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FÖRORD 

Europeiska unionen och dess medlemsstater har även under 2022 
behövt hantera konsekvenserna av den globala pandemin och de 
snabba klimatförändringarna. Samtidigt står de nu inför ännu en 
kris i form av den massiva energi-, säkerhets- och migrationskris 
som orsakats av Rysslands anfallskrig mot Ukraina. Alla dessa 
händelser påverkar i hög grad EU-medborgarnas liv och EU:s 
ekonomiska ställning och globala förbindelser. 

Vår uppgift som Europeiska unionens oberoende externa revisor är 
att kontrollera om unionens medel uppbärs och används i enlighet 

med gällande förordningar och regler samt om de bidrar till att de 
förväntade resultaten uppnås. Det gäller även alla nya åtgärder som 
vidtas för att hantera de negativa effekterna av de många pågående 
kriserna. Vi har utarbetat vårt arbetsprogram för 2023+ med dessa 
utmaningar i åtanke. Nedan finns en förteckning över 82 särskilda 
rapporter och översikter som vi avser att offentliggöra under 
framför allt 2023 och 2024. 

Energikrisen har drabbat medlemsstaternas, företagens och 
medborgarnas ekonomi särskilt hårt. EU siktar på att ligga i 
framkant i kampen mot de globala klimatförändringarna. På det 
strategiska prioriteringsområdet ”klimatförändringar, miljö och 
naturresurser” planerar vi att genomföra 21 revisioner på en rad 
olika teman, bland annat energitrygghet, föroreningar, 
klimatåtgärder och hållbar livsmedelsproduktion. 

Våra revisioner kommer även att omfatta säkerhet och migration. 
På det strategiska prioriteringsområdet ”motståndskraft inför hot 
mot unionens säkerhet och respekten för de europeiska värdena 
frihet, demokrati och rättsstaten”, har vi 14 granskningsuppgifter 
som bland annat rör Europeiska utrikestjänstens bidrag till den 
gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken (Gusp), militär 
rörlighet och bistånd till flyktingar. 
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Initiativet NextGenerationEU, som tillhandahåller stora belopp som 
ska användas under en kort period och hjälpa till att reparera de 
ekonomiska och sociala skadorna efter coronapandemin, fortsätter 
att stå högt på vår agenda. Under de kommande två åren planerar 
vi att offentliggöra tolv granskningsrapporter om NextGenerationEU 
som främst kommer att handla om faciliteten för återhämtning och 
resiliens. Tre revisioner kommer att ägnas åt ett annat viktigt 
övergripande område, nämligen bedrägeribekämpning. Utöver 
detta kommer vi även att behandla många andra områden som 
fastställts i revisionsrättens strategi för 2021–2025. 

Som revisionsrättens nyvalda ordförande vill jag betona att vi 
genom vårt oberoende, objektiva och professionella 
revisionsarbete har som mål att fortsätta bidra till en sund och 
ändamålsenlig användning av EU:s medel. Detta arbetsprogram 
kommer att vara ett stöd i det utmanande arbete som väntar. 

Tony Murphy 
ordförande 
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Strategisk 

prioritering 
och år för planerat 
offentliggörande 

Uppgiftsnamn Typ av 
produkt Uppgiftsmål 

Övergripande 
område: 

NextGenerationEU 

2023 

Investeringsinitiativen mot 
effekter av coronaviruset 
(CRII och CRII+) och React-EU 

Särskild 
rapport 

Att undersöka om kommissionen på ett ändamålsenligt sätt anpassade 
sammanhållningspolitiken 2014–2020 genom investeringsinitiativen mot 
effekter av coronaviruset och React-EU och snabbt mobiliserade de europeiska 
struktur- och investeringsfonderna (ESI-fonderna) för att hantera covid-19-
pandemin. 

Utformningen av kommissionens 
kontrollsystem för faciliteten för 
återhämtning och resiliens 

Särskild 
rapport 

Att bedöma om kommissionens kontrollsystem kan säkerställa att 
utbetalningarna från faciliteten för återhämtning och resiliens är korrekta samt 
att EU:s ekonomiska intressen skyddas. 

