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Riskerna för att anslagsanvändningen inte är av god kvalitet måste hanteras 
om EU:s pengar ska användas på bästa sätt, säger EU:s revisorer  
 
I sin översiktliga analys av riskerna i samband med den ekonomiska förvaltningen av EU:s budget som 
offentliggörs i dag identifierar Europeiska revisionsrätten viktiga aspekter för en sund ekonomisk förvaltning 
av EU:s finanser. Alla aktörer som hanterar EU:s budget, säger EU:s revisorer, bör fokusera på att uppnå 
resultat och europeiskt mervärde och samtidigt se till att EU:s pengar redovisas rätt och används som det var 
tänkt.  
 
“Medlemsstaternas regeringar och skattebetalarna vill få bättre valuta för de pengar som de bidrar med till EU-
budgeten”, sade Igors Ludboržs, den ledamot vid revisionsrätten som ansvarar för analysen. ”De vill att EU:s pengar 
används korrekt och förvaltas väl, att de används för de syften som godkänts av Europaparlamentet och rådet och att 
de leder till önskat resultat.” 
 
EU:s revisorer fann att komplexa stödregler och andra villkor kan leda till att EU-medlen riktas dåligt och att EU-
budgeten inte används optimalt. Några budgetområden har regler i för många lager, vilket kan leda till olika tolkningar 
och att regler därför tillämpas inkonsekvent och en ökad risk för fel. Många av de fel revisorerna hittade beror på att 
regler och förfaranden för upphandling inte tillämpas som de ska – antingen avsiktligt eller för att man inte förstår 
reglerna ordentligt. 
 
Eftersom så stor vikt läggs vid att utnyttja EU-budgeten, säger revisorerna, fokuserar de som förvaltar verksamhet och 
projekt ofta på att uppfylla villkoren för att få och använda pengarna oavsett vilka resultat som uppnås. EU-budgeten 
ska ge EU och dess medborgare tydliga och synliga fördelar som inte skulle kunna uppnås genom utgifter på bara 
nationell, regional eller lokal nivå. Ibland kan dock EU-budgeten inte göra mer än att öka de tillgängliga medlen utan 
att bidra med en särskild EU-dimension. EU-medel används ibland till åtgärder som medlemsstaterna och andra 
stödmottagare skulle ha vidtagit ändå (dödvikt) eller så räcker inte medlen för att ge det förväntade utfallet. 
 
Kommissionen samordnar de många aktörer som använder budgeten och står inför utmaningen att se till att rätt 
uppgifter samlas in från mellanhänderna vid rätt tidpunkt och kontrolleras på ett ändamålsenligt sätt. Revisorerna 
fann att kommissionens övervakning, ekonomiska förvaltning och resultatstyrning ofta bygger på begränsad, 
ofullständig eller otillförlitlig information. Kommissionen kan tillämpa korrigeringar på utgifter som medlemsstaterna 
begär ersättning för från EU-budgeten genom att avvisa begäran eller kräva tillbaka pengarna. Korrigeringarna är 
komplicerade att förvalta och ger medlemsstaterna få incitament att åtgärda brister i sina system eftersom de för 
några utgiftskategorier, särskilt sammanhållningspolitiken, får ersätta utgifter som inte godkänts med 
stödberättigande utgifter.  
 
Utöver de 908 miljarder euro (betalningar) som man har kommit överens om för den fleråriga budgetramen 2014–
2020 kommer medlemsstaterna i framtiden att behöva bidra med ytterligare 326 miljarder euro för åtaganden som 
gjorts under tidigare fleråriga budgetramar. Detta kan påverka kommissionens förmåga att uppfylla alla 
betalningsanspråk samma år som de görs. 
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”Att använda EU:s pengar på bästa sätt: en översiktlig analys av riskerna i samband med den ekonomiska förvaltningen av EU:s budget” 
finns på eca.europa.eu. 
 
 

Meddelande till redaktörerna: 
 
Översiktliga analyser är en ny typ av publikation från Europeiska revisionsrätten. De behandlar breda teman och 
utgår från revisionsrättens output, samlade kunskap och erfarenhet. Avsikten är att de ska ligga till grund för 
samråd och dialog med revisionsrättens intressenter och göra det möjligt för revisionsrätten att göra iakttagelser 
om viktiga frågor som kanske inte brukar vara föremål för revision. Den första översiktliga analysen som 
offentliggjordes i september 2014 handlade om frågor i anslutning till EU:s förfaranden för ansvarsutkrävande 
och offentlig revision.  
 
Denna andra översiktliga analys med titeln Att använda EU:s pengar på bästa sätt: riskerna i samband med den 
ekonomiska förvaltningen av EU:s budget ger en översikt över EU:s finansiella flöden och sammanfattar frågor 
som måste tas upp för att bland annat se till att EU:s skattebetalare får bättre valuta för pengarna från EU-
budgeten. Den översiktliga analysen presenteras i följande tre delar: 
 
(a) En sammanfattning som beskriver de viktigaste frågorna. 
(b) En detaljerad rapport som beskriver förutsättningarna och innehåller information om EU-budgeten, de 
aktörer som deltar i användningen av EU-medel och andra finansiella flöden. Här behandlas även möjligheterna 
och vad som behöver göras för att åtgärda de problem som lyfts fram.  
(c) Enskilda faktablad om var och en av viktigaste rubrikerna i den fleråriga budgetramen, om källor till EU:s 
inkomster och om offentlig upphandling som sammanfattar de viktigaste kännetecknen och frågorna. 
 
Den finansiella krisen och statsskuldkrisen har väckt svåra frågor om EU:s roll och utveckling, och vad det innebär 
att vara en del av EU. De utdragna diskussionerna innan den fleråriga budgetramen för 2014–2020 godkändes 
och medlemsstaternas ovilja att öka betalningsbudgeten har visat att intresset är litet för EU-finansiering som 
uppfattas främja det ”europeiska projektet” framför nationella behov. 
 
Den årliga EU-budgeten är liten jämfört med medlemsstaternas totala inkomster och offentliga utgifter: den 
motsvarar lite drygt 1 % av deras totala BNI och ungefär 2 % av deras totala offentliga utgifter. Den är även en 
bråkdel av det stöd som har lämnats för att hantera den finansiella krisen och statsskuldkrisen.  
 
Medlemsstaternas regeringar och Europaparlamentet förväntar sig stor insyn och öppenhet i EU-budgeten. 
Revisionsrättens negativa revisionsförklaring om EU:s utgifter varje år under 20 års tid är ett problem för EU. 
Framförallt kan det negativa uttalandet oavsiktligt underblåsa uppfattningen att de fel som rapporteras tyder på 
att utgifterna i EU-budgeten är allvarligt utsatta för oegentligheter och korruption, vilket påverkar allmänhetens 
förtroende för EU:s institutioner negativt. 
 
Både kommissionen och medlemsstaterna har ansvar för att se till att EU-medlen används väl och förnuftigt, och 
de har redan framgångsrikt vidtagit många åtgärder för detta ändamål under senare år. Likväl erbjuder starten 
på den nya fleråriga budgetramen 2014, införandet av tillhörande genomförandelagstiftning och den nya 
budgetförordningen, tillsammans med kommissionens åtagande att se till att budgeten är mer resultatinriktad, 
möjligheter att förenkla och förbättra den ekonomiska förvaltningen av EU-budgeten. 

 


