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06Sammanfattning

I
Detta är den första översiktliga analysen som utarbe-
tats av Europeiska revisionsrätten. Översiktliga analy-
ser är en ny typ av publikation från oss. De behandlar 
breda teman och utgår från revisionsrättens undersök-
ningar och samlade erfarenhet när det gäller frågor 
som har ett direkt samband med vårt uppdrag. Denna 
översiktliga analys handlar om ”EU:s förfaranden för 
ansvarsutkrävande och revision”. En andra översikt-
lig analys, som handlar om ”risker för EU:s allmänna 
budget” kommer att publiceras under de kommande 
månaderna.

II
I denna analys behandlas förfaranden för ansvars-
utkrävande och revision av Europeiska unionens 
(EU) politik, instrument, enheter och relaterade 
offentliga finansiella medel och därmed förknippade 
frågor. I rapporten avses med ansvarsutkrävande 
främst demokratisk (särskilt parlamentarisk) tillsyn 
över offentliga organs politik och verksamheter. 
Med offentlig revision avses finansiell revision och 
effektivitetsrevision av politik och relaterade offent-
liga medel samt deras anknytning till processen för 
ansvarsutkrävande.

III
Syftet med analysen är att öka medvetenheten och 
främja diskussionen om frågor som gäller EU:s förfa-
randen för ansvarsutkrävande och revision. Det finns 
därför inga revisionsrekommendationer, utan analy-
sen pekar på frågeställningar som EU:s beslutsfattare, 
lagstiftare och revisorer behöver ta itu med.

IV
Dokumentet består av fyra sammanhängande delar: 
I del I beskrivs kopplingen mellan ansvarsutkrävande 
och offentlig revision. Här identifieras sex centrala 
komponenter i en stark kedja för ansvarsutkrävande 
och revision. I del II beskrivs sex viktiga områden där 
det finns utmaningar när det gäller ansvarsutkrävande 
och offentlig revision på EU-nivå. I del III behandlas 
de förfaranden för ansvarsutkrävande och revision 
som gäller för de olika nya EU-instrument och mellan-
statliga instrument som snabbt har tagits fram för att 
motverka finanskrisen. I den sista delen presenteras 
slutsatserna från analysen.

V
De sex komponenterna i en stark kedja för 
ansvarsutkrävande och revision är

i) tydligt definierade roller och ansvar,

ii) förvaltningsförklaringar om uppfyllandet 
av politiska mål (finansiell rapportering och 
resultatrapportering), 

iii) full demokratisk tillsyn,

iv) återkoppling som möjliggör korrigerande 
åtgärder/förbättringar,

v) ett starkt mandat för oberoende extern revision 
för att verifiera redovisning, regelefterlevnad och 
resultat och 

vi) genomförande av revisionsrekommendationer 
och revisionsuppföljning.

Dessa komponenter illustrerar kopplingen mellan 
ansvarsutkrävande och den offentliga revisionens 
uppgift i kedjan. De kan bidra till ett utkast för att 
pröva nya metoder för ansvarsutkrävande och revision 
i framtiden.

VI
De sex viktigaste områdena på EU-nivå där det 
finns utmaningar när det gäller ansvarsutkrä-
vande är följande:

i) EU:s och medlemsstaternas samordnade 
insatser sker i form av instrument som antingen 
ingår i EU:s regelverk eller bygger på mellanstat-
liga överenskommelser, eller en kombination av 
båda. Sådana strukturer tillkommer av en rad 
olika anledningar och lyder under ett splittrat 
system av parlamentarisk tillsyn och offentlig 
revision.

ii) EU-medel som förvaltas i partnerskap med 
andra, t.ex. internationella organisationer, 
tredjeländer och privata samarbetspartner. De 
kan inte omfattas av EU:s demokratiska processer 
och revisionsprocess på samma sätt och i samma 
utsträckning som utgifter som härrör direkt från 
EU:s budget. Partnerorganisationerna måste ha 
egna tillräckliga och tillförlitliga system för an-
svarsutkrävande och revision för att kompensera 
detta.
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iii) Viss politik tillämpas endast av en större eller 
mindre grupp av EU:s medlemsstater (EU med 
olika hastigheter). Euroområdet är ett exempel 
på en komplex politisk uppbyggnad med kom-
plexa styrningsformer som inte alla EU-medlems-
stater deltar i.