Skuldförvaltning 
vid kommissionen 

Särskild 
rapport 

Att bedöma om kommissionen har utvecklat ändamålsenliga system för att 
förvalta upplåningen till finansieringen av NextGenerationEU. 

Faciliteten för återhämtning och 
resiliens prestation 

Särskild 
rapport 

Att bedöma om övervakningsramen för faciliteten för återhämtning och 
resiliens är lämplig för att mäta prestation. 

Utnyttjandet av faciliteten för 
återhämtning och resiliens 

Särskild 
rapport 

Att bedöma ett av huvudmålen med faciliteten för återhämtning och resiliens – 
snabbhet – genom att undersöka hur mycket faciliteten faktiskt bidrog till 
tidigarelagd finansiering. Vid granskningen kommer vi att bedöma 
medlemsstaternas utnyttjande av faciliteten till reformer och investeringar. 

Dubbelfinansiering Särskild 
rapport 

Att bedöma om kommissionen och medlemsstaterna har infört robusta 
förvaltnings- och kontrollsystem för att undvika dubbelfinansiering av utgifter 
som finansierats genom faciliteten för återhämtning och resiliens och de 
sammanhållningspolitiska programmen.  
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Strategisk 

prioritering 
och år för planerat 
offentliggörande 

Uppgiftsnamn Typ av 
produkt Uppgiftsmål 

Övergripande 
område: 

NextGenerationEU 

2024 

Digital omvandling inom 
faciliteten för återhämtning och 
resiliens 

Särskild 
rapport 

Att bedöma om genomförandet av de digitala investeringarna och reformerna i 
de nationella planerna för återhämtning och resiliens bidrog på ett 
ändamålsenligt sätt till EU:s digitala strategi och den digitala omvandlingen. 

Medlemsstaternas 
kontrollsystem för faciliteten för 
återhämtning och resiliens 

Särskild 
rapport 

Att bedöma om de kontrollsystem som medlemsstaterna föreslagit för 
förvaltning av medel som erhållits från faciliteten för återhämtning och resiliens 
är väl utformade för att skydda EU:s ekonomiska intressen. 

De nya egna medlen baserade på 
plastförpackningsavfall som inte 
materialåtervinns 

Särskild 
rapport 

Att bedöma om kommissionen har inrättat en lämplig ram för förvaltning av de 
nya egna medlen baserade på plastförpackningsavfall som inte 
materialåtervinns och för insamling och kontroll av medlemsstaternas bidrag.  

Reformer inom faciliteten för 
återhämtning och resiliens 1 

Särskild 
rapport 

Att bedöma om genomförandet av reformer inom ett specifikt område som 
omfattas av nationella återhämtnings- och resiliensplaner främjar resiliens och 
konvergens. 

Grön märkning inom 
NextGenerationEU 

Särskild 
rapport 

Att bedöma hur väl faciliteten för återhämtning och resiliens inom 
NextGenerationEU har anpassats och bidragit till den europeiska gröna givens 
mål om klimatåtgärder. 

Reformer inom faciliteten för 
återhämtning och resiliens 2 

Särskild 
rapport 

Att bedöma om genomförandet av reformer inom ett specifikt område som 
ingår i de nationella återhämtnings- och resiliensplanerna främjar resiliens och 
konvergens. 
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Strategisk 

prioritering 
och år för planerat 
offentliggörande 

Uppgiftsnamn Typ av 
produkt Uppgiftsmål 

Övergripande 
område: 

Bedrägeribekämpning 

2023 

Intressekonflikter Särskild 
rapport 

Att undersöka om kommissionen och medlemsstaterna har infört 
ändamålsenliga riktlinjer och förfaranden för att hantera intressekonflikter i 
samband med GJP- och sammanhållningsstöd. 

Övergripande 
område: 

Bedrägeribekämpning 

2024 

Strategi mot bedrägerier Särskild 
rapport 

Att bedöma ändamålsenligheten i kommissionens strategi mot bedrägerier från 
2019 när det gäller att bekämpa bedrägerier som påverkar EU:s utgifter. 

