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FÖRORD 

Samtidigt har EU gått i bräschen för kampen mot globala 
klimatförändringar och övergången till en modern, resurseffektiv och 
konkurrenskraftig 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.
Utöver de vanliga budgetmedel som man enats om i den fleråriga
budgetramen för 2021–2027 har EU inlett initiativet
NextGenerationEU, där en betydande del går till den gröna
omställningen.

Vår uppgift som Europeiska unionens oberoende externa revisor är 
att kontrollera om EU-medel uppbärs och används i enlighet med 
tillämpliga regler och förordningar samt om utgifterna ger resultat 
för skattebetalarna i EU. Detta gäller även de nya åtgärder som vidtas 
för att hjälpa medborgarna att hantera de negativa effekterna av 
pandemin och de utmaningar som klimatförändringarna medför.  

Vårt arbetsprogram för 2022+ har utarbetats med tanke på dessa 
särskilda utmaningar. Inom utgifts- och politikområdet ”EU:s insatser 
mot covid-19 och återhämtning efter krisen” planerar vi 16 rapporter 
i frågor som till exempel upphandlingen av covid-19-vaccin samt en 
rad revisioner av faciliteten för återhämtning och resiliens. Under 
rubriken ”Klimatförändringar, miljö och naturresurser” planerar vi 
att utarbeta 17 rapporter, bland annat om integrering av 
klimatåtgärder och biobränslen. 

Den globala covid-19-pandemin fortsätter att i hög grad påverka 
människors liv i Europeiska unionen. Även om vi har det värsta 
bakom oss, kommer vi att behöva hantera följderna av den de 
närmaste åren. 
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Men vi kommer också att behandla många andra av EU:s utgifts- och 
politikområden. Nedan finns en lista över 79 särskilda rapporter och 
översikter som vi avser att offentliggöra under 2022 och de följande 
åren.  

EU-medborgarna och våra institutionella intressenter och partner på 
både EU- och medlemsstatsnivå kan vara förvissade om att vi 
kommer att leverera oberoende och objektiva revisioner och 
rapporter om viktiga frågor för Europeiska unionens framtid. Vi 

kommer att fortsätta att uppmärksamma hot och möjligheter när vi 
stöter på dem för att på så vis stödja Europeiska unionens arbete 
med att uppnå sina mål. 

Klaus-Heiner Lehne 
ordförande 
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EU:s politik- och 
finansieringsområde 
samt planerat år för 

offentliggörande 

Uppgiftsnamn Typ av granskningsprodukt 
och uppgiftsmål 

EU:s insatser mot covid-
19 och återhämtning efter 

krisen 

 

2022 

Upphandling av covid-19-vaccin Granskning för att bedöma EU:s insatser för att upphandla tillräckliga mängder covid-19-vaccin på ett 
ändamålsenligt sätt. 

Europeiska struktur- och 
investeringsfonderna och 
faciliteten för återhämtning och 
resiliens 

Översikt för att analysera risker och möjligheter med att samordna de europeiska struktur- och 
investeringsfonderna och faciliteten för återhämtning och resiliens när det gäller finansieringen av offentliga 
investeringar. 

Faciliteten för återhämtning och 
resiliens – utformning av 
kommissionens kontrollsystem  

Granskning för att bedöma om kommissionens kontrollsystem kan säkerställa att utbetalningarna från 
faciliteten för återhämtning och resiliens är korrekta samt skydda EU:s ekonomiska intressen. 

Nationella planer för 
återhämtning och resiliens 

Granskning för att bedöma processen för godkännande av de nationella planer för återhämtning och 
resiliens som lämnas in inom ramen för faciliteten för återhämtning och resiliens. 

Investeringsinitiativet mot 
effekter av coronaviruset 
(CRII/CRII+) och React-EU 

Granskning för att undersöka om kommissionen på ett ändamålsenligt sätt anpassade 
sammanhållningspolitiken 2014–2020 genom investeringsinitiativen mot effekter av coronaviruset och 
React-EU och snabbt mobiliserade ESI-fonderna för att hantera covid-19-pandemin. 