iv) EU:s institutionella uppbyggnad består av ett 
växande antal organ. Olika metoder för ansvars-
utkrävande och revision gäller för grupper av 
EU-organ beroende på bland annat varifrån de 
får sina inkomster. Skillnader i redovisnings- och 
revisionsmetoder och förfaranden för bevil-
jande av ansvarsfrihet kan leda till opropor-
tionerlig grad av kontroll och till luckor och 
överlappningar.

v) Den ekonomiska förvaltningen och resultat-
förvaltningen av EU:s budget är föremål för 
omfattande bestämmelser om parlamentarisk 
tillsyn och revision. Det finns fortfarande pro-
blem i fråga om rationalisering av processerna 
för styrning, ansvarsutkrävande och revision på 
fältet i medlemsstaterna – dels för inkomster, 
dels särskilt för utgifter under delad förvaltning. 
I vissa medlemsstater är kontrollerna på primär 
nivå fortfarande svaga och trots kostsamma 
revisionsöverlappningar upptäcks och korrigeras 
inte fel.

vi) Politikens output, effekter och resultat är 
beroende av instrument utanför budgeten. 
EU-budgeten står endast för en del av de medel 
som bidrar till resultaten av EU:s politiska ini-
tiativ (andra medel är bland annat finansiering 
från medlemsstaternas nationella budgetar och 
utnyttjande av privat finansiering). Vissa politiska 
insatser bygger dessutom enbart på lagar och 
andra bestämmelser. I ett heltäckande system för 
revision och ansvarsutkrävande inriktat på resul-
tat behöver alla dessa delar av politiken bedömas 
tillsammans.

VII
EU:s insatser mot finanskrisen har påskyndat 
införandet av nya EU-instrument eller mellanstatliga 
instrument med särskilda förfaranden för ansvarsut-
krävande och revision. Vissa mellanstatliga instrument 
finansieras direkt av medlemsstaterna (ECB, EIB, ESM 
och den gemensamma tillsynsmekanismen) och även 
om de är av mindre betydelse i ett EU-budgetper-
spektiv krävs det heltäckande demokratisk tillsyn och 
offentlig revision på lämplig nivå när det gäller det 
inbördes sambandet mellan dessa instrument och 
vissa EU-institutioners och EU-organs roll och funk-
tioner, storleken på de offentliga medel som förvaltas 
genom sådana mellanstatliga instrument och deras 
koppling till EU-mål och systemrisker.

VIII
Här följer några allmänna slutsatser om hur ansvars-
utkrävande och offentlig revision på EU-nivå kan 
förbättras:

 — Ett mer samarbetsbaserat system för kontroll 
(parlamentarisk tillsyn och offentlig revision) kan 
krävas för samordnade och mellanstatliga instru-
ment där EU och medlemsstaterna samverkar.

 — Mer konsekventa och heltäckande metoder 
krävs för all EU-politik och alla instrument och 
medel som förvaltas av EU:s institutioner och 
organ. Parlament och offentliga revisorer borde 
kunna bedöma alla aspekter av sund ekonomisk 
förvaltning i samband med deras verksamheter 
och alla offentliga medel och resurser som ingår 
i deras ansvarsområde.

 — Bättre förvaltnings- och kontrollsystem avse-
ende EU:s verksamheter och medel är en förut-
sättning för öppenhet, god styrning och ansvars-
utkrävande. Bättre målformulering, kontroll av 
regelefterlevnad, bättre mätning av utfall och 
resultat samt en förbättring av de relaterade 
systemen för internkontroll och rapportering 
krävs för att förbättra ansvarsutkrävandet i fråga 
om EU-budgeten. Detta är frågor som alla parter 
som medverkar i förvaltningen och kontrollen av 
EU-medel behöver ta itu med, särskilt medlems-
staterna när det gäller deras ansvar för använd-
ningen av EU-medel (särskilt medel under delad 
förvaltning).
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 — EU-politikens effekter och resultat måste mätas 
när EU-budgeten spelar en relativt liten roll men 
det finns omfattande lagar eller föreskrifter på 
EU-nivå. Ansvarsutkrävandet för EU-politiken 
förutsätter därför att parlament på både EU-nivå 
och nationell nivå har en heltäckande tillsyn över 
EU-instrumenten. Detta kan kräva ett utökat sam-
arbete som inte föreskrivs i EU:s befintliga struktur 
för ansvarsutkrävande och revision och i EU:s mel-
lanstatliga instrument.

