverskridande
samarbete i EU:s grannskap
5G-nätens säkerhet

Uppgiftsmål

Vid denna granskning kommer vi att undersöka om kommissionen och medlemsstaterna har infört
ändamålsenliga riktlinjer och förfaranden för att ta itu med intressekonflikter i samband med GJP-stöd och
sammanhållningsbetalningar.
Vid denna granskning kommer vi att bedöma om de åtgärder inom den gemensamma jordbrukspolitiken
som kommissionen och medlemsstaterna infört för att stödja jordbrukare och trygga livsmedelskedjorna
under covid-19-pandemin har förvaltats väl och på ett effektivt sätt.
Vid denna granskning kommer vi att bedöma läget när det gäller styrning av cybersäkerhet och
beredskapen hos EU:s institutioner och byråer när det gäller att hantera cybersäkerhetsincidenter.
Vid denna granskning kommer vi att bedöma om kommissionen vidtog ändamålsenliga åtgärder för att
skydda rätten till fri rörlighet och Schengenavtalets funktion i samband med covid-19-krisen.
Vid denna granskning kommer vi att bedöma ändamålsenligheten i de EU-program som finansierar
samarbete mellan EU och grannregionerna längs EU:s yttre gräns.
Vid denna granskning kommer vi att fokusera på 5G-nätens säkerhet, vilket inbegriper cybersäkerhet och
hårdvarusäkerhet.
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Prioriterat område för
EU:s politik och
finansiering som anges i
revisionsrättens strategi
för 2021–2025 samt
planerat år för
offentliggörande

Uppgiftsnamn

Den gemensamma
resolutionsmekanismen
Utbyte av skatteinformation
Övervakning efter
programperiodens slut

Finanspolitik och offentliga
finanser i unionen
2021

Inre marknad för
investeringsfonder
Tullens riskhantering för att
skydda EU:s ekonomiska
intressen
Mjölk- och
mejerivaruproduktion
Bidrag från tredjeländer
Banktillsynen i EU

Uppgiftsmål

Vid denna granskning har vi bedömt om den gemensamma resolutionsmekanismen är väl förberedd för
eventuella avvecklingar av banker i euroområdet.
Syftet med denna granskning är att bedöma ändamålsenligheten i det system som kommissionen har
upprättat för automatiskt utbyte av skatteupplysningar.
Syftet med denna granskning är att bedöma ändamålsenligheten i kommissionens övervakning efter
programperiodens slut av medlemsstater som har fått makroekonomiskt stöd.
Syftet med denna granskning är att bedöma hur långt man har kommit med inrättandet av en
välfungerande inre marknad för investeringsfonder och om den skyddar investerarna och den finansiella
stabiliteten.
Syftet med denna granskning är att bedöma om kommissionen har upprättat en lämplig ram för
riskhantering på tullområdet för att skydda EU:s ekonomiska intressen och om medlemsstaterna har gjort
framsteg i genomförandet av sin riskhantering för traditionella egna medel.
Syftet med denna granskning är att analysera om de åtgärder som kommissionen vidtog som svar på
sjunkande priser förvaltades väl och ledde till att målen uppnåddes på ett effektivt sätt.
Syftet med denna översikt är att undersöka bidragen till EU:s budget från tredjeländer för att finansiera
EU-politik.
Vid denna granskning kommer vi att kontrollera effektiviteten i hanteringen av Europeiska centralbankens
tillsyn av betydande kreditinstitut.
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Prioriterat område för
EU:s politik och
finansiering som anges i
revisionsrättens strategi
för 2021–2025 samt
planerat år för
offentliggörande
Finanspolitik och offentliga
finanser i unionen

Uppgiftsnamn

Kostnad för EU:s
finansieringsinstrument
Tillförlitlig statistik

2022
Kontroll av BNI

Uppgiftsmål

Vid denna granskning kommer vi att bedöma om kommissionen har gjort en noggrann bedömning av
kostnaderna för centralt förvaltade finansieringsinstrument och garantier och om kostnaderna till följd av
dessa instrument tydligt uppvägs av de fördelar som uppnås.
Vid denna granskning kommer vi att bedöma om kommissionen på ett ändamålsenligt sätt bidrar till
medlemsstaternas framställning av tillförlitlig europeisk statistik.
Vid denna granskning kommer vi att bedöma om kommissionens kontroll på ett ändamålsenligt sätt
säkerställer att de uppgifter om bruttonationalinkomst som den största delen av EU:s egna medel baseras
på är jämförbara, tillförlitliga och fullständiga.
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Prioriterat område för
EU:s politik och
finansiering som anges i
revisionsrättens strategi
för 2021–2025 samt
planerat år för
offentliggörande

Övriga områden
2021

Uppgiftsnamn

Uppgiftsmål

Rapportering om laglighet och
korrekthet på
sammanhållningsområdet
Varaktigheten i
infrastrukturinvesteringar på
landsbygden
Leader‐programmet
(Liaison entre actions de
développement de
l'économie rurale)
Avslutande av
finansieringsinstrument från
perioden 2007–2013

Syftet med denna granskning är att utförligare behandla de problem som vi konstaterat vid kommissionen.
Fokus kommer att ligga på omfattningen av, innehållet i och dokumentationen från kommissionens
revisionsarbete samt dess metod för att beräkna den uppskattade felnivån.

