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Prioriterat område  Prioritetskategori Uppgiftsnamn 
Rapportens namn 

Uppgiftsmål eller 
slutsatser (i offentliggjorda särskilda rapporter) 

Covid-19 
Hög prioritet 

EU:s folkhälsoinsatser 
Att undersöka vilka åtgärder som vidtagits och vilka resurser som 
kommissionen och EU-organen har använt för att skydda allmänhetens 
hälsa mot covid-19-pandemin. 

EU:s ekonomisk-politiska insatser 

Att se över åtgärderna och utmaningarna inom ramen för EU:s 
ekonomiska samordning och ge en grundlig beskrivning av EU:s och 
medlemsstaternas ekonomisk-politiska åtgärder för att bekämpa covid-19-
pandemin. 

Hållbar användning av 
naturresurser och hantering av 
klimatförändringar 

Hög prioritet 

Hållbar användning av 
växtskyddsmedel 
(se särskild rapport 05/2020) 

Framstegen med att mäta och minska riskerna med användning av 
växtskyddsmedel i EU har varit begränsade. Flera medlemsstater har varit 
sena med att fullt ut införliva direktivet om hållbar användning av 
bekämpningsmedel. Samtidigt har incitamenten för jordbrukare att 
tillämpa alternativa metoder varit fortsatt svaga. Dessutom kan inte 
Europeiska kommissionen övervaka effekterna av eller riskerna med 
växtskyddsmedelsanvändning exakt. 

Energieffektivitet i byggnader 
(se särskild rapport 11/2020) 

Kostnadseffektivitet är inte en avgörande faktor när offentliga medel 
anslås till energieffektivitetsåtgärder i bostadshus. Trots att Europeiska 
kommissionen har förbättrat sin vägledning är EU-finansierade projekt 
fortfarande inte inriktade på att uppnå störst potentiell energibesparing 
per investerad euro. EU-medlens samlade bidrag till unionens 
energieffektivitetsmål är oklart. 

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

Prioritet Ekodesign och energimärkningar 
(se särskild rapport 01/2020) 

EU:s åtgärder när det gäller ekodesign och energimärkning har bidragit till 
ökad energieffektivitet. Lagstiftningsprocessen har dock försenats kraftigt 
och det finns risk för att politikens resultat överskattas. Dessutom är det 
fortfarande ett stort problem att tillverkare och återförsäljare inte följer 
reglerna. 

  

https://op.europa.eu/webpub/eca/special-reports/pesticides-5-2020/sv/
https://op.europa.eu/webpub/eca/special-reports/energy-efficiency-11-2020/en/
https://op.europa.eu/webpub/eca/special-reports/eu-energy-labels-1-2020/sv/
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Hållbar användning av 
naturresurser och hantering av 
klimatförändringar 

Prioritet 

Kärnsäkerhet  
(se särskild rapport 03/2020) 

Ansvaret för kärnsäkerhet ligger i allmänhet hos de medlemsstater som 
använder kärnenergi, men Europeiska kommissionen har också särskilt 
ansvar på området, framför allt för lagstiftning och övervakning. 
Kommissionen har fullgjort sitt ansvar men borde uppdatera det rättsliga 
ramverket och sina interna riktlinjer. 

Ny teknik inom 
jordbruksövervakning 
(se särskild rapport 04/2020) 

Europeiska kommissionen har främjat utnyttjande av nya bildtekniker för 
jordbruksövervakning, men det finns fortfarande ett antal hinder för en 
mer allmän användning av dem. Tekniker som EU:s Copernicus 
Sentinelsatelliter har potential att bli banbrytande inom förvaltningen och 
övervakningen av den gemensamma jordbrukspolitiken (GJP). EU har 
under senare år visserligen uppmuntrat användning av teknikerna för att 
bedöma arealbaserat direktstöd till jordbrukare, men framstegen med att 
använda dem för övervakning av miljö- och klimatkrav har varit 
långsammare. 

Biologisk mångfald i 
odlingslandskapet 

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

Utgifter för klimatåtgärder 

Att undersöka den metod som kommissionen använder för att spåra 
klimatutgifterna i EU-budgeten i syfte att uppnå målet att 25 % ska gå till 
integrering av klimatåtgärder. I översiktens inriktning och omfattning ingår 
även en utvidgad uppföljning av särskild rapport 31/2016. 

EU:s utsläppshandelssystem efter 
2020 

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

Pollinatörer Att granska om kommissionen har vidtagit ändamålsenliga åtgärder för att 
motverka minskningen av pollinatörer. 

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. 

Mjölk- och mejerivaruproduktion 
Att undersöka om de undantagsåtgärder som vidtagits för att motverka 
störningarna som drabbade mejerimarknaden mellan 2014 och 2017 var 
korrekt utformade och om de gav avsedd effekt. 

  

https://op.europa.eu/webpub/eca/special-reports/nuclear-safety-3-2020/en/
https://op.europa.eu/webpub/eca/special-reports/new-tech-in-agri-monitoring-4-2020/en/
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Investeringar för 
sammanhållning, tillväxt och 
inkludering 

Hög prioritet 

EU:s investeringar i kulturplatser 
(se särskild rapport 08/2020) 

Flera europeiska initiativ har tagits för att främja kulturplatser. Men 
samordningen med finansieringsarrangemang är alltför begränsad, och 
EU-investeringarna saknar fokus på kulturplatsernas bevarande och 
finansiella hållbarhet. Kulturinvesteringar behandlas dessutom inte som 
en prioritering i sig utan framför allt som ett sätt att främja ekonomiska 
mål. 