 — För att kostsamma revisionsöverlappningar 
ska kunna minskas när det gäller EU:s politik och 
medel måste alla möjligheter att undvika kost-
samma revisionsöverlappningar undersökas, 
i första hand genom att man ser till att revisorer 
på varje nivå verkligen kan förlita sig på andra 
revisorers arbete. Europeiska revisionsrätten och 
offentliga revisionsmyndigheter i medlemsstater-
na behöver förstärka sitt samarbete för att uppnå 
detta mål.

IX
I denna analys föreslås en dagordning för en tänkbar 
dialog och en fortsatt utveckling av möjliga lösningar 
i framtiden.
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01 
Som EU:s oberoende externa revisionsorgan vill Europeiska revisionsrätten bidra 
till insyn och ansvarsutkrävande i fråga om EU:s styrning. Detta åtagande står 
i centrum för revisionsrättens regelbundna revisioner av EU:s inkomster och 
utgifter. I kölvattnet av finanskrisen är det nu lämpligt tillfälle att gå igenom EU:s 
befintliga förfaranden för ansvarsutkrävande och offentlig revision i syfte att 
förstärka dem i framtiden.

Syftet med den översiktliga analysen

02 
Översiktliga analyser är en ny typ av produkt från revisionsrätten. De behandlar 
breda teman och utgår från revisionsrättens undersökningar och samlade kun-
skap och erfarenhet.

03 
Detta är den ena av de båda första översiktliga analyserna. Denna analys handlar 
om systemet för ”EU:s förfaranden för ansvarsutkrävande och revision” och den 
andra analysen kommer att handla om ”risker för EU:s allmänna budget”.

04 
Analyserna fungerar som en viktig grund för samråd och dialog med våra par-
ter och för vårt framtida revisionsarbete. De gör det möjligt för oss att lämna 
synpunkter på frågor som inte nödvändigtvis i sig är föremål för revision, men 
som trots detta är viktiga för det offentliga ansvarsutkrävandet och för vårt 
revisionsuppdrag.

05 
Genom att bedöma EU:s nuvarande förfaranden för ansvarsutkrävande och of-
fentlig revision och identifiera problem förknippade med detta vill vi med denna 
analys ge näring till fortsatta överväganden och diskussioner om frågan som är 
av verklig betydelse för den demokratiska legitimiteten hos EU:s institutionella 
system. Rapporten innehåller därför inga särskilda revisionsrekommendationer 
utan pekar i stället på många frågeställningar som EU:s beslutsfattare, lagstiftare 
och revisorer behöver ta itu med.
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Så är rapporten uppbyggd

06 
Rapporten består av fyra delar:

 ο I del I beskrivs de viktigaste dragen hos en ram för ansvarsutkrävande, den 
offentliga revisionens roll för ett starkare ansvarsutkrävande samt de nuva-
rande förfarandena för ansvarsutkrävande och revision på EU-nivå.

 ο I del II hänvisas till den offentliga debatten om ett starkare ansvarsutkrävan-
de på EU-nivå och här beskrivs också de viktigaste utmaningarna i fråga om 
offentligt ansvarsutkrävande och offentlig revision som revisionsrätten har 
identifierat. Det rör sig om ansvarsutkrävandet och revisionen av EU-med-
lemsstaternas mellanstatliga åtgärder, EU-politikens effekter och uppnådda 
resultat, samarbetet med externa parter, utnyttjandet av privat finansiering 
som komplement till offentliga investeringar samt nya EU-enheter eller 
ansvarsområden.

 ο I del III beskrivs de utmaningar som uppkommit till följd av finanskrisen och 
EU:s insatser hittills, särskilt när det gäller att garantera finansiell stabilitet, 
stärka tillsynen över finanssektorn och förbättra övervakningen av finanspoli-
tiken och den ekonomiska politiken.

