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Luxemburg den 30 oktober 2019

EU-revisorernas arbetsprogram för
2020: kontroll av om EU levererar
resultat
Europeiska revisionsrätten har i dag offentliggjort sitt arbetsprogram med nästa års
granskningsprioriteringar. De omfattar ett brett spektrum av teman som speglar de största
utmaningarna och viktigaste frågorna för EU: hållbar användning av naturresurser, tillväxt och
inkludering, migration, säkerhet och global utveckling, den inre marknaden och ett effektivt EU
som kan utkrävas ansvar. Revisorerna kommer att detaljgranska dessa områden för att ta reda
på om EU fullgör sina åtaganden.
Arbetsprogrammet för 2020 innehåller mer information om cirka 41 rapporter som
revisionsrätten räknar med att offentliggöra 2020 och som har valts ut efter en bedömning av de
största riskerna när det gäller EU:s utgifter och politiska resultat. Revisorerna kommer också att
för första gången offentliggöra en årsrapport om prestationsaspekter i EU-politiken, utöver
årsrapporterna om EU:s budget, Europeiska utvecklingsfonden, den gemensamma
resolutionsnämnden, EU:s byråer, de gemensamma företagen och Europaskolorna och de
yttranden som avges över ny eller uppdaterad EU-lagstiftning med finansiella konsekvenser.
”EU:s totala årliga budget på runt 140 miljarder euro kan verka stor, men den motsvarar bara
cirka 1 % av medlemsstaternas bruttonationalinkomst”, sade Klaus-Heiner Lehne, Europeiska
revisionsrättens ordförande. ”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 snarare än på om fastställda regler
följs.”
För det kommande året har EU-revisorerna satt hållbarhet i centrum för sitt arbete. År 2020
kommer de därför att fortsätta bedöma om EU försöker komma till rätta med
klimatförändringarna på lämpligt sätt, med rapporter om bland annat användning av
bekämpningsmedel och om plastavfall samt om den marina miljön, den biologiska mångfalden
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inom jordbruket och pollinerare. De kommer även att beakta FN:s mål för hållbar utveckling och
täcka in alla utom tre av de 17 målen nästa år.
Bland revisionsrättens prioriteringar 2020 finns också granskningsuppgifter på områdena
investeringar för sammanhållning, tillväxt och inkludering. Revisorerna kommer att titta särskilt
på investeringar i väginfrastruktur som förbinder europeiska regioner, EU-finansiering på
kulturområdet och åtgärder för att bekämpa barnfattigdom. De kommer också att granska
Europeiska kommissionens system för att uppnå säkerhet på sammanhållningsområdet för
programperioden 2014–2020. Vidare kommer de att granska EU:s yttre åtgärder och
säkerhetspolitik, framför allt genom revisioner av Frontex nya uppdrag som europeisk gräns- och
kustbevakningsbyrå, rättsstatsprincipen i Ukraina och cybersäkerhet i EU.
Revisorerna kommer även att granska viktiga frågor när det gäller den inre marknadens funktion
och den monetära unionens hållbarhet, till exempel EU:s tillsyn över statligt stöd till banker efter
finanskrisen, utbyte av skatteinformation mellan medlemsstater och EU:s rymdtillgångar.
På det prioriterade området ”En ansvarsfull och effektiv finansiering och förvaltning av EU”
kommer revisorerna att detaljgranska EU:s svar på Kinas initiativ ”Ett bälte, en väg”, särskilt
strategin för förbindelserna mellan Europa och Asien. De kommer också att bedöma bland annat
Europeiska centrumet för investeringsrådgivning och tredjeländers bidrag till EU:s budget.
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.

Meddelande till redaktörer
Revisionsrättens roll som EU:s externa revisor är att bidra till att förbättra EU:s ekonomiska
förvaltning och främja redovisningsskyldighet och öppenhet. Revisionsrätten varnar för risker,
avger revisionsförklaringar och pekar på både brister och goda exempel.
Revisionsrättens granskningsrapporter och yttranden är en väsentlig del av 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 myndigheter i medlemsstaterna. De
hjälper också EU-medborgarna att bättre förstå hur EU och medlemsstaterna möter dagens och
framtidens utmaningar.
Arbetsprogrammet för 2020 finns på revisionsrättens webbplats eca.europa.eu på 23 EU-språk.
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