Momsbedrägeri i samband med 
import 

Särskild 
rapport 

Att bedöma om EU säkerställer skyddet av sina ekonomiska intressen på ett 
ändamålsenligt sätt när handlare använder särskilda importförfaranden som rör 
moms. 
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Strategisk 

prioritering 
och år för planerat 
offentliggörande 

Uppgiftsnamn Typ av 
produkt Uppgiftsmål 

Unionens ekonomiska 
konkurrenskraft 

2023 

Energiunionen Särskild 
rapport 

Att undersöka Acers tillsyn över att reglerna för elmarknaden genomförs 
konsekvent och ändamålsenligt samt övervakningen av marknadsmissbruk och 
transparens (Remit) på området för den inre energimarknaden. 

Digitalisering av skolor Särskild 
rapport Att bedöma ändamålsenligheten i EU:s stöd till digitaliseringen av skolor. 

Godkända ekonomiska aktörer Särskild 
rapport 

Att bedöma om EU:s program för godkända ekonomiska aktörer har lyckats 
stödja laglig handel och säkerhet i leveranskedjan.  

Målet att bli världens näst 
största batteriproducent senast 
2024 

Särskild 
rapport 

Att bedöma om kommissionen har valt lämpliga verktyg för sina interventioner i 
värdekedjan för batterier, i vilken utsträckning verktygen har använts hittills 
samt vilka eventuella mätbara effekter de har haft. 

Unionens ekonomiska 
konkurrenskraft 

2024 

Vätgastransport Särskild 
rapport 

Att bedöma ändamålsenligheten i kommissionens strategi för att främja EU:s 
vätgasinfrastruktur för transporter och effektiviteten i EU:s medfinansiering till 
stöd för utveckling och tillhandahållande i tid av vätgasinfrastruktur för 
transporter i medlemsstaterna. 

Artificiell intelligens Särskild 
rapport 

Att analysera om EU:s investeringar på AI-området, främst genom 
Horisont 2020, utnyttjas inom EU och särskilt av EU:s industri.  

Digitala betalningar Särskild 
rapport 

Att undersöka om ramverket för digitala betalningar och EU-organens åtgärder 
på området bidrar till säkra och effektiva digitala betalningar. Revisionen 
kommer att inriktas på mål på EU-nivå, såsom att underlätta tillhandahållande 
av tjänster över gränserna, främja konkurrens, förhindra ekonomisk 
brottslighet, underlätta konsumentskydd och säkerställa finansiell stabilitet. 
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Strategisk 

prioritering 
och år för planerat 
offentliggörande 

Uppgiftsnamn Typ av 
produkt Uppgiftsmål 

Erkännande av 
yrkeskvalifikationer inom EU 

Särskild 
rapport 

Att bedöma om det fortfarande finns hinder för ömsesidigt erkännande av 
arbetstagares yrkeskvalifikationer och akademiska examina på EU:s inre 
marknad. 

Statligt stöd i kristider Särskild 
rapport 

Att bedöma hur kommissionen har anpassat EU:s regler för statligt stöd i 
samband med faciliteten för återhämtning och resiliens och 
sammanhållningsstödet för att se till att dessa regler tillämpas ändamålsenligt i 
insatserna mot de snedvridande ekonomiska effekter som covid-19 och 
invasionen av Ukraina har haft på företag i EU, samt att undersöka hur 
medlemsstaterna har tillämpat dessa regler och de tillfälliga undantagen. 

Stöd till unga Särskild 
rapport 

Att bedöma om Europeiska socialfonden (ESF) och sysselsättningsinitiativet för 
unga har varit ändamålsenliga när det gäller att stödja ungdomars 
sysselsättning och anställbarhet. 

Geoblockering Särskild 
rapport 

Att bedöma ändamålsenligheten i den rättsliga ram och de åtgärder som 
kommissionen och medlemsstaterna har antagit för att undanröja hinder för 
gränsöverskridande e-handel och skydda konsumenternas rättigheter. 