 ο I del IV presenteras en sammanfattning av utmaningarna tillsammans med 
nödvändiga reflektioner inför framtiden.
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och offentlig revision

Offentligt ansvarsutkrävande

07 
I en allmän modell (se figur 1) beskrivs ansvarsutkrävande som en relation mellan 
aktörer och ett forum, där aktörerna informerar forumet om sin förvaltning och 
sina resultat. Forumet har dessutom behörighet att bedöma aktörerna och vid 
behov kräva att de ska vidta korrigerande åtgärder.

Ansvarsutkrävande som en social relation: centrala dimensioner

Fi
gu

r 1

Aktör Forum

Informerar om
förvaltning Debatterar Bedömer

Konsekvenser
Informella

Formella

© Prof. Mark A.P. Bovens (Se figur 1, Analysing and Assessing Accountability: A Conceptual Framework 
(analys och bedömning av ansvarsutkrävande: en begreppsram), European Law Journal, vol. 13, nr 4, juli 2007, s. 454).

08 
Modellen underlättar bedömningen av vissa viktiga utmaningar när det gäller 
ramar för ansvarsutkrävande i allmänhet:

 — Aktörer i offentliga institutioner kan få svårt att hantera många nivåer och 
dimensioner av styrning med flera forum för kontroll av åtgärder – ”många 
ögon” medverkar i tillsynen.

 — Parlament och andra myndigheter som ansvarar för kontroll av offentliga 
organ står inför utmaningen att möta verkställande strukturer som består av 
flera parter eller flera nivåer, vilket gör det svårt att avgöra vem som ska hål-
las ansvarig. Detta kallas ofta för problemet med ”många händer”.

 — En annan utmaning är vad som ska redovisas. Parlament kan stå inför valet 
att lägga vikt vid kontroll av medel – särskilt finansiella medel – eller att 
inrikta sig på effekter och resultat.

 — Slutligen sträcker sig uppgiften att garantera ansvarsutkrävandet längre än 
till lagstadgad kontroll och parlamentarisk kontroll. Offentliga enheter ska 
också hantera relationerna med allmänheten, och med sina anställda, sina 
viktigaste avnämare och andra intressenter.



12Del I – Ansvarsutkrävande och offentlig revision

1  ISSAI 12: The value and benefits 
of Supreme Audit Institutions – 
making a difference to the 
lives of citizens (värdet av 
och nyttan med högre 
revisionsorgan – kan betyda 
mycket för medborgarnas liv); 
INTOSAI; mars 2013; ingressen, 
punkt 2.

2  ISSAI 1: Limadeklarationen.

3  ISSAI 12: The value and benefits 
of Supreme Audit Institutions – 
making a difference to the 
lives of citizens (värdet av 
och nyttan med högre 
revisionsorgan – kan betyda 
mycket för medborgarnas liv) 
ingressen, punkt 1; antagen av 
XXI INCOSAI 2013.

09 
Dessa frågor och problem är ännu mer komplexa på EU-nivå. Som framgår av 
delarna II och III nedan uppstår utmaningar i EU:s institutionellt komplexa sys-
tem när det finns oklara roller, överlappande funktioner eller luckor i tillsyn och 
kontroll.

10 
I ingressen till International Standard for Supreme Audit Institutions (ISSAI) nr 12, 
beskrivs ansvarsutkrävande på följande sätt: I en demokrati inrättas strukturer 
och väljs företrädare som har befogenhet att genomföra folkets vilja och handla 
på deras vägnar genom lagstiftande och genomförande organ. En risk som man 
bör ta hänsyn till när det gäller den offentliga sektorns institutioner i en demo-
krati är att befogenheter och resurser kan misskötas eller missbrukas, vilket leder 
till en förtroendeförlust som kan undergräva det demokratiska systemets kärna. 
Det är därför viktigt att medborgarna i ett land kan hålla sina företrädare ansva-
riga. Demokratiskt valda företrädare kan endast hållas ansvariga om de i sin tur 
kan hålla dem som genomför deras beslut ansvariga1.

Den offentliga revisionens bidrag till 
ansvarsutkrävandet

11 
Offentliga revisionsinstitutioner är en viktig del av ansvarsutkrävandet. Deras 
huvudmål är att tillhandahålla oberoende, effektiv och trovärdig kontroll av an-
vändningen av offentliga medel2.