Europeiskt instrument för 
tillfälligt stöd för att minska 
risken för arbetslöshet i en 
krissituation (Sure) 

Granskning för att analysera huruvida Sure var ändamålsenligt när det gällde att skydda arbetstillfällen 
genom inkomststöd till anställda och inkomstersättning för egenföretagare – och därmed undvika onödiga 
uppsägningar – under covid-19-krisen. 

Skuldförvaltning vid 
kommissionen 

Granskning för att bedöma om kommissionen har utvecklat ändamålsenliga system för att förvalta 
lånefinansieringen för NextGenerationEU. 

EU-institutionernas och EU-
organens motståndskraft 

Granskning för att bedöma de administrativa åtgärder som EU:s institutioner har vidtagit för att upprätthålla 
kontinuiteten i verksamheten under covid-19-krisen. 
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EU:s politik- och 
finansieringsområde 
samt planerat år för 

offentliggörande 

Uppgiftsnamn  Typ av granskningsprodukt  
och uppgiftsmål 

EU:s insatser mot covid-
19-krisen och 

återhämtning efter krisen 

 

2022 

Fri rörlighet – fas I 
Granskning för att bedöma om kommissionen vidtog ändamålsenliga åtgärder för att skydda rätten till fri 
rörlighet, inbegripet Schengenavtalets funktion, i samband med covid-19-krisen mellan februari 2020 och 
september 2021. 

Fri rörlighet – fas II Granskning för att komplettera revisionen ”Fri rörlighet – fas I” i vilken rätten till fri rörlighet i samband med 
covid-19-krisen bedömts. 

 

EU:s insatser mot covid-
19 och återhämtning efter 

krisen 

 

2023+ 

Livsmedelskedjan under covid-
19-pandemin 

Granskning för att bedöma om kommissionen och medlemsstaterna med anledning av covid-19-pandemin 
vidtog lämpliga åtgärder för att trygga livsmedelsförsörjningen i hela EU. 

EU-byråernas insatser mot 
pandemin 

Granskning för att bedöma hur Europeiska läkemedelsmyndigheten (EMA) och Europeiska centrumet för 
förebyggande och kontroll av sjukdomar (ECDC) hanterade den utmaning som covid-19-pandemin innebar 
och om deras åtgärder var ändamålsenliga. 

Utnyttjande av faciliteten för 
återhämtning och resiliens 

Granskning för att bedöma ett av de viktigaste målen för faciliteten för återhämtning och resiliens, nämligen 
snabb utbetalning av stödet. I vilken utsträckning tidigarelades faktiskt finansiering från faciliteten för 
återhämtning och resiliens och använde medlemsstaterna den för reformer och investeringar? 

Prestationen för faciliteten för 
återhämtning och resiliens 

Granskning för att bedöma om kommissionens mekanism för övervakning av uppfyllandet av överenskomna 
delmål och mål i medlemsstaternas planer för återhämtning och resiliens är lämplig för att mäta facilitetens 
prestation. 

Medlemsstaternas 
kontrollsystem för faciliteten för 
återhämtning och resiliens 

Granskning för att bedöma om medlemsstaternas kontrollsystem för förvaltning av medel som erhållits från 
faciliteten för återhämtning och resiliens är väl utformade och skyddar EU:s ekonomiska intressen. 

Medlemsstaternas 
genomförande av faciliteten för 
återhämtning och resiliens 

Granskning för att bedöma genomförandet av planerna för återhämtning och resiliens i ett litet antal 
medlemsstater med fokus på de viktigaste politiska målen i respektive lands nationella plan. Under den 
period som faciliteten för återhämtning och resiliens genomförs skulle revisionsrätten successivt kunna 
granska alla 27 nationella planer. 
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EU:s politik- och 
finansieringsområde 
samt planerat år för 

offentliggörande 

Uppgiftsnamn Typ av granskningsprodukt 
och uppgiftsmål 

 

Öka EU:s ekonomiska 
konkurrenskraft till gagn 

för alla medborgare 

 

2022 

 

Breddning av Horisont 2020 
Granskning för att analysera de åtgärder som enligt Horisont 2020 syftar till att ”[utplåna] forsknings- och 
innovationsklyftan i Europa” mellan ”innovationsledare” och ”måttliga innovatörer” och därigenom bredda 
deltagandet i Horisont 2020 och bidra till förverkligandet av det europeiska forskningsområdet. 

