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Förord 

 
 

 

Med en ny ledning för de flesta av EU:s institutioner 

(Europaparlamentet, Europeiska rådet, Europeiska kommissionen 

och Europeiska centralbanken) och efter valet till 

Europaparlamentet står EU 2020 vid ett viktigt vägskäl och måste 

utnyttja tillfället till att leverera resultat. Som EU:s oberoende 

externa revisor är det vår uppgift att kontrollera att EU och 

medlemsstaterna levererar dessa resultat och att EU‐medel 

uppbärs och används i enlighet med gällande regler och 

förordningar och redovisas korrekt. 

Även om EU:s totala årliga budget på 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 är skälet till 

att vi i allt högre grad inriktar vårt arbete på att bedöma om EU:s 

politik och program uppnår målen och ger ett mervärde.  

Vårt arbetsprogram för 2020 är det sista programmet inom ramen 

för vår nuvarande strategi och 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, 
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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. 

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. I år har vi för första gången 

identifierat vissa fokusområden som ska vägleda vårt 

granskningsarbete, till exempel vetenskap och teknik, ekonomisk 

konkurrenskraft, hållbarhet i de offentliga finanserna och 

euroområdet, digitalisering och e‐förvaltning, säkerhetshot, 

rättsstatsprincipen och demokratiska värden, migrationstryck, 

klimatförändringar samt sociala och ekonomiska obalanser i de 

europeiska samhällena. Vi kommer också att granska Europeiska 

kommissionens system för att uppnå säkerhet på 

sammanhållningsområdet för programperioden 2014–2020. 

Hållbarhet står högt på både EU:s och medlemsstaternas politiska 

dagordning och har därför också placerats i centrum för våra 

gransknings‐ och översiktsuppgifter 2020. Vi kommer att fokusera 

särskilt på de åtgärder som EU i samarbete med medlemsstaterna 

har vidtagit för att uppfylla FN:s mål för hållbar utveckling. Totalt 

sett täcker vi in alla utom tre av de 17 hållbarhetsmålen genom 

minst en av de nya, utvalda uppgifterna i arbetsprogrammet för 

2020. Slutligen kommer vi att fortsätta att göra allt vi kan för att 

begränsa den administrativa bördan av vårt revisionsarbete för 

revisionsobjekten. 

Nedan följer en detaljerad lista över de särskilda rapporter och 

produkter av översiktstyp som vi planerar att offentliggöra 2020.  

Vi tror att det breda spektrumet av teman i vårt arbetsprogram för 

2020 säkerställer 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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Prioriterat 
område i 

revisionsrättens 
strategi för 2018–

2020 

Prioritetskategori  Uppgiftsnamn  Uppgiftsmål 

Hållbar 
användning av 

naturresurser och 
hantering av 

klimatförändringar 

Hög prioritet 
Bekämpningsmedel 

Att bedöma om EU:s åtgärder har minskat de risker som är förknippade med användning av 
bekämpningsmedel. 

Plastavfall 
Att identifiera brister, hinder, styrkor och möjligheter som är en följd av EU:s strategi för att 
hantera plastavfall, särskilt plastförpackningsavfall. 

Prioritet 

Kärnsäkerhet 
Att undersöka om kommissionen har tillämpat EU:s ram för kärnsäkerhet på ett ändamålsenligt 
sätt. 

Ekodesign och 
energimärkningar 

Att bedöma hur ändamålsenligt EU:s åtgärder avseende ekodesign och energimärkning har 
bidragit till EU:s energieffektivitets‐ och miljömål. 

Biologisk mångfald inom 
jordbruket 

Att bedöma om jordbruket har ökat sitt bidrag för att bevara och stärka den biologiska 
mångfalden fram till 2020. 

Pollinerare 
Att granska om kommissionen har vidtagit ändamålsenliga åtgärder för att motverka minskningen 
av pollinerare. 

Ny teknik inom 
jordbruksövervakning 

Att identifiera exempel på bästa praxis och problem som står i vägen för en snabbare och mer 
omfattande användning av ny bildteknik i medlemsstaternas och kommissionens övervakning av 
den gemensamma jordbrukspolitiken.  

Mjölk‐ och 
mejerivaruproduktion 

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. 

Den marina miljön 
Att bedöma om EU:s åtgärder på ett ändamålsenligt sätt skyddar den marina miljön från 
föroreningar och överfiske, till exempel genom inrättandet av lämpligt skyddade marina områden. 

EU:s 
utsläppshandelssystem 
efter 2020 

Att bedöma den gratis tilldelningen av utsläppsrätter i EU:s utsläppshandelssystem. 

Investeringar för 
sammanhållning, 

tillväxt och 
inkludering 

Hög prioritet 

Vägar som förbinder 
europeiska regioner 

Att bedöma om kommissionens åtgärder säkerställer att medlemsstaternas vägstrategier och EU:s 
finansiering anpassas till EU:s prioriteringar så att stomnätet i TEN‐T fullbordas i tid och 
förbindelserna för medborgarna förbättras. 