Incitament till prestation
EU‐medfinansierade
investeringar i turism
Svartlistning av ekonomiska
aktörer
Passagerares rättigheter
under covid‐19‐krisen

Syftet med denna granskning är att bedöma om infrastrukturinvesteringar som får stöd från Europeiska
jordbruksfonden för landsbygdsutveckling gynnar landsbygden ekonomiskt och socialt på lång sikt.
Syftet med denna granskning är att bedöma om metoden för att tillhandahålla Leader‐stöd är
kostnadseffektiv och om kommissionen och medlemsstaterna har gjort något åt de brister som
identifierats tidigare.
Syftet med denna granskning är att analysera om medlemsstaterna och kommissionen har vidtagit de
åtgärder som krävs för att på ett adekvat sätt kontrollera och bedöma stödberättigandet när det gäller
utgifter för finansieringsinstrument med delad förvaltning vid avslutandet.
Syftet med denna granskning är att bedöma om kommissionen använder de verktyg som finns inom
sammanhållningspolitiken för att uppmuntra till prestation på ett ändamålsenligt sätt.
Syftet med denna granskning är att bedöma effektiviteten och ändamålsenligheten i EU‐medfinansierat
stöd till utveckling och främjande av turism.
Syftet med denna granskning är att bedöma om EU har ändamålsenliga verktyg för att förhindra att EU‐
medel och offentliga kontrakt tilldelas otillförlitliga ekonomiska aktörer.
Vid denna granskning kommer vi att bedöma om kommissionen på ett ändamålsenligt sätt kontrollerade
att passagerarnas rättigheter respekterades under covid‐19‐krisen.
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Prioriterat område för
EU:s politik och
finansiering som anges i
revisionsrättens strategi
för 2021–2025 samt
planerat år för
offentliggörande

Uppgiftsnamn

Förenklade former av stöd till
sammanhållning

Övriga områden
2022

Nationella planer för
återhämtning och resiliens
och utmaningar för den
europeiska
planeringsterminen
”Budgetgalaxen” 2021+
Externa konsulter
Lobbning bland lagstiftare
Motståndskraften hos EU:s
institutioner och organ

Uppgiftsmål

Vid denna granskning kommer vi att undersöka om kommissionen och medlemsstaterna använde
förenklade former av stöd under perioden 2014–2020 för att minska den administrativa bördan och
mängden fel och fokusera mer på resultat.
Vid denna granskning kommer vi att bedöma godkännandeprocessen för de nationella planer för
återhämtning och resiliens som lämnats in inom ramen för faciliteten för återhämtning och resiliens. Vi
kommer även att titta på hur den europeiska planeringsterminen har anpassats för att kunna samordnas
med faciliteten.
Vid denna granskning kommer vi att bedöma om den nuvarande EU-budgeten och andra instrument på
EU-nivå, däribland Europeiska stabiliseringsmekanismen (ESM) och Europeiska investeringsbanksgruppen
(EIB-gruppen), finansierar EU:s politik på ett tillräckligt effektivt och transparent sätt.
Vid denna granskning kommer vi att bedöma om kommissionen får valuta för pengarna samtidigt som den
skyddar sina egna intressen när den anlitar konsulter som är anställda av uppdragstagare.
Vid denna granskning kommer vi att bedöma om EU:s öppenhetsregister är ett ändamålsenligt verktyg för
offentlig granskning av lobbyverksamhet som syftar till att påverka EU:s beslutsfattande.
Vid denna granskning kommer vi att bedöma alla strategiska och operativa åtgärder som EU:s institutioner
och organ vidtagit för att upprätthålla en kontinuerlig verksamhet under covid-19-krisen.
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OM OSS
Vårt uppdrag: Genom vårt oberoende, professionella och
verkningsfulla revisionsarbete bedömer vi sparsamheten,
ändamålsenligheten, effektiviteten, lagligheten och korrektheten i
EU:s åtgärder i syfte att förbättra ansvarsskyldigheten, öppenheten
och den ekonomiska förvaltningen och därigenom öka medborgarnas
förtroende och möta EU:s nuvarande och framtida utmaningar på ett
ändamålsenligt sätt.
Vår vision: Vi strävar efter att ligga i framkant inom offentlig revision
och bidra till ett mer motståndskraftigt och hållbart EU som
upprätthåller de värden som unionen bygger på.

Vi är unionens externa revisor. Revisionsrättens kollegium består av en
ledamot från varje medlemsstat och assisteras av omkring 900
anställda från alla EU-länder. Vi har vårt säte i Luxemburg och inledde
vår verksamhet 1977. Revisionsrätten har varit en EU-institution sedan
1993.
Våra värderingar är oavhängighet, redbarhet, objektivitet, öppenhet
och yrkesmässigt uppförande.

Våra granskningsrapporter och yttranden är en väsentlig del av EU:s
ansvarskedja. De används till att ställa de ansvariga för genomförandet
av EU:s politik och program till svars: kommissionen, andra EUinstitutioner och EU-organ och nationella myndigheter.
Slutligen vill vi genom vårt arbete hjälpa medborgarna att bättre förstå
hur EU och medlemsstaterna möter dagens och framtidens
utmaningar.
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VÅRA PRODUKTER
Vi utarbetar
—

en årsrapport om EU:s budget med en revisionsförklaring,

—

särskilda årsrapporter som innehåller våra uttalanden efter finansiella revisioner av alla EU:s byråer och organ,

—

en årsrapport om prestationsaspekter,

—

särskilda rapporter om utvalda granskningsteman som offentliggörs löpande under året och som framför allt bygger på effektivitetsrevisioner,

—

översikter som är beskrivande och informativa analyser av EU:s politikområden eller förvaltning,

—

yttranden som används av Europaparlamentet och Europeiska rådet när de antar EU:s lagar och andra beslut.
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