Privata pensioner Särskild 
rapport 

Att bedöma om EU:s åtgärder på ett ändamålsenligt sätt har säkerställt 
pensionssystemens hållbarhet genom att stödja privata pensioner, vilka 
omfattar tjänstepensioner (pelare II) och privata pensioner (pelare III). 
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Strategisk 
prioritering 

och år för planerat 
offentliggörande 

Uppgiftsnamn  Typ av 
produkt Uppgiftsmål 

Motståndskraft inför 
hot mot unionens 

säkerhet och 
respekten för de 

europeiska värdena 
frihet, demokrati och 

rättsstaten 

 

2023 

Livsmedelskedjan under covid-
19-pandemin 

Särskild 
rapport 

Att bedöma om kommissionen och medlemsstaterna med anledning av covid-
19-pandemin vidtog lämpliga åtgärder för att trygga livsmedelsförsörjningen i 
EU. 

Programplanering av 
utvecklingsbistånd 

Särskild 
rapport 

Att bedöma om EU har fördelat sitt utvecklingsbistånd för 2021–2027 enligt en 
väldefinierad strategi och tagit fram kvalitetsstödprogram. 

Förberedande åtgärd för 
försvarsrelaterad forskning 

Särskild 
rapport 

Att bedöma huruvida den förberedande åtgärden för försvarsrelaterad 
forskning var ändamålsenlig när det gällde att testa mekanismer för att 
finansiera och stimulera samarbete mellan forsknings- och teknikintressenter i 
EU:s medlemsstater. 

Spotlight-initiativet Särskild 
rapport 

Att bedöma om EU:s bidrag till EU:s och FN:s gemensamma Spotlight-initiativ är 
ett effektivt sätt att motverka våld mot kvinnor och flickor i hela världen. 

Europeiska utrikestjänsten Särskild 
rapport 

Att bedöma om Europeiska utrikestjänsten är väl rustad att på ett 
ändamålsenligt sätt bidra till samstämmigheten i den gemensamma utrikes- och 
säkerhetspolitiken (Gusp). 

Jämlikhet för personer med 
funktionsnedsättning 

Särskild 
rapport 

Att bedöma om EU:s handikappstrategi och EU:s finansiering bidrog till att 
tillgodose behoven hos personer med funktionsnedsättning. 



10
Strategisk 

prioritering 
och år för planerat 
offentliggörande 

Uppgiftsnamn Typ av 
produkt Uppgiftsmål 

Motståndskraft inför 
hot mot unionens 

säkerhet och 
respekten för de 

europeiska värdena 
frihet, demokrati och 

rättsstaten 

2024 

Insatser mot de bakomliggande 
orsakerna till migration i Afrika 

Särskild 
rapport 

Att bedöma om projekt som genomförs genom EU:s förvaltningsfond för 
nödåtgärder i Afrika har uppnått avsedda resultat och samtidigt respekterat 
grundläggande mänskliga rättigheter.  

Faciliteten för flyktingar i Turkiet Särskild 
rapport 

Att följa upp rekommendationerna i särskild rapport 27/2018 och bedöma 
resultaten av utvecklingsdelen inom ramen för den första delbetalningen från 
faciliteten för flyktingar i Turkiet. 

Programmet för medborgare, 
jämlikhet, rättigheter och värden 

Särskild 
rapport 

Att bedöma om kommissionen på ett ändamålsenligt sätt kontrollerar att de 
EU-medel som betalas ut inom ramen för programmet för medborgare, 
jämlikhet, rättigheter och värden uppfyller sitt syfte att främja EU:s värden.  

Militär rörlighet Särskild 
rapport 

Att bedöma om handlingsplanen för militär rörlighet, som en förutsättning för 
EU:s strategiska oberoende, är på rätt spår när det gäller att underlätta snabba 
och smidiga militära förflyttningar inom och utanför EU. 

Rättsstatsprincipen i EU Särskild 
rapport 

Att undersöka om den nya villkorligheten i samband med rättsstatsprincipen är 
ett ändamålsenligt verktyg för att skydda EU:s ekonomiska intressen vid 
överträdelse av rättsstatsprincipen på sammanhållningsområdet. 

Sammanhållningsinsatser för 
flyktingar i Europa (Care) 

Särskild 
rapport 

Att undersöka om medlemsstaterna har använt EU:s sammanhållningspolitiska 
Fast-Care-stöd på ett ändamålsenligt, effektivt och sparsamt sätt för att stödja 
människor som flyr från Rysslands invasion av Ukraina. 