EU:s kulturinvesteringar 
Att bedöma ändamålsenligheten, hållbarheten och komplementariteten i EU:s finansiering på 
kulturområdet. 



4 

 

Prioriterat 
område i 

revisionsrättens 
strategi för 2018–

2020 

Prioritetskategori  Uppgiftsnamn  Uppgiftsmål 

Digitalisering av den 
europeiska industrin  

Att analysera om EU har gett ändamålsenligt stöd till nationella strategier för att digitalisera 
industrin och till digitala innovationsknutpunkter för att främja digital innovation. 

Prioritet 

Kostnaden för att 
genomföra ESI‐fonderna 
2014–2020 

Att 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. 

Flaggskeppsinitiativ på 
transportområdet 

Att analysera hur kommissionen förvaltar långtidsplaneringen av och kostnadseffektiviteten hos 
stora transportinfrastrukturinvesteringar. 

Trafikstockning i städer 
Att analysera den politik för hållbara stadstransporter som har införts och de hinder som kan stå i 
vägen för genomförandet av den samt vad kommissionen kan göra för att minska hindren. 

Barnfattigdom 
Att bedöma ändamålsenligheten i de åtgärder som kommissionen och medlemsstaterna har 
vidtagit för att bekämpa barnfattigdom.  

Avslutande av 
finansieringsinstrument 
från perioden 2007–2013 

Att analysera om medlemsstaterna och kommissionen på ett adekvat sätt bedömde 
stödberättigandet när det gäller de utgifter som redovisades av Eruf‐ och ESF‐
finansieringsinstrument vid avslutandet av programperioden 2007–2013. 

Gränsöverskridande 
program 

Att bedöma ändamålsenligheten i EU:s stöd till program för gränsöverskridande samarbete och 
särskilda utmaningar vid genomförandet under perioden 2014–2020. 

Utmaningar i form 
av migration, 
säkerhet och 
global hållbar 
utveckling 

Hög prioritet 
Utbildning i 
nödsituationer 

Att bedöma om EU:s åtgärder för att stödja utbildning i humanitära nödsituationer och utdragna 
kriser på ett ändamålsenligt sätt ger barn tillgång till säker och inkluderande utbildning av hög 
kvalitet. 

Prioritet 

Kenya 
Att bedöma om EU:s stöd till Kenya är väl samordnat och brett i ett sammanhang där flera andra 
stora givare deltar. 

Desinformation 
Att bedöma ändamålsenligheten i åtgärder för ökad motståndskraft för att stärka cybersäkerheten 
i EU. 

Europeiska gräns‐ och 
kustbevakningsbyrån  

Att bedöma om Frontex har förvaltat genomförandet av sitt nya uppdrag som europeisk gräns‐ 
och kustbevakningsbyrå väl: har byrån kunnat fördubbla sin personal och utveckla och tillämpa 
förfaranden för att köpa sin egen utrustning? 
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Prioriterat 
område i 

revisionsrättens 
strategi för 2018–

2020 

Prioritetskategori  Uppgiftsnamn  Uppgiftsmål 

Rättsstatsprincipen i 
Ukraina 

Att analysera relevansen och ändamålsenligheten hos EU:s åtgärder för att angripa de 
bakomliggande orsakerna till korruption i Ukraina. 

En fungerande 
inre marknad och 

en hållbar 
monetär union 

Hög prioritet 

EU:s statliga stöd till 
banker 

Att bedöma effektiviteten och ändamålsenligheten i GD Konkurrens åtgärder för att se till att EU:s 
regler för statligt stöd och fondstöd följs. 

Utbyte av 
skatteinformation 

Att bedöma ändamålsenligheten i det system som kommissionen har upprättat för automatiskt 
utbyte av skatteinformation. 

Prioritet 

Översiktlig analys om 
förebyggande av 
finanskriser 

Att ge en överblick över vad EU gör för att öka motståndskraften mot framtida finanskriser. 

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

Byråernas prestation  Att kontrollera ändamålsenligheten i prestationsstyrningssystemen vid de europeiska byråerna. 

Handelspolitiska 
skyddsinstrument 

Att bedöma kommissionens användning av handelspolitiska skyddsinstrument. 

Den gemensamma 
resolutionsmekanismen 

Att bedöma om den gemensamma resolutionsnämnden utifrån lämpliga handböcker, förfaranden 
och vägledningar har säkerställt att utförliga resolutionsplaner införs och att minimikrav för 
kapitalbas och kvalificerade skulder fastställs på lämpligt sätt. 

Kapitalmarknadsunionen 
Att bedöma kommissionens mål att säkerställa lättare tillgång för små och medelstora företag till 
privat finansiering, genom att granska hur de särskilda åtgärder som vidtagits inom strategin för 
kapitalmarknadsunionen har utformats och genomförts. 

EU:s rymdtillgångar 
Att undersöka hur ändamålsenligt kommissionen har främjat utnyttjandet av tjänster som 
tillhandahålls av EU:s viktigaste rymdprogram, Copernicus och Galileo, under deras första 
nyttjandeår. 