Små och medelstora företags 
konkurrenskraft  

Granskning för att bedöma om kommissionen och medlemsstaterna har säkerställt resultatorienterad användning 
av Eruf-stöd för att göra små och medelstora företag konkurrenskraftigare och bättre rustade för framtiden. 

5G-nätens säkerhet Granskning för att bedöma om EU inför säkra 5G-nät inom fastställd tid och på ett samordnat sätt. 

Internationalisering av små och 
medelstora företag Granskning för att undersöka EU:s stödprogram för internationalisering av små och medelstora företag i EU. 

Energiunionen 
Granskning för att undersöka Europeiska unionens byrå för samarbete mellan energitillsynsmyndigheters (Acer) 
tillsyn över att reglerna för elmarknaden genomförs konsekvent och ändamålsenligt samt övervakningen av 
marknadsmissbruk och transparens (Remit) på området för den inre energimarknaden. 

Stordata inom GD Jordbruk och 
landsbygdsutveckling 

Granskning för att bedöma hur kommissionen använder data och dataanalys för att analysera den gemensamma 
jordbrukspolitiken och hur den har förberett sig för att utnyttja stordata bättre. 

Immateriella rättigheter Granskning för att bedöma om kommissionen på ett ändamålsenligt sätt utvecklar EU:s politik för immateriella 
rättigheter och skyddar immateriella rättigheter på den inre marknaden. 

E-förvaltning 
Granskning för att bedöma utformningen, ändamålsenligheten och övervakningen av handlingsplanen för e-
förvaltning för 2016–2020. På grund av de många olika åtgärder som ingår i planen begränsar vi vår bedömning till 
åtgärder som riktar sig till företag. 

Digitalisering av skolor Granskning för att bedöma ändamålsenligheten i EU:s stöd till digitaliseringen av skolor. 
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EU:s politik- och 
finansieringsområde 
samt planerat år för 

offentliggörande 

Uppgiftsnamn 
Typ av granskningsprodukt 

och uppgiftsmål 

Öka EU:s ekonomiska 
konkurrenskraft till gagn 

för alla medborgare 

 

2023+ 

Bli världens näst största 
batteriproducent senast 2024 

Granskning för att bedöma om kommissionen och medlemsstaterna på ett ändamålsenligt sätt har utvecklat 
en globalt konkurrenskraftig och resurseffektiv värdekedja för batterier i EU. 

Utländska direktinvesteringar Granskning för att ge en första inblick i hur ändamålsenligt förordning 2019/452 om granskning av utländska 
direktinvesteringar genomförs. 

Godkända ekonomiska aktörer 
Granskning för att kontrollera om kommissionen och medlemsstaterna säkerställer att programmet för 
godkända ekonomiska aktörer uppfyller målen om att stärka säkerheten i den internationella leveranskedjan 
och underlätta handeln samtidigt som intäkterna uppbärs till fullo. 

Mikrochipindustrin Granskning för att bedöma om kommissionen och medlemsstaterna på ett ändamålsenligt sätt har stött en 
globalt konkurrenskraftig mikrochipindustri i EU. 

Användning av vätgas i 
transportsektorn 

Granskning för att bedöma ändamålsenligheten i kommissionens strategi för att främja EU:s 
vätgasinfrastruktur för transporter och effektiviteten i EU:s stöd till utveckling och tillhandahållande i tid av 
vätgasinfrastruktur för transporter i medlemsstaterna. 

Erkännande av 
yrkeskvalifikationer inom EU 

Granskning för att bedöma om det fortfarande finns hinder för ömsesidigt erkännande av arbetstagares 
yrkeskvalifikationer och akademiska examina på EU:s inre marknad. 

Artificiell intelligens Granskning för att analysera om kommissionens investeringar på området artificiell intelligens, främst 
genom Horisont 2020, utnyttjas kommersiellt inom EU, och då särskilt inom EU:s industri. 