12 
I ISSAI 12 förklaras den offentliga revisionens roll när det gäller ansvarsutkrävan-
det på följande sätt: Revision av den offentliga sektorn, såsom förordas av de 
högre revisionsorgan, är en viktig faktor som kan betyda mycket för medborgar-
nas liv. De högre revisionsorganens revision av regeringsorgan och den offentliga 
sektorns enheter har positiv inverkan på samhällets förtroende eftersom de får 
förvaltarna av offentliga medel att koncentrera sig på hur väl de använder dessa 
medel. Denna medvetenhet stöder önskvärda värden och underbygger mekanis-
merna för ansvarsutkrävande, vilket i sin tur leder till bättre beslut. När de högre 
revisionsorganens revisionsresultat har offentliggjorts kan medborgarna hålla 
förvaltarna av offentliga medel ansvariga. På så sätt främjar de högre revisions-
organen effektivitet, ansvarsutkrävande, ändamålsenlighet och insyn i den 
offentliga förvaltningen. Ett oberoende, effektivt och trovärdigt högre revisions-
organ är därför en viktig del i ett demokratiskt system där ansvarsutkrävande, 
insyn och integritet är absolut nödvändiga inslag i en stabil demokrati3.
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13 
EU:s styrningsform med flera nivåer kräver samarbete och samordning mellan 
EU och medlemsstaterna, samt mellan ännu fler styrningsnivåer inom med-
lemsstaterna. Den kräver även motsvarande samarbete och samordning mellan 
parlament och offentliga revisorer på alla nivåer. Samarbetet bör leda till full 
tillsyn över offentliga finansiella resurser, inklusive försäkringar om att finansrä-
kenskaperna är korrekta, bedömning av transaktionernas överensstämmelse med 
tillämpliga bestämmelser samt utvärdering av uppnådda resultat (sparsamhet, 
effektivitet och ändamålsenlighet).

14 
Revisionsrätten har identifierat sex centrala komponenter för offentligt an-
svarsutkrävande och revision (se tabell 1). Var och en av dessa motsvarar en länk 
i en kedja – där en svaghet någonstans i kedjan hotar att undergräva den sam-
lade ändamålsenligheten.

Sex centrala komponenter för offentligt ansvarsutkrävande 
och revision

Ta
be

ll 
1

1. Roller och ansvar →
Roller och ansvar som tilldelats alla EU-organ och andra 
organ som medverkar i genomförandet av politiska 
åtgärder och som förvaltar medel.

2. Information och rapportering →
Kravet att offentliga förvaltare ska tillhandahålla 
tillräcklig, relevant, korrekt och aktuell information 
och rapportering om genomförandet och resultaten för 
ansvarsutkrävande. 

3. Demokratisk tillsyn och 
revision 

→ Parlamentens förfaranden och möjligheter för demokra-
tisk tillsyn och kontroll av offentliga förvaltare. 

4. Konsekvens och återkoppling → 
Metoder för att säkerställa att resultaten av offentlig 
tillsyn och kontroll beaktas i förfarandena för lagstiftning 
och fastställande av budget.

5. Mandat för offentlig revision → 

Utnämnande av oberoende externa revisorer med befo-
genhet att genomföra offentliga revisioner av olika slag 
(finansiell revision, regelefterlevnadsrevision och effekti-
vitetsrevision), rätt till tillgång till nödvändig information 
och krav på rapportering till parlament och allmänhet.

6. Revisions-rapportering och 
uppföljning

→ Bestämmelser om uppföljning och rapportering av resul-
taten av offentlig revision.

Källa: Europeiska revisionsrätten.
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Ansvarsutkrävande för och revision av EU:s budget

15 
I ramen för att utkräva ansvar för EU:s förvaltningskontroll och finansiella kontroll 
ingår tre huvudfunktioner: Europaparlamentet och rådet, som står för demokra-
tisk tillsyn, kommissionen och andra EU-organ som har verkställande funktioner 
samt revisionsrätten som EU:s revisionsorgan (se figur 2).