Integration av migranter i EU Särskild 
rapport 

Att bedöma om projekt som finansierats genom Asyl-, migrations- och 
integrationsfonden har varit effektiva och lett till en faktisk integration av 
tredjelandsmedborgare. 

Rapportering om 
rättsstatsprincipen Översikt Att ge en översikt över granskningscykeln för rättsstatsprincipen med särskilt 

fokus på den årliga rapporten om rättsstatsprincipen. 
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Strategisk 
prioritering 

och år för planerat 
offentliggörande 

Uppgiftsnamn  Typ av 
produkt Uppgiftsmål 

Klimatförändringar, 
miljö och 

naturresurser 

 

2023 

Klimatförändringar och 
utvecklingsbistånd 

Särskild 
rapport 

Att bedöma ändamålsenligheten i den globala klimatförändringsalliansen+, EU:s 
viktigaste initiativ på området yttre åtgärder för att hantera 
klimatförändringarna, när det gäller att hjälpa de mest sårbara länderna att 
minska risker och anpassa sig till förändringar.  

Markskydd och gödselhantering Särskild 
rapport 

Att bedöma om den gemensamma jordbrukspolitiken och de tillämpliga 
bestämmelserna i nitratdirektivet gör det möjligt för EU att uppnå en hållbar 
markförvaltning och förhindra alltför höga koncentrationer av flytgödsel. 

Farligt avfall Översikt 
Att redogöra för läget när det gäller produktion, återanvändning, 
materialåtervinning och märkning av farligt avfall, både inom EU och vid 
transporter till tredjeländer. 

Intermodala godstransporter Särskild 
rapport 

Att bedöma om EU:s regelverk och ekonomiska stöd för intermodala 
godstransporter har varit ändamålsenliga hittills. 

Klimatmål Särskild 
rapport 

Att analysera i vilken utsträckning klimat- och energimålen för 2020 har 
uppnåtts och bedöma om EU:s ram för klimat- och energistyrning utgör en 
stabil grund för att uppnå 2030-målen. 

Djurtransporter Översikt Att granska förflyttningar av levande djur mellan medlemsstater och till 
tredjeländer samt att analysera de främsta skälen till att djur transporteras. 

Cirkulär ekonomi Särskild 
rapport 

Att undersöka ändamålsenligheten i Europeiska regionala utvecklingsfondens 
stöd till utformnings- och produktionsfaserna i den cirkulära ekonomin. 

Blå energi och den integrerade 
havspolitiken 

Särskild 
rapport 

Att bedöma utvecklingen av havsbaserad förnybar energi inom ramen för 
havsplanering och skyddet av den marina miljön. 
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Strategisk 

prioritering 
och år för planerat 
offentliggörande 

Uppgiftsnamn Typ av 
produkt Uppgiftsmål 

Smarta städer Särskild 
rapport 

Att bedöma om fyrtornsprojekten på ett ändamålsenligt sätt har bidragit till att 
göra EU:s städer smartare. 

Vattenbruk Särskild 
rapport 

Att bedöma om kommissionen och medlemsstaterna har skapat rätt 
förutsättningar för att stödja en hållbar tillväxt av vattenbrukssektorn, om de 
har uppnått sina mål och om medlemsstaterna har sett till att EU-medel 
använts effektivt. 

Biobränslen Särskild 
rapport 

Att bedöma EU:s stöd till införandet av hållbara biodrivmedel för att se om det 
har påverkat utnyttjandet av hållbara källor och haft stor betydelse för 
användningen av dem. 
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Strategisk 

prioritering 
och år för planerat 
offentliggörande 

Uppgiftsnamn Typ av 
produkt Uppgiftsmål 

Klimatförändringar, 
miljö och 

naturresurser 

2024+ 

Koldioxidutsläpp från bilar Särskild 
rapport 

Att bedöma om rapporteringen av bilars utsläpp är tillförlitlig och möjliggör ett 
korrekt och snabbt utdömande av böter, vilka effekterna är av den flexibilitet 
som tillverkare erbjuds och, med hjälp av stordata, vilka skillnaderna är mellan 
laboratorieutsläpp och faktiska utsläpp. 