E-sammanhållning och strategisk 
administrativ 
kapacitetsuppbyggnad 

Granskning för att bedöma om kommissionen och medlemsstaterna till fullo utnyttjar potentialen hos e-
sammanhållning i syfte att tillämpa ett strategiskt synsätt när det gäller uppbyggnad av administrativ 
kapacitet på sammanhållningsområdet. 
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EU:s politik- och 
finansieringsområde 
samt planerat år för 

offentliggörande 

Uppgiftsnamn 
Typ av granskningsprodukt 

och uppgiftsmål 

Motståndskraft när det 
gäller hot mot unionens 
säkerhet och respekt för 
de europeiska värdena 
frihet, demokrati och 

rättsstaten 

 

2022 

Rättsstatsprincipen på västra 
Balkan 

Granskning för att bedöma om EU:s stöd till västra Balkan på ett ändamålsenligt sätt har bidragit till att 
stärka rättsstatsprincipen i regionen. 

Säkra EU:s institutioner mot 
hackning Granskning för att bedöma om EU:s institutioner och byråer kan hantera cyberincidenter. 

Intressekonflikter Granskning för att undersöka om kommissionen och medlemsstaterna har infört ändamålsenliga riktlinjer 
och förfaranden för att hantera intressekonflikter i samband med GJP- och sammanhållningsstöd. 

Den gemensamma 
jordbrukspolitiken och åtgärder 
för bedrägeribekämpning 

Granskning för att bedöma om kommissionen har vidtagit lämpliga åtgärder mot bedrägerier i samband 
med GJP-utgifter och om den har identifierat riskerna med ”markrofferi” och hanterat dem på vederbörligt 
sätt. 

Programplanering av 
utvecklingsbistånd 

Granskning för att bedöma om EU har fördelat sitt utvecklingsbistånd för 2021–2027 utifrån en väldefinierad 
strategi och tagit fram kvalitetsstödprogram. 

Gränsöverskridande samarbete i 
EU:s grannskap 

Granskning för att bedöma huruvida europeiska grannskapsinstrumentets program för gränsöverskridande 
samarbete har varit ändamålsenliga och förbättrat det territoriella samarbetet över EU:s yttre gränser. 
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EU:s politik- och 
finansieringsområde 
samt planerat år för 

offentliggörande 

Uppgiftsnamn 
Typ av granskningsprodukt 

och uppgiftsmål 

Motståndskraft när det 
gäller hot mot unionens 
säkerhet och respekt för 
de europeiska värdena 
frihet, demokrati och 

rättsstaten 

2023+ 

Förberedande åtgärd för 
försvarsrelaterad forskning 

Granskning för att bedöma huruvida den förberedande åtgärden för försvarsrelaterad forskning var 
ändamålsenlig när det gällde att testa mekanismer för att finansiera och stimulera samarbete mellan aktörer 
i EU:s medlemsstater. 

Spotlight-initiativet Granskning för att bedöma om EU:s bidrag till EU:s och FN:s gemensamma Spotlight-initiativ är ett effektivt 
sätt att motverka våld mot kvinnor och flickor i hela världen. 

Jämlikhet för personer med 
funktionsnedsättning 

Granskning för att bedöma om EU:s bidrag till att säkerställa jämlikhet för personer med 
funktionsnedsättning är ändamålsenligt. 

Europeiska utrikestjänsten Granskning för att bedöma om Europeiska utrikestjänsten är väl rustad att på ett ändamålsenligt sätt bidra 
till samstämmigheten i den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken (Gusp). 

Insatser mot de bakomliggande 
orsakerna till migration i Afrika 

Granskning för att bedöma om projekt som genomförs genom EU:s förvaltningsfond för Afrika har uppnått 
avsedda resultat och samtidigt respekterat grundläggande mänskliga rättigheter. 

Faciliteten för flyktingar i Turkiet Granskning för att följa upp rekommendationerna i särskild rapport 27/2018 och bedöma resultaten av 
utvecklingsdelen inom ramen för den första delbetalningen från faciliteten för flyktingar i Turkiet. 

Rättsstatsprincipen i EU 
Granskning för att undersöka om den nya villkorligheten i samband med rättsstatsprincipen är ett 
ändamålsenligt verktyg för att skydda EU:s ekonomiska intressen vid överträdelse av rättsstatsprincipen på 
sammanhållningsområdet. 
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EU:s politik- och 
finansieringsområde 
samt planerat år för 

offentliggörande 

Uppgiftsnamn 
Typ av granskningsprodukt 

och uppgiftsmål 

 

Klimatförändringar, miljö 
och naturresurser 

 

2022 

Varaktigheten i investeringar i 
landsbygdsdiversifiering och 
landsbygdsinfrastruktur 

Granskning för att undersöka om kommissionen och medlemsstaterna har vidtagit åtgärder för att styra 
relevanta investeringar i landsbygdsutveckling, särskilt de som är kopplade till diversifiering och 
infrastruktur, mot projekt med långvarig nytta. 