Ram för ansvarsutkrävande när det gäller EU:s förvaltningskontroll och finansiella 
kontroll

Fi
gu

r 2

Re
vis

ion
sra

pp
ort

eri
ng

:

ob
ero

en
de

, o
bje

kti
v

inf
orm

ati
on

Fö
rdr

ag
en

till
de

lar
 re

vis
ion

san
sva

r

Fördragen tilldelar

ansvar för genomförandet

av  EU:s budget

Rapportering om

ansvarsutkrävande: Insyn

Europeiska
revisionsrätten Revision

Europeiska kommissionen
och medlemsstaternas

förvaltningar

Europaparlamentet och
rådet (medlemsstaterna)

Källa: Europeiska revisionsrätten.
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16 
Genom oberoende extern kontroll avger revisionsrätten en förklaring om

 — EU-räkenskapernas tillförlitlighet,

 — lagligheten och korrektheten i de underliggande inkomsterna och utgif-
terna i EU:s budget,

 — en sund ekonomisk förvaltning av EU:s medel när det gäller sparsamhet, 
effektivitet och ändamålsenlighet.

17 
Revisionsrättens revision ingår i en längre kedja av förfaranden för ekonomiskt 
ansvarsutkrävande på området med delad förvaltning. Revisionerna på EU-nivån 
innebär att kommissionens räkenskaper kontrolleras för Europaparlamentets 
räkning. Kommissionen är i sin tur beroende av system på medlemsstatsnivå för 
förvaltnings- och revisionsuppgifter. Dessutom kontrolleras medlemsstaternas 
användning av EU-medel av deras respektive parlament.

18 
I fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (EUF-fördraget) föreskrivs en 
särskild ansvarighetsmekanism för EU-budgeten som kallas för förfarandet för 
beviljande av ansvarsfrihet. Detta förfarande omfattar fyra EU-institutioner: Euro-
paparlamentet, rådet, kommissionen och revisionsrätten (se figur 3).

Fi
gu

r 3 Förfarandet för beviljande av ansvarsfrihet för EU:s budget

Artikel 319 FEUF:

Europeiska kommissionen Europeiska revisionsrätten Europeiska unionens råd Europaparlamentet

redovisar reviderar ger råd beviljar ansvarsfrihet
och rekommenderar

“På rekommendation av 
rådet ska 

Europaparlamentet 
bevilja kommissionen 

ansvarsfrihet för budgetens
genomförande.”

Artikel 319 FEUF:

”På rekommendation
av rådet ska 

Europaparlamentet … ”

Artikel 318 FEUF: Artikel 287 FEUF:

“Revisionsrätten
ska granska 

räkenskaperna över 
unionens samtliga 

inkomster...“

“Kommissionen ska årligen 
till Europaparlamentet
och rådet överlämna en 

redovisning för hur 
budgeten genomförts under 
det föregående budgetåret.”

Källa: Europeiska revisionsrätten.
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EU:s ansvarsskyldighet utanför EU-budgeten – tillsyn 
över enheter, instrument, politiska åtgärder, genom-
förande och resultat

19 
Ansvarsskyldigheten är inte begränsad till redovisningen av hur skattebetalarnas 
pengar har använts via EU:s allmänna budget utan ska också omfatta en redovis-
ning av

 — fattade politiska beslut och fastställda mål,

 — resultat och utfall av EU:s politik,

 — användningen av medel från privata eller internationella källor som utnyttjas 
för att genomföra EU:s politik och dessa projekts överensstämmelse med EU:s 
strategier, och

 — ändamålsenligheten i EU:s svar på systemrisker för unionens och dess med-
lemsstaters ekonomiska intressen.

20 
Det finns ett flertal kanaler för att uppnå ansvarsutkrävande i bred bemärkelse. 
En kanal är demokratiskt ansvarsutkrävande – EU-kommissionens ansvarsskyldig-
het inför rådet – som består av medlemsstaternas företrädare på ministernivå, 
som är ansvariga inför sina nationella parlament – och Europaparlamentet. En 
andra kanal är ansvarsskyldigheten inför EU:s medborgare. För de folkvalda inne-
bär detta att acceptera väljarnas utslag i val och genom andra uttryck för demo-
kratiskt deltagande och medborgarnas önskemål. Men alla offentliga organ är 
inte folkvalda, och även de som är det fortsätter att vara ansvariga mellan valen. 
En tredje form av ansvarsutkrävande gäller respekten för rättsstatsprincipen – 
rättslig ansvarsutkrävande, som upprätthålls av domstolarna. En fjärde form av 
ansvarsutkrävande är det förvaltningsmässiga och ekonomiska ansvarsutkrävan-
det, det som de offentliga revisorerna – inklusive revisionsrätten – i första hand 
är inriktade på.