Trygg energiförsörjningen i 
unionen 

Särskild 
rapport 

Att bedöma om EU genom sitt stöd till och sina investeringar i infrastruktur, 
grossistmarknader och utvecklingsplaner lyckas uppnå en försörjningstrygghet 
för el och gas som är i linje med klimatmålen för 2030 och 2050. 

Strategiska GJP-planer Särskild 
rapport 

Att bedöma om utformningen av och innehållet i medlemsstaternas godkända 
strategiska planer stämmer överens med det politiska målet om en grönare 
gemensam jordbrukspolitik. 

Havsvattenkvalitet Särskild 
rapport 

Att bedöma samstämmigheten och ändamålsenligheten i EU:s åtgärder för att 
minska havsföroreningar samt att undersöka om EU drar nytta av positiva 
erfarenheter för att uppnå målet om nollförorening i unionens havsvatten till 
2030.  

Klimatanpassning Särskild 
rapport 

Att bedöma genomförandet av EU-strategin för klimatanpassning och 
undersöka om hänsyn togs till klimatförändringarnas nuvarande och/eller 
framtida konsekvenser när stöd till klimatanpassning integrerades i EU:s budget. 

Ekologiskt jordbruk Särskild 
rapport 

Att bedöma hur EU:s stöd till ekologiskt jordbruk har bidragit till unionens 
klimat- och miljömål. 

Stadsföroreningar Särskild 
rapport 

Att bedöma hur ändamålsenliga EU-regler och EU-finansierade projekt är när 
det gäller att bekämpa luft-, buller-, och ljusföroreningar i stadsområden. 
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Strategisk 

prioritering 
och år för planerat 
offentliggörande 

Uppgiftsnamn Typ av 
produkt Uppgiftsmål 

Gasinfrastruktur Särskild 
rapport 

Att bedöma om de EU-finansierade investeringar i infrastruktur för transport 
och lagring av gas som görs genom sammanhållningspolitiken/Fonden för ett 
sammanlänkat Europa/faciliteten för återhämtning och resiliens på ett 
ändamålsenligt sätt bidrar till EU:s försörjningstrygghet för gas.  

Smarta nät och mätare Särskild 
rapport 

Att bedöma om EU bidrar ändamålsenligt till utbyggnaden av smarta nät och 
mätare, vilka är en viktig förutsättning för att kunna nå klimat- och energimålen 
för 2030 och 2050. 

Planering av energiresurser Särskild 
rapport 

Att bedöma om kommissionen har infört lämpliga övervakningssystem för att 
förvissa sig om att medlemsstaternas energiresursplanering är ändamålsenlig 
och i linje med EU:s ram för energitrygghet samt om den på ett ändamålsenligt 
sätt har samordnat energiunionens mål om att diversifiera gasförsörjningen och 
fylla upp lagren. 
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Strategisk 

prioritering 
och år för planerat 
offentliggörande 

Uppgiftsnamn Typ av 
produkt Uppgiftsmål 

Finanspolitiken och 
unionens offentliga 

finanser 

2023 

EU:s banktillsyn Särskild 
rapport 

Att uppnå säkerhet om den operativa effektiviteten i Europeiska centralbankens 
förvaltning av tillsynen av betydande kreditinstitut.  

Ekonomisk styrning Översikt 

Att analysera vårt tidigare revisionsarbete och identifiera hur man eventuellt 
kan förändra den ekonomiska styrningen mot bakgrund av de nya 
förutsättningarna och konsekvenserna av pandemin och kriget i Ukraina. I 
översikten kommer vi att uppmärksamma risker, utmaningar och möjligheter 
för EU:s framtida ekonomiska samordning inom ramen för den pågående 
diskussionen om hur denna ska reformeras, vilket med stor sannolikhet 
kommer att ske under 2023. 

Budgetgalaxen för 2021+ Särskild 
rapport 

Att bedöma den nuvarande utformningen av EU:s finansiella arkitektur, 
inbegripet de förändringar som den fleråriga budgetramen för 
2021–2027 och NextGenerationEU har medfört. 