Energibeskattning och 
energisubventioner 

Översikt för att undersöka hur politiken för energibeskattning och energisubventioner bidrar till EU:s 
klimatmål. 

Kolregioner i omställning 
Granskning för att få kunskap om vilken roll EU-finansiering har spelat för den socioekonomiska 
omställningen i regioner där kolindustrin har varit på tillbakagång och om dessa medel har förvaltats på 
bästa sätt av kommissionen och centrala nationella/regionala myndigheter. 

Olagligt fiske Granskning för att bedöma om EU:s åtgärder mot olagligt fiske är inriktade på väsentliga risker och främjar 
hållbara hav. 

Integrering av klimatåtgärder Granskning för att bedöma om kommissionen rapporterar relevant och tillförlitlig information om 
klimatutgifter och om framstegen mot klimatintegreringsmålet på 20 % för 2014–2020. 

Markskydd och gödselhantering 
Granskning för att bedöma om den gemensamma jordbrukspolitiken och de tillämpliga bestämmelserna i 
nitratdirektivet gör det möjligt för EU att uppnå en hållbar markförvaltning och förhindra alltför höga 
koncentrationer av flytgödsel. 

Intermodala godstransporter Granskning för att bedöma om EU-finansierade projekt har varit ändamålsenliga och stimulerat hållbara 
multimodala godstransporter 
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EU:s politik- och 
finansieringsområde 
samt planerat år för 

offentliggörande 

Uppgiftsnamn 
Typ av granskningsprodukt 

och uppgiftsmål 

Klimatförändringar, miljö 
och naturresurser 

 

2022 

Cirkulär ekonomi Granskning för att undersöka ändamålsenligheten i Europeiska regionala utvecklingsfondens stöd till 
utformnings- och produktionsfaserna i den cirkulära ekonomin. 

Klimatförändringar och 
utvecklingsbistånd 

Granskning för att bedöma ändamålsenligheten i den globala klimatförändringsalliansen+, EU:s viktigaste 
initiativ på området yttre åtgärder för att hantera klimatförändringarna, när det gäller att hjälpa de mest 
sårbara länderna att minska risker och anpassa sig till förändringar. 
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EU:s politik- och 
finansieringsområde 
samt planerat år för 

offentliggörande 

Uppgiftsnamn 
Typ av granskningsprodukt 

och uppgiftsmål 

Klimatförändringar, miljö 
och naturresurser 

 

2023+ 

Klimatmål Granskning för att analysera i vilken utsträckning klimat- och energimålen för 2020 har uppnåtts och 
bedöma om EU:s ram för klimat- och energistyrning utgör en stabil grund för att uppnå 2030-målen. 

Blå energi och integrerad 
havspolitik 

Granskning för att bedöma om EU:s integrerade havspolitik och EU-finansierade initiativ har bidragit till 
hållbar tillväxt inom sektorn för havsbaserad förnybar energi. 

Smarta städer 
Granskning för att bedöma i) ändamålsenligheten i EU-finansierade forskningsprojekt och ii) deras bidrag till 
att göra städer smarta(re). Vi kommer också att bedöma om man vid utformningen av Horisont Europa 
(inklusive uppdrag) tog hänsyn till tidigare erfarenheter. 

Djurtransporter Granskning för att undersöka EU-reglernas inverkan på transporter av levande djur. 

Fiskodling Granskning för att bedöma Europeiska havs- och fiskerifondens (EHFF) stöd till vattenbruksprojekt och 
identifiera resultat, kostnader och miljömässig hållbarhet. 

Farligt avfall Översikt för att redogöra för läget när det gäller produktion, återanvändning, materialåtervinning och 
märkning av farligt avfall inom EU och transport till tredjeländer. 

Biobränslen Granskning för att bedöma EU:s stöd till införandet av hållbara biodrivmedel och om det har lett till 
utnyttjande av hållbara källor och väsentligt påverkat användningen av dem. 