EU:s stomvägnät 
(se särskild rapport 09/2020) 

Stommen i det transeuropeiska transportnätet (TEN-T) av snabba vägar 
växer och medför positiva resultat för vägtrafikanterna i form av kortare 
restider och längre motorvägssträckor. EU:s finansiering och Europeiska 
kommissionens åtgärder har bidragit positivt till resultaten, men de flesta 
medlemsstaterna i Central- och Östeuropa släpar fortfarande efter, och 
sedan 2014 har endast cirka 400 km nya TEN-T-vägar färdigställts med EU-
stöd. Dessutom hindras smidiga resor längs nätet av ofullständiga 
gränsöverskridande sträckor och dåligt samordnad infrastruktur för 
parkering och rena bränslen, samtidigt som medlemsstaternas bristfälliga 
underhåll är ett hot mot vägnätets skick på lång sikt. 

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 

Trafikstockning i städer 
(se särskild rapport 06/2020) 

För sex år sedan efterlyste Europeiska kommissionen en stegvis förändring 
av EU-städernas strategier för rörlighet i städer, men ännu syns inga 
tydliga tecken på någon grundläggande förändring eller en omställning av 
stadstrafiken till mer hållbara och miljövänliga transportmedel. Framför 
allt har inte privatbilismen minskat i någon större utsträckning, och 
luftföroreningsnivåerna ligger fortfarande över gränsvärdena i många 
städer. 

Genomförandet av 
sammanhållningspolitiken 
(se särskild rapport 07/2020) 

De europeiska struktur- och investeringsfonderna (ESI-fonderna) är EU:s 
viktigaste investeringspolitiska instrument, men genomförandet av dem 
leder till administrativa kostnader. Dessa kostnader är relativt låga i 
jämförelse med andra liknande program som finansieras av EU eller andra 
internationella organ. De uppgifter som samlats in om kostnader är dock 
inte tillräckliga för att effekten av förenklade regler för EU:s 
sammanhållningspolitiska fonder ska kunna bedömas. 

  

https://op.europa.eu/webpub/eca/special-reports/cultural-investments-08-2020/en/
https://op.europa.eu/webpub/eca/special-reports/core-road-network-9-2020/en/
https://op.europa.eu/webpub/eca/special-reports/urban-mobility-6-2020/sv/
https://op.europa.eu/webpub/eca/special-reports/esi-funds-7-2020/en/


 4 

 

Investeringar för 
sammanhållning, tillväxt och 
inkludering 

Prioritet 

Flaggskeppsprojekt inom 
transportinfrastruktur 

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

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. 

Utmaningar i form av 
migration, säkerhet och global 
hållbar utveckling 

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

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 

SMF-instrumentet i praktiken 
(se särskild rapport 02/2020) 

SMF-instrumentet ger ändamålsenligt stöd till utveckling av 
innovationsprojekt. Mer än 5 000 projekt har finansierats, och EU:s 
varumärke har hjälpt små och medelstora företag att locka till sig 
ytterligare investeringar. Men revisorerna pekar också på områden som 
kan förbättras i samband med inrättandet av Europeiska innovationsrådet 
2021. 

Handelspolitiska 
skyddsinstrument 

Att bedöma kommissionens användning av handelspolitiska 
skyddsinstrument. 

Översikt 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. 

  

https://op.europa.eu/webpub/eca/special-reports/smes-innovation-2-2020/sv/index.html
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En fungerande inre marknad 
och en hållbar monetär union Prioritet 

Den europeiska 
planeringsterminen 2 

Att bedöma hur kommissionen analyserar kvaliteten och hållbarheten hos 
reformerna mot hållbara finanspolitiska, ekonomiska och tillväxtvänliga 
ståndpunkter och kommissionens, och därefter rådets, utfärdande av 
landsspecifika rekommendationer. 

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. 

En ansvarsfull och effektiv 
finansiering och förvaltning av 
EU 

Hög prioritet 

Lagstiftandet i Europeiska 
unionen efter nästan 20 år med 
strategin ”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. 

Prioritet 

Europeiska centrumet för 
investeringsrådgivning 
(se särskild rapport 12/2020) 

Europeiska centrumet för investeringsrådgivning (EIAH) inrättades 2015 
som en del av investeringsplanen för Europa och erbjuder tekniskt bistånd 
till projektansvariga i EU. Stödmottagarna är nöjda med EIAH:s 
rådgivningstjänster, men centrumet har ännu inte nått sin fulla potential 
när det gäller att öka investeringarna i EU, vilket främst beror på att det 
saknats en tillräckligt tydlig strategi för att rikta stödet dit där det skulle 
kunna bidra mest. 

Europeiska rekryteringsbyrån 
(Epso) 

Att bedöma hur kostnadseffektivt Epso är när det gäller att uppfylla EU-
institutionernas rekryteringsbehov. Granskningen kommer att omfatta 
samtliga delar av urvalsprocessen, från planeringen av uttagningsprov och 
urvalsförfaranden till användningen av reservlistor. 

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. 

https://op.europa.eu/webpub/eca/special-reports/eiah-12-2020/en/
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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, som är beskrivande och informativa analyser av EU:s politikområden eller förvaltningsfrågor, 

— 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.
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