Utländska direktinvesteringar Särskild 
rapport 

Att ge en första inblick i hur ändamålsenligt förordning (EU) 2019/452 om 
granskning av utländska direktinvesteringar har genomförts.  

Återvinning av EU-medel Särskild 
rapport 

Att bedöma kommissionens system för att säkerställa att EU på ett 
ändamålsenligt sätt och i rätt tid återkräver utbetalade medel som använts 
felaktigt. 

Finanspolitiken och 
unionens offentliga 

finanser 

2024 

Skadlig skattekonkurrens i EU Särskild 
rapport 

Att bedöma utformningen av, genomförandet av och ändamålsenligheten hos 
de politiska åtgärder och lagstiftningsåtgärder som kommissionen har vidtagit 
för att bekämpa skattefusk, skatteundandragande och skatteflykt i EU.  

Europeiska fonden för 
strategiska investeringar 

Särskild 
rapport 

Att bedöma fondens övergripande prestation i fråga om att mobilisera 
ytterligare investeringar och privat kapital för att åtgärda 
marknadsmisslyckanden och suboptimala investeringssituationer och på så sätt 
stimulera den ekonomiska tillväxten.  
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Strategisk 

prioritering 
och år för planerat 
offentliggörande 

Uppgiftsnamn Typ av 
produkt Uppgiftsmål 

Övrigt 

2023 

Digitalisering av förvaltningen av 
EU-medel Översikt 

Att analysera hur långt digitaliseringen av förvaltningen och kontrollen av EU-
medel har fortskridit, vilka risker och utmaningar den är förknippad med och 
vilka konsekvenser den får för revisionen.  

Vinsektorn Särskild 
rapport 

Att undersöka om EU:s ram för omstrukturering och omvandling av vingårdar 
har förbättrat vinodlarnas konkurrenskraft och ökat vingårdarnas hållbarhet. 

Lobbyverksamhet riktad mot 
lagstiftare 

Särskild 
rapport 

Att bedöma om EU:s öppenhetsregister är ett ändamålsenligt verktyg för att 
säkerställa insyn i lobbyverksamhet inom EU:s politik och beslutsfattande. 

Offentlig upphandling Särskild 
rapport 

Att bedöma om kommissionen och medlemsstaterna på ett ändamålsenligt sätt 
har lyckats identifiera och komma till rätta med hinder mot öppen och 
konkurrensutsatt offentlig upphandling på den inre marknaden. 

Sammanhållningsutgifternas 
korrekthet  Översikt Att ge en översikt över våra granskningsresultat om korrektheten i EU:s utgifter 

inom sammanhållningspolitiken under perioden 2014–2020. 

Övrigt 

2024+ 

Covid och EU-byråerna Särskild 
rapport 

Att bedöma hur Europeiska läkemedelsmyndigheten (EMA) och Europeiska 
centrumet för förebyggande och kontroll av sjukdomar (ECDC) hanterade den 
utmaning som covid-19-pandemin innebar och om deras åtgärder var 
ändamålsenliga. Häri ingår framför allt hur väl de lyckades anpassa sina 
arbetsmetoder på ett snabbt och ändamålsenligt sätt. 

Konsumenternas förtroende för 
livsmedelsprodukter 

Särskild 
rapport 

Att bedöma ändamålsenligheten i EU:s åtgärder för att säkerställa 
livsmedelsmärkning som stämmer överens med innehållet och inte är 
vilseledande. Vid revisionen kommer vi även att bedöma om man med den 
nuvarande lagstiftningen ger den information som dagens konsumenter kräver. 
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Strategisk 

prioritering 
och år för planerat 
offentliggörande 

Uppgiftsnamn Typ av 
produkt Uppgiftsmål 

Trafiksäkerhet Särskild 
rapport 

Att bedöma EU:s åtgärder för att nå EU-målet om att minska antalet dödsfall i 
trafiken till nästan noll till 2050 (”nollvision”). 

