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EU måste inrikta sig på att uppnå bättre resultat med sina utgifter, säger 
EU:s revisorer 
 
I sin årsrapport som offentliggörs i dag varnar Europeiska revisionsrätten för att budgetsystemet är alltför 
inriktat på att anslagen ska utnyttjas och menar att större tonvikt måste läggas vid att uppnå resultat. Som 
oberoende revisor har revisionsrätten godkänt Europeiska unionens räkenskaper för 2013 men betonar att 
förvaltningen av EU-medel generellt sett fortfarande inte är tillräckligt bra vare sig på EU-nivå eller i 
medlemsstaterna. 
 
Under hela utgiftsperioden 2007–2013 har man enligt EU-revisorerna snarare prioriterat att använda pengarna – ”använd 
dem eller förlora dem” – än att uppnå goda resultat. När de projekt som skulle få EU-medel valdes ut inriktade man sig i 
första hand på att använda de EU-pengar som fanns, i andra hand på att följa reglerna och först efter det – och i begränsad 
utsträckning – på resultat och effekter. 
 
Revisionsrättens ordförande Vítor Caldeira sade: ”Från och med nu måste EU-medlen förvaltas och kontrolleras 
noggrannare. Europeiska kommissionen och medlemsstaterna måste ägna mer uppmärksamhet åt hur de använder våra 
skattebetalares pengar. Vi behöver mer incitament att leverera mer och få valuta för pengarna och också bättre 
långtidsprognoser för att försäkra oss om att det finns tillräckligt med pengar för EU:s planerade utgifter. Nu räcker det inte 
att göra som man alltid har gjort.” 
 
I sin årsrapport för 2013 gör EU-revisorerna ett uttalande utan reservation om EU-räkenskapernas tillförlitlighet. De drar 
också slutsatsen att uppbörden av EU:s inkomster inte innehöll några fel. För utgifterna var den uppskattade felprocenten 
dock 4,7 % (jämfört med 4,8 % 2012). Revisionsrättens uppskattning av felprocenten är inte ett mått på bedrägeri, 
ineffektivitet eller slöseri. Det är en uppskattning av det penningbelopp som inte borde ha betalats ut från EU-budgeten 
eftersom det inte använts i enlighet med EU:s regler. Exempel på typiska fel är betalningar till ett företag som uppges vara 
ett litet eller medelstort företag som i själva verket ägs av ett stort företag eller tillägg till ett befintligt offentligt 
upphandlingskontrakt utan att andra anbudsgivare får möjlighet att lämna anbud. 
 
Merparten av felen förekom inom utgiftsområden där förvaltningen delas mellan medlemsstaterna och Europeiska 
kommissionen. De utgiftsområden där det förekom flest fel var återigen regionalpolitik, energi och transport med en 
uppskattad felprocent på 6,9 % och landsbygdsutveckling, miljö, fiske och hälsa med 6,7 %. Sammantaget för områdena 
med delad förvaltning var den uppskattade felprocenten 5,2 % jämfört med 3,7 % för de utgiftsprogram som främst 
förvaltas direkt av kommissionen. Den uppskattade felprocenten för EU:s egna administrativa utgifter var 1 %. 
 
Korrigerande åtgärder och återvinningsåtgärder som vidtogs av kommissionen och myndigheter i medlemsstaterna hade en 
positiv effekt på den uppskattade felprocenten. Utan dessa åtgärder hade den övergripande uppskattade felprocenten varit 
6,3 i stället för 4,7 %, säger EU:s revisorer. Liksom tidigare drog EU-revisorerna slutsatsen att för en stor del av de 
konstaterade felen hade de nationella myndigheterna tillgång till tillräcklig information för att kunna upptäcka och korrigera 
många av felen innan de begärde ersättning från kommissionen. Det kunde ha minskat felprocenten betydligt, exempelvis 
från 6,7 till 2,0 % inom landsbygdsutveckling, miljö, fiske och hälsa. 
 
Revisionsrätten åtar sig fullt ut att hjälpa EU-institutionerna och medlemsstaterna att använda EU:s pengar på bästa möjliga 
sätt för att uppnå de resultat som EU-medborgarna med rätta förväntar sig att se. 
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Europeiska revisionsrättens årsrapport för 2013 finns på www.eca.europa.eu 
 

Meddelande till redaktörerna 
 
Europeiska revisionsrätten är Europeiska unionens oberoende revisionsorgan. Revisionsrättens granskningsrapporter och 
yttranden är en väsentlig del av EU:s ansvarskedja. Vår output används till att ställa de ansvariga för förvaltningen av EU:s 
budget till svars, särskilt inom det årliga förfarandet för beviljande av ansvarsfrihet. De ansvariga är huvudsakligen 
kommissionen tillsammans med övriga EU-institutioner och EU-organ. Men när det gäller cirka 80 % av utgifterna – framför 
allt jordbruk och sammanhållning – delas ansvaret med medlemsstaterna. Revisionsrätten granskar urval av transaktioner 
för att göra statistiskt grundade uppskattningar av i vilken omfattning inkomsterna och de olika utgiftsområdena innehåller 
fel.  
 
EU:s budgeterade utgifter var totalt 148,5 miljarder euro 2013, eller ungefär 290 euro per medborgare. Utgifterna 
motsvarar ungefär 1 % av EU:s bruttonationalinkomst och utgör cirka 2 % av de totala offentliga utgifterna i EU:s 
medlemsstater.  
 
Revisionsrätten har även gett ut ett bakgrundsdokument Jordbruk och sammanhållning: en översikt över EU:s utgifter 2007–
2013, där vi drar lärdom från problem i EU:s ekonomiska förvaltning och kontroll under den senaste utgiftsperioden och 
visar på utmaningarna under den nya utgiftsperioden 2014–2020. 
 
För mer information om Europeiska revisionsrättens årsrapport för 2013, klicka HÄR.  
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