21 
EU:s politiska och verkställande myndigheter har politiskt ansvar för de mål 
som fastställs och de politiska beslut som fattas. Offentliga revisorer, inklusive 
revisionsrätten, brukar i allmänhet avhålla sig från att ifrågasätta värdet av de 
politiska mål som fastställts genom EU:s politiska process. Revisionsrätten tar 
endast upp de politiska målen i begränsad utsträckning när ett yttrande for-
mellt har begärts av någon av de andra institutionerna som medverkar i EU:s 
lagstiftningsprocess.
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22 
En av uppgifterna för den offentliga revisionen är att granska effekterna av de 
politiska besluten när dessa genomförs samt om dessa effekter överensstämmer 
med de politiska beslutens uttalade syften. Det är dock ofta svårt att utvärdera 
ändamålsenligheten, och den svårigheten kan förvärras om de uttalade syftena 
är vaga eller kanske inte överensstämmer med de verkliga politiska avsikterna.

23 
Det är därför svårt att dra en exakt gräns mellan genomförandet av politiken, 
som är en legitim fråga vid effektivitetsrevision, och politikens värde, som i prin-
cip inte ska omfattas av revision. Det är mycket svårt att bedöma politikens än-
damålsenlighet i form av resultat utan att beakta i vilken utsträckning ett dåligt 
politiskt resultat har påverkats av politikens utformning. Ett antal rekommenda-
tioner i detta avseende lämnas i revisionsrättens särskilda rapporter.

24 
De ovan beskrivna svårigheterna behandlas närmare i resten av denna analys. 
Avsikten är att belysa problemen mot bakgrund av EU:s förfaranden för ansvars-
utkrävande och revision.
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Uppmaningen att förbättra ansvarsutkrävandet i EU

25 
Efter flera års finanskris har vissa regeringars och institutioners anseende skadats 
allvarligt. Kvaliteten på styrningen av EU:s starkt inbördes beroende ekonomier 
och vissa EU-institutioners roll i samband med detta har starkt ifrågasatts och 
under vissa omständigheter utökats. Allmänhetens förtroende för EU:s institu-
tioner och politik minskade under den här perioden – hösten 2007 hade 48 % av 
medborgarna förtroende för EU4. Fem år senare, våren 2012, hade förtroendet 
sjunkit till 31 %5.

26 
Revisionsrätten och de högre revisionsorganen i medlemsstaterna har betonat 
vikten av att tillämpa principerna om insyn och ansvarsutkrävande på ett konse-
kvent och enhetligt sätt för alla offentliga medel som används för åtgärder mot 
krisen6.

27 
Denna uppmaning framfördes också av Europeiska rådets, kommissionens, 
eurogruppens och Europeiska centralbankens respektive ordförande i Europe-
iska rådets slutsatser från december 2012, där de föreslog en plan för en verklig 
ekonomisk och monetär union baserad på fyra byggstenar. De första tre byggste-
narna gäller utvecklingen av EU:s budgetram och de finanspolitiska och eko-
nomipolitiska ramarna. Den fjärde lyfter fram nödvändigheten av att garantera 
demokratisk legitimitet och ansvarsutkrävande. Hittills har komponenterna i den 
fjärde byggstenen behandlats från fall till fall för de olika föreslagna politiska 
instrumenten.

Del II – Ansvarsutkrävande och 
revision i EU – en utmaning

4  Se Standard 
Eurobarometer, våren 
2007, utgåvor våren 2012; 
Europeiska kommissionens 
generaldirektorat för 
kommunikation (http://
ec.europa.eu/public_
opinion/archives/eb/eb77/
eb77_publ_en.pdf).

5 60 % av dem som svarade på 
Eurobarometerunder- 
sökningen (våren 2012) upp-
gav att de saknade förtroende 
för EU (jämfört med 31 % som 
hade förtroende för EU). En 
svag förbättring noterades 
i undersökningen hösten 2012 
(57 % saknade förtroende och 
33 % hade förtroende), men 
trots detta saknade majorite-
ten av medborgarna i 20 av 
de 27 EU-medlemsstaterna 
förtroende för EU.