Digitalisering av hälso- och 
sjukvård 

Särskild 
rapport 

Att undersöka de förberedande åtgärderna och programmen för initiativet för 
digital hälsa och dataområdet för e-hälsa. Vid revisionen kommer vi att bedöma 
de resultat som uppnåtts hittills samt komplementariteten mellan utgifter som 
planeras inom faciliteten för återhämtning och resiliens och utgifter inom den 
fleråriga budgetramen. 

Förvaltning på distans Särskild 
rapport 

Att bedöma om det humanitära bistånd som GD Europeiskt civilskydd och 
humanitära biståndsåtgärder (Echo) tillhandahåller genom ”fjärrförvaltning” är 
väl motiverat, ändamålsenligt och effektivt.  

Överträdelseförfaranden Särskild 
rapport 

Att bedöma Europeiska kommissionens tillsyn över hur medlemsstaterna 
tillämpar EU-lagstiftningen, i synnerhet hur överträdelseförfarandena bidrar till 
att främja och upprätthålla efterlevnaden av EU-lagstiftningen. 

Hälso- och sjukvårdssystem i 
partnerländer 

Särskild 
rapport 

Att bedöma effektiviteten och ändamålsenligheten i EU:s stöd till hälso- och 
sjukvårdssystem i partnerländer, däribland kommissionens ekonomiska bidrag 
och förvaltningsstöd till globala initiativ på hälso- och sjukvårdsområdet. 

EU-institutionernas 
administrativa prestation Översikt Att granska EU-institutionernas befintliga administrativa prestationsramar och 

framför allt bedöma hur omfattande de är. 
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OM OSS 

Vi är EU:s externa revisor. Revisionsrättens kollegium består av en 
ledamot från varje medlemsstat. Ledamöterna assisteras av 
omkring 950 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. Vårt uppdrag: Genom vårt 

oberoende, professionella och verkningsfulla revisionsarbete 
bedömer vi sparsamheten, ändamålsenligheten, effektiviteten, 
lagligheten och korrektheten i EU:s åtgärder. Detta bidrar till att 
förbättra EU:s ansvarsskyldighet, öppenhet och ekonomiska 
förvaltning och ökar följaktligen medborgarnas förtroende för EU. 
Vi strävar efter att möta EU:s nuvarande och framtida utmaningar 
på ett ändamålsenligt sätt i en snabbt föränderlig miljö. 

Vår vision: Vi strävar efter att ligga i framkant inom offentlig 
revision och bidra till ett mer motståndskraftigt och hållbart EU som 
upprätthåller de demokratiska värden som unionen bygger på. 

Våra granskningsrapporter, översikter och yttranden är en mycket 
viktig del i EU:s ansvarskedja. De används till att ställa de ansvariga 
för genomförandet av EU:s politik och program till svars: 
kommissionen, andra EU-institutioner 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. 

Tony Murphy
Irland

Ladislav Balko
Slovakien

Lazaros S. Lazarou
Cypern

Pietro Russo
Italien

Baudilio Tomé Muguruza
Spanien

Iliana Ivanova
Bulgarien

Nikolaos Milionis
Grekland

Ildikó Gáll-Pelcz
Ungern

Eva Lindström
Sverige

Hannu Takkula
Finland

Annemie Turtelboom
Belgien

Viorel Ștefan
Rumänien

Ivana Maletić
Kroatien

Bettina Jakobsen
Danmark

Jan Gregor
Tjeckien

Mihails Kozlovs
Lettland

Rimantas Šadžius
Litauen

Juhan Parts
Estland

Klaus-Heiner Lehne
Tyskland

Jorg Kristijan Petrovič
Slovenien

François-Roger Cazala
Frankrike

Joëlle Elvinger
Luxemburg

Helga Berger
Österrike

Marek Opioła
Polen

Stef Blok
Nederländerna
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VÅRA PRODUKTER 
Vi utarbetar 

— en årsrapport med en revisionsförklaring och olika kapitel om särskilda områden inom den fleråriga budgetramen, faciliteten för 
återhämtning och resiliens samt prestationsaspekter, 

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

— 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 förvaltningsfrågor, 

— yttranden som Europaparlamentet och rådet använder när de antar EU-lagar och andra beslut. 
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