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Luxemburg den 31 januari 2017

Reglerna för slutkontroller av utgifterna inom
sammanhållning och landsbygdsutveckling är adekvata,
men risker kvarstår, säger EU:s revisorer
Europeiska kommissionens riktlinjer till medlemsstaterna för slutkontroller av utgifter för
sammanhållning och landsbygdsutveckling är adekvata, men vissa risker måste fortfarande
hanteras, enligt en ny rapport från Europeiska revisionsrätten. I framtiden bör större
uppmärksamhet ägnas åt uppnådda resultat, säger revisorerna. Dessutom bör reglerna för
sammanhållning och landsbygdsutveckling harmoniseras ytterligare och en fullständig rapport om
avslutandet överlämnas till Europaparlamentet och rådet.
När en programperiod är slut måste program regleras ekonomiskt. Det innebär att oriktiga utgifter i
EU:s andel av projekt som samfinansieras av kommissionen och medlemsstaterna måste identifieras
och återföras till EU-budgeten. Processen kallas ”avslutande”. EU:s revisioner av perioden 2007–2013
visade regelbundet att felnivån i utgifterna ofta låg över väsentlighetsgränsen inom både
sammanhållning och landsbygdsutveckling.
Revisorerna jämförde arrangemangen för de två politikområdena och bedömde hur kommissionen
uppnådde säkerhet om att den slutliga deklarationen innehöll utgifter som var både lagliga och
korrekta och som hade använts i enlighet med målen. De analyserade också om avslutandeprocessen
hade genomförts i tid och hur den hade rapportertas.
Vad beträffar perioden 2007–2013 konstaterade revisorerna att medlemsstaternas rapportering av
resultat var obligatorisk och att den utvärderades av kommissionen men att slutbetalningen inte var
direkt kopplad till att output och resultat faktiskt hade uppnåtts.
”Avslutandet är ett avgörande skede i ett programs livscykel”, sade Ladislav Balko, den ledamot av
Europeiska revisionsrätten som ansvarar för rapporten. ”Alla utvärderingar av hur effektivt och
ändamålsenligt medel har använts måste innehålla en analys av uppnådda resultat.”
Avslutandet sammanföll varken med programperiodens eller stödperiodens slut. Eftersom
avslutandet kan ta flera år medför överlappningarna mellan olika perioder och svårigheterna att följa
upp aktiviteter från tidigare år en risk för att det inte blir ändamålsenligt. Det faktum att en budget
kan användas två eller tre år efter ett programslut leder dessutom till att arbetet med nästa period
inte påbörjas.

Avsikten med detta pressmeddelande är att förmedla huvudbudskapen i Europeiska revisionsrättens särskilda rapport.
Hela rapporten finns på www.eca.europa.eu

ECA Press

Mark Rogerson – talesperson
T: +352 4398–47063
Damijan Fišer – pressekreterare T: +352 4398–45410
12, rue Alcide De Gasperi – L-1615 Luxemburg
E: press@eca.europa.eu @EUAuditors
eca.europa.eu

M: +352 691553063
M: +352 621552224

SV
När det gäller rapportering ansåg revisorerna också att kommissionen borde överlämna en
konsoliderad avslutanderapport med nyckelinformation om de viktigaste resultaten och
regelefterlevnadsaspekterna av programgenomförandet till Europaparlamentet och rådet.
Kommissionens riktlinjer till medlemsstaterna för avslutandet av programmen 2007–2013 fanns
generellt sett tillgängliga i tid och var utförliga, och kommissionen gav ytterligare stöd som tillgodosåg
medlemsstaternas behov. Medlemsstaterna var nöjda med stödet och ansåg på det stora hela att de
var väl förberedda för avslutandet.
Revisorerna identifierade vissa risker som måste hanteras under avslutandet av programmen 2007–
2013. Framför allt finns det inga bindande tidsfrister på vissa områden av betydelse för avslutandet,
vilket kan bidra till ytterligare förseningar.
Slutligen sade sig revisorerna vara bekymrade över att medlemsstaternas och kommissionens
kontroller inte är tillräckliga för att garantera lagligheten och korrektheten vid avslutandet av utgifter
för finansieringsinstrument, kontraktsenliga förskott och vissa större projekt där statligt stöd används.
För att garantera ett tillförlitligt avslutande av perioden 2007–2013 rekommenderar revisorerna att
kommissionen ser till att större projekt godkänns snabbt och att medlemsstaterna tillämpar
förfaranden för att kontrollera utgifternas stödberättigande, särskilt när det gäller utgifter för
finansieringsinstrument och kontraktsenliga förskott. De rekommenderar också att medlemsstaterna
betalar hela EU-stödet till stödmottagare i tid.
För att säkerställa att avslutandet inom sammanhållning och landsbygdsutveckling efter 2020
förbättrar ansvarsutkrävandet och insynen rekommenderar revisorerna att kommissionen i sina
lagstiftningsförslag
ytterligare harmoniserar de rättsliga bestämmelserna mellan sammanhållning och
landsbygdsutveckling med målet att få till stånd ett harmoniserat förfarande för de årliga garantierna,

•

inför ett förfarande för slutligt godkännande av lagligheten och korrektheten i utgifter samt
den output och de resultat som uppnåtts när programmen har avslutats,

•

närmare anger hur den avser att informera Europaparlamentet och rådet om utfallet av
avslutandeprocessen,

•

ser till att överlappningen mellan stödperioder upphör och kräver att program avslutas
omedelbart efter stödperiodens slut.

•

Meddelande till redaktörerna
Sammanhållnings- och landsbygdsutvecklingspolitiken står för omkring 44 % av EU:s budget. För
perioden 2007–2013 period motsvarade detta cirka 430 miljarder euro.
Särskild rapport nr 36/2016 En bedömning av arrangemangen för avslutande av sammanhållningsoch landsbygdsutvecklingsprogrammen 2007–2013 finns på 23 EU-språk.
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