Övervakning efter 
programperiodens slut 

Att bedöma ändamålsenligheten i kommissionens övervakning efter programperiodens slut av 
medlemsstater som har fått makroekonomiskt stöd.  
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Prioriterat 
område i 

revisionsrättens 
strategi för 2018–

2020 

Prioritetskategori  Uppgiftsnamn  Uppgiftsmål 

En ansvarsfull och 
effektiv 

finansiering och 
förvaltning av EU 

Hög prioritet 

Bättre lagstiftning 

Att presentera en översikt över kommissionens nuvarande ram för ”bättre lagstiftning” och belysa 
centrala lärdomar om de viktigaste verktygen och förfarandena: konsekvensbedömning, samråd 
med intressenter, övervakning av EU‐lagstiftningens tillämpning, efterhandsöversyn och 
utvärdering. 

Den strategiska agendan 
för samarbetet mellan EU 
och Asien 

Att analysera EU:s svar på Kinas initiativ ”Ett bälte, en väg”, särskilt EU‐strategin för förbindelserna 
mellan Europa och Asien. Analysen ska enligt planerna följas av en revision av genomförandet av 
strategin. 

Finansiering av hållbara 

investeringar 

Att bedöma ändamålsenligheten i EU:s åtgärder för att främja och reglera en hållbar 

finansmarknad. 

Rapportering om 

laglighet och korrekthet 

på 

sammanhållningsområdet 

Att bedöma om kommissionens arbete har varit tillfredställande och om dess rapportering om 

sammanhållningsutgifternas laglighet och korrekthet i de årliga verksamhetsrapporterna och i den 

årliga förvaltnings‐ och resultatrapporten har varit tillförlitlig. 

Prioritet 

Europeiska centrumet för 
investeringsrådgivning 

Att bedöma om utformningen av Europeiska centrumet för investeringsrådgivning och de 
förvaltnings‐ och övervakningssystem som införts säkerställer att initiativet är ändamålsenligt. 

Tullens riskhantering för 
att skydda EU:s 
ekonomiska intressen 

Att bedöma om kommissionens ram för gemensamma kriterier och standarder avseende 
finansiella risker är lämplig och om medlemsstaterna är väl förberedda på att tillämpa denna ram 
och harmonisera urvalet av tullkontroller. 

Bidrag från tredjeland  Utvärdera bidragen till EU:s budget från tredjeländer för att finansiera EU‐politik. 
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Om oss 

 
Vi är EU:s externa revisor. Europeiska revisionsrätten inrättades 

1977 och är en av EU:s sju institutioner. Vi har vårt säte i Luxemburg 

och har cirka 900 anställda – revisorer, stödpersonal och 

administrativ personal – från alla länder i EU. Vårt kollegium består 

av en ledamot från varje medlemsstat.  

 

 

 

 

Vårt uppdrag är att bidra till att förbättra EU:s ekonomiska 

förvaltning, verka för redovisningsskyldighet och insyn och fungera 

som oberoende väktare av EU‐medborgarnas ekonomiska 

intressen. Vi varnar för risker, avger revisionsförklaringar och 

uppmärksammar såväl brister som goda exempel. 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 väsentlig del av EU:s 

ansvarskedja. De används till att ställa de ansvariga för 

genomförandet 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.
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Våra produkter 

Vi utarbetar  

— årsrapporter om EU:s allmänna budget och Europeiska utvecklingsfonden med en revisionsförklaring, 

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

— en årsrapport om prestationsaspekter, 

— särskilda rapporter med utvalda granskningsteman som offentliggörs löpande under året, vilka framför allt bygger på 

effektivitetsrevisioner,  

— översikter, till exempel översiktliga analyser, briefingdokument och snabbanalyser, 

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



Kontakta EU 
 
Besök 
 
Det finns hundratals Europa direkt-kontor i hela EU. Hitta ditt närmaste kontor: https://europa.eu/european-union/contact_sv 
 
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 (https://europa.eu/european-union/contact_sv). 
 
EU-information 
 
På nätet 
 
På webbplatsen Europa finns det information om EU på alla officiella EU-språk (https://europa.eu/european-union/index_sv). 
 
EU-publikationer 
 
Ladda ned eller beställ både gratis och avgiftsbelagda EU-publikationer (https://publications.europa.eu/sv/publications). Om du behöver flera kopior av en 
gratispublikation kan du kontakta Europa direkt eller ditt lokala informationskontor (https://europa.eu/european-union/contact_sv). 
 
EU-lagstiftning och andra rättsliga handlingar 
 
Rättsliga handlingar från EU, inklusive all EU-lagstiftning sedan 1952, 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/sv) finns dataserier från EU. Dataserierna får laddas ned och användas fritt för kommersiella 
och andra ändamål. 

https://europa.eu/european-union/contact_sv
https://europa.eu/european-union/contact_sv
https://europa.eu/european-union/index_sv
https://publications.europa.eu/sv/publications
https://europa.eu/european-union/contact_sv
http://eur-lex.europa.eu/
http://data.europa.eu/euodp/sv
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