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Pressmeddelande 
Luxemburg den 8 november 2022 

Återhämtningen, energin, klimatet, säkerheten 
och många fler ämnen granskas av EU:s 
revisorer 
Europeiska revisionsrätten har i dag offentliggjort sitt arbetsprogram för 2023 och framåt och 
listar sina granskningsprioriteringar för den närmaste framtiden. Prioriteringarna gäller en 
mängd olika frågor och återspeglar EU:s största utmaningar och problem i samband med 
insatserna mot alla de kriser unionen står inför. Revisorerna kommer att fortsätta kontrollera 
om EU använder skattebetalarnas pengar på ett bra sätt för att uppnå de avsedda resultaten. 

Revisionsrättens arbetsprogram för 2023+ innehåller en förteckning över 82 ämnen som är 
kopplade till strategiska prioriteringsområden. Till exempel täcker tolv granskningar 
NextGenerationEU, det vill säga EU:s återhämtningspaket efter pandemin med en budget på 
800 miljarder euro, och framför allt faciliteten för återhämtning och resiliens. Inom området 
”klimatförändringar, miljö och naturresurser” innehåller arbetsprogrammet 21 granskningar om 
bland annat energitrygghet, föroreningar, djurtransporter och hållbar livsmedelsproduktion. 
Revisionsrätten kommer också att undersöka EU:s yttre åtgärder, såsom bistånd till flyktingar, 
militär rörlighet och den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken. 

”Alla EU-medborgare och EU-medlemsstater ställs inför konsekvenserna av flera kriser: den globala 
pandemin, snabba klimatförändringar och nu senast en massiv energi-, säkerhets- och 
migrationskris orsakad av Rysslands anfallskrig mot Ukraina,” säger revisionsrättens ordförande 
Tony Murphy. ”I egenskap av EU:s oberoende revisor kommer vi därför att kontrollera om EU-
medlen har använts på ett bra sätt och bidragit till att övervinna effekterna av de många kriserna.” 

Revisorerna kommer också att undersöka viktiga frågor som rör EU-ekonomins konkurrenskraft, 
till exempel produktionen av batterier, investeringar i artificiell intelligens och främjandet av 
vätgastransporter. När det gäller finanspolitik kommer de framför allt att titta på EU:s banktillsyn 
och skattekonkurrensen i EU samt hur Europeiska fonden för strategiska investeringar har 
presterat. Många andra relevanta EU-frågor kommer också att täckas in, alltifrån insyn i 
lobbyverksamhet i samband med EU:s beslutsfattande och rättsstatsprincipen till trafiksäkerhet 
och hälso- och sjukvårdens digitalisering. Slutligen kommer tre granskningar att ägnas åt kampen 
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mot bedrägerier: EU:s åtgärder för att ta itu med intressekonflikter, EU:s strategi mot bedrägerier 
och EU:s åtgärder mot momsbedrägeri i samband med import. 

Bakgrundsinformation 

Genom oberoende, professionellt och verkningsfullt revisionsarbete bedömer revisionsrätten 
sparsamheten, ändamålsenligheten, effektiviteten, lagligheten och korrektheten i EU:s åtgärder. 
Våra granskningsrapporter och yttranden är en mycket viktig del av EU:s ansvarskedja och ställer 
de ansvariga för genomförandet av EU:s politik och program till svars: Europeiska kommissionen, 
andra 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 2023+ finns på revisionsrättens webbplats eca.europa.eu. 
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