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Insatser mot covid-19-pandemin och
klimatpolitik i fokus för EU-revisorernas
arbetsprogram
Europeiska revisionsrätten har i dag offentliggjort sitt arbetsprogram för 2022 och framåt där
den listar sina strategiska områden och granskningsprioriteringar, som täcker en mängd olika
frågor och speglar EU:s största utmaningar och problem. Allra viktigast är EU:s insatser mot
covid-19-pandemin och ambitionerna att bekämpa klimatförändringarna. Revisorerna kommer
att granska dessa och andra områden i detalj för att ta reda på om EU använder
skattebetalarnas pengar på ett ändamålsenligt sätt och fullgör sitt uppdrag och sina åtaganden.
Den globala covid-19-pandemin fortsätter att i hög grad påverka EU-medborgarnas liv och
kommer att fortsätta göra det en tid framöver. Samtidigt håller EU också på att förverkliga sina
ambitioner när det gäller att bekämpa klimatförändringarna och bli en modernare,
resurseffektivare och konkurrenskraftigare ekonomi. Som en följd av detta kommer
återhämtningsprogram efter covid-19-krisen och åtgärder för att bekämpa klimatförändringarna
att få ekonomiskt stöd från EU i en aldrig tidigare skådad omfattning.
Revisionsrättens arbetsprogram för 2022+ har utarbetats med tanke på dessa särskilda
utmaningar. Det innehåller en förteckning över 79 särskilda rapporter och översikter som EU:s
revisorer planerar att offentliggöra under de kommande åren. Rapporterna och översikterna är
kopplade till strategiska prioriteringsområden. Till exempel planeras 16 rapporter inom utgiftsoch politikområdet ”EU:s insatser mot covid-19 och återhämtning efter krisen” i frågor såsom
upphandlingen av covid-19-vaccin och rätten till fri rörlighet under pandemin. Revisionsrätten
kommer också att offentliggöra en rad granskningsresultat om EU:s facilitet för återhämtning och
resiliens, som står för 672,5 miljarder euro i bidrag och lån till stöd för investeringar och reformer
med fokus på den gröna och den digitala omställningen. Under rubriken ”Klimatförändringar,
miljö och naturresurser” kommer revisionsrätten att leverera 17 rapporter om bland annat
biobränslen, energibeskattning, olagligt fiske och djurtransporter.
Men vi kommer också att behandla många andra av EU:s utgifts- och politikområden. Inom
exempelvis det prioriterade område som rör säkerhet och europeiska värden kommer
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revisorerna att detaljgranska EU:s yttre åtgärder – till exempel bedöma hur EU angriper de
bakomliggande orsakerna till migration i Afrika och analysera EU:s ekonomiska stöd till
flyktingmottagandet i Turkiet – men även interna frågor, såsom bedrägerier i samband med stöd
inom den gemensamma jordbrukspolitiken och rättsstaten i EU.
Revisorerna kommer också att undersöka viktiga frågor för EU-ekonomins konkurrenskraft, till
exempel säkerheten i 5G-nät, produktionen av batterier och utvecklingen av en mikrochipindustri
i EU. När det gäller finanspolitik kommer de framför allt att titta på EU:s banktillsyn och den inre
marknaden för investeringsfonder.
Med en så bred uppsättning teman kommer revisionsrätten att fortsätta tillhandahålla EUmedborgarna och beslutsfattarna oberoende rapporter om viktiga frågor för EU:s framtid som
belyser vad som fungerar bra och vad som inte gör det. Under 2021 offentliggjorde
revisionsrätten 32 granskningsrapporter och översikter i ämnen som sträckte sig från miljöfrågor
till beskattning, från rörlighet till penningtvätt och från migration till konsumenträttigheter.

Bakgrundsinformation
Genom oberoende, professionellt och verkningsfullt revisionsarbete bedömer revisionsrätten
sparsamheten, ändamålsenligheten, effektiviteten, lagligheten och korrektheten i EU:s åtgärder.
Våra granskningsrapporter och yttranden är en mycket viktig del av EU:s ansvarskedja och ställer
de ansvariga för genomförandet av EU:s politik och program till svars: Europeiska 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.
Arbetsprogrammet för 2022+ finns på revisionsrättens webbplats eca.europa.eu på 23 EU-språk.
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