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Pressmeddelande 
Luxemburg den 7 maj 2020 

EU-revisorernas siffror och iakttagelser 2019 i korthet: 
kontroll av hur EU:s politik och utgifter skapar mervärde i 
praktiken 
Europeiska revisionsrätten lägger allt större fokus på att bedöma prestationen i och mervärdet av 
EU:s utgifter och lagstiftningsåtgärder, enligt den nya verksamhetsrapporten. Under 2019 
offentliggjorde EU:s externa revisorer 67 rapporter, översikter och yttranden om många av de 
utmaningar som unionen står inför, såsom gränsöverskridande hälso- och sjukvård, förnybar 
energi, cybersäkerhet, migration och finanspolitisk styrning. Nu när medlemsstaterna står inför 
en helt ny utmaning för folkhälsan och ekonomin till följd av covid-19-pandemin måste alla EU-
institutioner bygga vidare på tidigare arbete för att förbättra EU:s ekonomiska förvaltning 
ytterligare och se till att unionen levererar, sade revisionsrättens ordförande Klaus-Heiner Lehne. 

Verksamhetsrapporten ger en fullständig redogörelse för revisionsrättens granskningar och 
publikationer, kontroller i medlemsstater och länder utanför EU samt kontakter med de viktigaste 
intressenterna under 2019. Revisorerna ger också nyckelinformation om personalen, förvaltningen 
och ekonomin, och tillämpar samma standarder för öppenhet och ansvarsskyldighet på sig själva 
som på sina revisionsobjekt. 

”Europeiska unionen och dess medlemsstater står inför helt nya utmaningar till följd av covid-19-
pandemin. Vi är inne i slutfasen av förhandlingarna om nästa långtidsbudget som kommer att 
avgöra EU:s finansieringskraft under de kommande sju åren,” sade ordförande Lehne. ”Det är 
viktigare än någonsin att unionen levererar, och genom att hjälpa medborgarna att övervinna 
denna kris visar den vilket mervärde det europeiska samarbetet och den europeiska solidariteten 
medför.” 

Under 2019 offentliggjorde revisionsrätten 36 tematiska effektivitetsrevisionsrapporter och 
översikter om EU:s åtgärder, årliga efterlevnadsrapporter om EU:s budget och byråer och organ, 
yttranden över reviderade finansiella regler samt synpunkter på EU:s nästa långtidsbudget (den 
fleråriga budgetramen för 2021–2027). Förutom att avge revisionsförklaringar om EU-
räkenskapernas tillförlitlighet och utgifternas korrekthet bidrog revisorerna till att utforma bättre 
lagar och till att se till att unionens politik och program ger mervärde genom att man uppnår mer 
än vad som skulle kunna uppnås med hjälp av åtgärder på enbart nationell nivå. I sina 
rekommendationer pekade revisorerna på sätt att spara pengar och undvika slöseri, arbeta bättre 
eller uppnå de förväntade politiska målen på ett ändamålsenligare sätt. Även om vissa 
rekommendationer kan gå snabbare att förverkliga än andra visar verksamhetsrapporten på en hög 
genomförandegrad och således långsiktig nytta för medborgarna: 95 % av rekommendationerna i 
rapporterna från 2015 hade omsatts i praktiken till 2019. 
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Revisionsrättens inflytande beror också i hög grad på hur politiska beslutsfattare använder 
resultaten av dess arbete. Revisorernas rapporter, översikter och yttranden är en mycket viktig del i 
EU:s ansvarskedja eftersom de hjälper Europaparlamentet och rådet att granska hur EU:s mål 
uppfylls och ställa kommissionen och andra ansvariga organ till svars för förvaltningen av EU:s 
budget om cirka 160 miljarder euro per år. Under 2019 presenterade revisorerna återigen ett stort 
antal rapporter för Europaparlamentet och rådet. Dessutom diskuterade de sina huvudbudskap 
med parlamenten i 21 medlemsstater, vilket är nytt rekord. Nästan 90 % av dem som tog emot 
rapporter ansåg att rapporterna var till nytta och mer än 80 % ansåg att de hade effekt. 

Under året tillbringade revisorerna 3 605 arbetsdagar på resa inom och utanför EU för att samla in 
revisionsbevis. De genomförde störst antal kontroller på plats i större medlemsstater, som Italien 
(430 dagar), Polen (345) och Tyskland (316), och minst antal i Malta (5), Cypern (7) och Luxemburg 
(8). Även om revisionerna inte syftar specifikt till att upptäcka oegentligheter rapporterade 
revisorerna tio misstänkta fall (2018: nio) till Europeiska byrån för bedrägeribekämpning (Olaf). 
Mellan 2010 och 2018 rekommenderade Olaf återkrav av totalt 313 miljoner euro baserat på 
revisionsrättens granskningar.  

Revisionsrätten är EU:s oberoende externa revisor. Den har sitt säte i Luxemburg och har varit 
verksam sedan 1977. Den har cirka 900 anställda, inklusive en ledamot från varje EU-land, och 
nationella experter. Två tredjedelar av personalen är revisorer från alla länder i EU, och runt hälften 
av medarbetarna är kvinnor. Revisionsrättens budget 2019 var knappt 147 miljoner euro, vilket är 
mindre än 0,1 % av EU:s totala utgifter och omkring 1,5 % av EU:s totala administrativa utgifter. 
Dess räkenskaper har godkänts av en oberoende extern revisor och av EU:s budgetmyndighet.  

Revisionsrättens verksamhetsrapport för 2019 finns på revisionsrättens webbplats eca.europa.eu 
på 23 EU-språk. 
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Revisionsrättens åtgärder med anledning av covid-19-pandemin 

Europeiska revisionsrätten har vidtagit nödvändiga åtgärder för att kunna fortsätta utföra 
ändamålsenlig offentlig revision i EU och leverera granskningsrapporter, yttranden och översikter i rätt 
tid under covid-19-pandemin, så långt det är möjligt under de rådande omständigheterna. Samtidigt 
vill vi uttrycka vår stora tacksamhet till dem som arbetar för att rädda liv och bekämpa pandemin, i 
Luxemburg, i EU och runt om i världen. Vi fortsätter också att göra vad vi kan för att stödja den 
luxemburgska regeringens strategi för att skydda folkhälsan. Vi dämpar effekterna av den pågående 
hälsokrisen för vår personal och har vidtagit förebyggande åtgärder för att i möjligaste mån minska 
risken för dem och deras familjer. 
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