Koldioxidutsläpp från bilar och 
stordata 

Granskning för att bedöma om rapporteringen av bilars utsläpp är tillförlitlig och möjliggör ett korrekt och 
snabbt utdömande av böter samt en bedömning av effekterna av den flexibilitet som tillverkare erbjuds och 
klyftan mellan laboratorieutsläpp och faktiska utsläpp tack vare stordata. 
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EU:s politik- och 
finansieringsområde 
samt planerat år för 

offentliggörande 

Uppgiftsnamn 
Typ av granskningsprodukt 

och uppgiftsmål 

Finanspolitik och 
offentliga finanser i 

unionen 

 

2022 

”Budgetgalaxen” 2021+ Granskning för att bedöma den nuvarande utformningen av EU:s finansiella struktur, inbegripet de 
förändringar som den fleråriga budgetramen för 2021–2027 och NextGenerationEU har medfört. 

Kontroll av BNI Granskning för att bedöma om kommissionen har förvaltat cykeln för kontroll av bruttonationalinkomsten 
(BNI) för 2016–2019 på ett ändamålsenligt och effektivt sätt. 

EU:s banktillsyn Granskning för att uppnå säkerhet om den operativa effektiviteten i Europeiska centralbankens förvaltning 
av tillsynen av betydande kreditinstitut. 

Inre marknaden för 
investeringsfonder 

Granskning för att bedöma hur långt man har kommit med inrättandet av en välfungerande inre marknad 
för investeringsfonder och om den skyddar investerarna och den finansiella stabiliteten. 

Finanspolitik och 
offentliga finanser i 

unionen 

 

2023+ 

Återvinning av EU-medel Granskning för att bedöma de kontrollförfaranden på kommissions- och medlemsstatsnivå som ska 
säkerställa att EU på ett ändamålsenligt sätt och i rätt tid återkräver utbetalade medel som använts felaktigt. 

De nya egna medlen baserade på 
plastförpackningsavfall som inte 
materialåtervinns 

Granskning för att bedöma om kommissionen har inrättat en lämplig ram för förvaltning av de nya egna 
medlen baserade på plastförpackningsavfall som inte materialåtervinns och för insamling och kontroll av 
medlemsstaternas bidrag. 

Skadlig skattekonkurrens i EU 
Granskning för att bedöma utformningen, genomförandet och ändamålsenligheten av de politiska åtgärder 
och lagstiftningsåtgärder som kommissionen har vidtagit för att bekämpa skattefusk, skatteundandragande 
och skatteflykt i EU. 
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EU:s politik- och 
finansieringsområde 
samt planerat år för 

offentliggörande 

Uppgiftsnamn 
Typ av granskningsprodukt 

och uppgiftsmål 

 

Övriga områden 

 

2022 

Externa konsulter Granskning för att bedöma om kommissionen får valuta för pengarna och samtidigt skyddar sina intressen 
när den anlitar konsulter som är anställda av entreprenörer. 

Leader 
Granskning för att undersöka om Leader/en lokalt ledd utvecklingsstrategi har varit till gagn för den lokala 
utvecklingen och om kommissionen, medlemsstaterna och lokala aktionsgrupper har förvaltat kostnaderna 
för och hanterat riskerna med strategin på ett bra sätt. 

Tillförlitlig statistik Granskning för att bedöma om kommissionen på ett ändamålsenlighet sätt har tillhandahållit högkvalitativ 
europeisk statistik. 

Svartlistning av ekonomiska 
aktörer 

Granskning för att bedöma om kommissionen har inrättat ett välfungerande system för uteslutning för att 
se till att EU-medel inte går till otillförlitliga mottagare. 

Offentlig upphandling  Översikt för att analysera EU-omfattande trender och landsspecifika aspekter på grundval av uppgifter från 
databasen TED (Tenders Electronic Daily). 

Övriga områden 

 

2023+ 

Digitalisering av förvaltningen av 
EU-medel 

Översikt för att analysera hur långt digitaliseringen av förvaltningen och kontrollen av EU-medel har 
fortskridit, de risker och utmaningar som digitaliseringen är förknippad med och dess konsekvenser för 
revisionen. 

