
SV 

 

 
Avsikten med detta pressmeddelande är att presentera huvudbudskapen i Europeiska revisionsrättens arbetsprogram för 2019. 
Hela arbetsprogrammet finns på www.eca.europa.eu. 

ECA Press 
Mark Rogerson – Talesperson T: (+352) 4398 47063 M: (+352) 691 55 30 63 
Damijan Fišer – Pressekreterare T: (+352) 4398 45410  M: (+352) 621 55 22 24 
12, rue Alcide De Gasperi – L-1615 Luxembourg 
E: press@eca.europa.eu  @EUAuditors eca.europa.eu 

Pressmeddelande 
Luxemburg den 16 oktober 2018 

 
 

2019 års revisioner kommer att fokusera på de viktiga 
utmaningar som EU för närvarande står inför, säger EU:s 
revisorer 
Europeiska revisionsrätten offentliggjorde i dag sitt arbetsprogram för 2019, där revisorerna 
redogör för sina granskningsprioriteringar och vilka rapporter de planerar att offentliggöra 
nästa år. Revisorerna kommer att titta på ett brett spektrum av frågor som speglar de 
utmaningar som EU för närvarande står inför och i allt högre grad inrikta arbetet på att bedöma 
om EU:s politik och program uppnår sina mål och ger ett mervärde. Exempel på nyckelfrågor 
som kommer att behandlas är hållbar användning av naturresurser, tillväxt och inkludering, 
migration, säkerhet och global utveckling, den inre marknaden och ett effektivt EU som kan 
utkrävas ansvar.  

Revisorerna planerar att bedöma genomförandet av systemet för omplacering av flyktingar i 
nödsituationer och arrangemangen för gränskontroll, liksom att analysera EU:s nya 
försvarspolitik. De tänker också undersöka hur ändamålsenlig den gränsöverskridande hälso- och 
sjukvården är, beskriva problemen med EU:s sätt att mäta utsläpp från fordon och analysera om 
EU:s klimat- och energipolitik använder ”gröna” kriterier när beslut fattas om vilka investeringar 
som ska göras. Bland prioriteringarna finns också granskningsuppgifter på områden som 
bekämpningsmedel, investeringar i väginfrastrukturer som förbinder europeiska regioner, EU-
finansiering på kulturområdet samt statligt stöd till banker. 

”Vi kommer att granska alla dessa områden för att ta reda på om EU infriar sina löften”, sade 
Europeiska revisionsrättens ordförande, Klaus-Heiner Lehne. ”På så sätt kan vi fortsätta att 
tillhandahålla EU-medborgarna, och våra institutionella 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.” 

Revisorernas arbetsprogram kommer i en viktig tid för EU, i samband med förhandlingarna om 
den kommande långsiktiga utgiftsplanen för 2021–2027 som man måste enas om före slutet av 
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2019. Nästa år kommer också Förenade kungariket att lämna EU och ett nyvalt Europaparlament 
ska tillträda liksom en ny kommission.  

I programmet finns mer information om de cirka 35 särskilda rapporter och andra, 
analysbaserade produkter som revisorerna avser att offentliggöra 2019. Rapporterna är i 
huvudsak resultatet av effektivitetsrevisioner som väljs utifrån en bedömning av de största 
riskerna när det gäller EU:s utgifter och politiska resultat. 

Dessutom offentliggör revisorerna sina årsrapporter om EU:s budget, Europeiska 
utvecklingsfonden och EU:s byråer och gemensamma företag samt avger yttranden över ny eller 
uppdaterad lagstiftning med finansiella konsekvenser.  

Meddelande till redaktörer 

EU:s årliga budget uppgår till omkring 140 miljarder euro. Det motsvarar cirka 1 % av 
bruttonationalinkomsten för alla EU:s medlemsstater eller cirka 2 % av deras totala offentliga 
utgifter.  

Revisionsrättens roll som EU:s oberoende externa revisor består i att kontrollera att EU-medlen 
uppbärs och används i enlighet med reglerna, bokförs korrekt och ger ändamålsenliga och 
effektiva resultat. Revisionsrättens granskningsrapporter och yttranden är en mycket viktig del av 
EU:s ansvarskedja och hjälper medborgarna att bättre förstå hur EU och medlemsstaterna möter 
dagens och framtidens utmaningar. 

Arbetsprogrammet för 2019 finns på revisionsrättens webbplats eca.europa.eu på 23 EU-språk. 
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