Lobbyverksamhet riktad mot 
lagstiftare 

Granskning för att bedöma om EU:s öppenhetsregister är ett ändamålsenligt verktyg för offentlig granskning 
av lobbyverksamhet som syftar till att påverka EU:s beslutsfattande. 

Förvaltning och kontroll inom 
sammanhållningspolitiken 

Granskning för att bedöma om de kontroller som utförs av medlemsstaternas förvaltande myndigheter (så 
kallade förvaltningskontroller på primär nivå) är helt ändamålsenliga och förhindrar fel i utgifterna för 
sammanhållningspolitiken. 

Vinsektorn Granskning av i vilken utsträckning den gemensamma jordbrukspolitikens stöd till EU:s vinsektor har bidragit 
till att göra den mer konkurrenskraftig och motståndskraftig. 
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OM OSS

Vi är EU:s externa revisor. Revisionsrättens kollegium består av en 
ledamot från varje medlemsstat. Ledamöterna assisteras av 
omkring 900 anställda från alla EU-länder. Vi har vårt säte i 
Luxemburg och inledde vår verksamhet 1977. Revisionsrätten har 
varit en EU-institution sedan 1993. 

Våra värderingar är oavhängighet, redbarhet, objektivitet, 
öppenhet och yrkesmässigt uppförande. 

Vårt uppdrag: Genom vårt oberoende, professionella och 
verkningsfulla revisionsarbete bedömer vi sparsamheten, 
ändamålsenligheten, effektiviteten, lagligheten och korrektheten i 
EU:s åtgärder. Detta bidrar till att förbättra EU:s ansvarsskyldighet, 
öppenhet och ekonomiska förvaltning och ökar därigenom 
medborgarnas förtroende för EU. Vi strävar efter att möta EU:s 
nuvarande och framtida utmaningar på ett ändamålsenligt sätt i en 
snabbt föränderlig miljö. 

Vår vision: Vi strävar efter att ligga i framkant inom offentlig 
revision och bidra till ett mer motståndskraftigt och hållbart EU som 
upprätthåller de demokratiska värden som unionen bygger på. 

Våra granskningsrapporter, översikter och yttranden är en mycket 
viktig del i 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 nationella 
myndigheter. 

Slutligen vill vi genom vårt arbete hjälpa medborgarna att bättre 
förstå hur EU och medlemsstaterna möter dagens och framtidens 
utmaningar. 

Ladislav Balko
Slovakien

Lazaros S. Lazarou
Cypern

Pietro Russo
Italien

Baudilio Tomé Muguruza
Spanien

Iliana Ivanova
Bulgarien

Alex Brenninkmeijer
Nederländerna

Nikolaos Milionis
Grekland

Bettina Jakobsen
Danmark

Samo Jereb 
Slovenien

Jan Gregor
Tjeckien

Mihails Kozlovs
Lettland

Rimantas Šadžius
Litauen

Leo Brincat
Malta

João Figueiredo († 29 juni 2021)
Portugal

Juhan Parts
Estland

Ildikó Gáll-Pelcz
Ungern

Eva Lindström
Sverige

Tony Murphy
Irland

Hannu Takkula
Finland

Annemie Turtelboom
Belgien

Viorel Ștefan
Rumänien

Ivana Maletić
Kroatien

François-Roger Cazala
Frankrike

Joëlle Elvinger
Luxemburg

Helga Berger
Österrike

Marek Opioła
Polen

Klaus-Heiner Lehne
Tyskland



16 

 

VÅRA PRODUKTER 
Vi utarbetar  

— en årsrapport om EU:s budget med en revisionsförklaring, 

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

— en årlig rapport om prestationerna när det gäller genomförandet av EU:s budget. 

— särskilda rapporter om utvalda granskningsteman som offentliggörs löpande under året och som framför allt bygger på 
effektivitetsrevisioner,  

— översikter som är beskrivande och informativa analyser av EU:s politikområden eller förvaltning, 

— yttranden som används av Europaparlamentet och Europeiska rådet när de antar EU:s lagar och andra beslut.  
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Webbplats: eca.europa.eu
Twitter: @EUAuditors 
 

En stor mängd övrig information om Europeiska unionen är tillgänglig på internet via Europa-servern (http://europa.eu).
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