6  Se uttalandet från 
kontaktkommittén för de 
högre revisionsorganen 
inom EU 2013: Vikten av 
lämpliga förfaranden för 
revision och ansvarighet när 
det gäller den ekonomiska 
och monetära unionen och 
EU:s ekonomiska styrning 
(www.contactcommittee.eu).

http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/eb/eb77/eb77_publ_en.pdf
http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/eb/eb77/eb77_publ_en.pdf
http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/eb/eb77/eb77_publ_en.pdf
http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/eb/eb77/eb77_publ_en.pdf
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De viktigaste utmaningarna när det gäller ansvars-
utkrävande och revision i EU

28 
Under sina reflektioner över uppmaningen att förbättra ansvarsutkrävandet har 
revisionsrätten identifierat en rad specifika frågor (se tabell 2).

Sex områden med utmaningar när det gäller ansvarsutkrävande och revision

Ta
be

ll 
2

Område Utmaningens art Punkt

1. EU:s och medlemsstaternas 
samordnade åtgärder

→ Garantera offentlig tillsyn och revision på EU-nivå och 
nationell nivå av samordnade åtgärder 30–42

2. Medel som förvaltas i part-
nerskap med andra 

→
Ansvarsutkrävande för medel som förvaltas i partnerskap 
med andra (externa eller privata partner). Tillgodose krav 
på insyn och ansvarsutkrävande från både allmänhet och 
andra intressenter som medverkar i partnerskapen

43–65

3. EU med olika hastigheter/ 
varierande politisk struktur

→
Garantera demokratisk tillsyn och heltäckande offentlig 
revision av de grupper av medlemsstater och tredjeländer 
som deltar på olika politikområden eller i olika instrument 

66–76

4. EU:s uppbyggnad (institutio-
ner och organ)

→ Garantera effektiv och ändamålsenlig kontroll och revision 
av samtliga EU-institutioner och EU-organ 77–114

5. Finansiell förvaltning och 
resultatförvaltning

→ 
Förbättra ansvarsutkrävandet när det gäller den över-
gripande kvaliteten på EU:s finansiella förvaltning och 
resultatförvaltning

115–139

6. Politikens effekt och resultat → Övervaka och utvärdera effekterna och resultaten av EU:s 
politik 140–149

Källa: Europeiska revisionsrätten.

29 
Dessa områden granskas närmare i de olika avsnitten i del II nedan.
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1. EU:s och medlemsstaternas samordnade åtgärder

30 
På de flesta politikområden som omfattas av EU-fördragen delas behörigheterna 
mellan EU och dess medlemsstater. Olika EU-insatser är t.ex. till stor del beroende 
av medel från medlemsstaternas budgetar (EU-budgeten utgör mindre än 1 % 
av BNP, vilket kan jämföras med de 49 % av EU:s BNP som nationella regeringar 
förbrukade under 20137). Uppnåendet av breda fördragsmål genom strategier 
och mål (t.ex. målen i Europa 2020-strategin) är därför till stor del beroende av 
medlemsstaternas insatser som de finansierar genom sina nationella budgetar. 
EU:s nya metoder för finanspolitisk och ekonomisk samordning gäller för samt-
liga offentliga utgifter i EU, men alla åtgärder på området ingår i ett komplicerat 
samarbetssystem. I dessa fall krävs det att EU vidtar samordnade åtgärder för att 
de gemensamma målen ska uppnås.

31 
Detta skapar parallella linjer i fråga om ansvarsutkrävande. Kommissionen an-
svarar inför Europaparlamentet och rådet för de samordnade åtgärder som den 
ansvarar för och kan granskas av revisionsrätten8. Nationella myndigheter ansva-
rar inför sina parlament för de åtgärder som vidtas enligt den nationella lagstift-
ningen, för användningen av nationella budgetar, och kan granskas av sina högre 
revisionsorgan.

32 
Utmaningen är att ansvarsutkrävandet när det gäller de flesta samordnade 
åtgärder är splittrad. Ansvaret är fördelat mellan medlemsstaternas respektive 
parlament och revisionsmyndigheter. Om den politiska insatsen är avsedd att 
åtgärda en överstatlig systemrisk men den politiska åtgärden genomförs via 
EU-samordning mellan medlemsstaterna ställs EU inför en utmaning när det gäl-
ler att samordna revisionen och den parlamentariska tillsynen av åtgärden.

33 
För att ge en fullständig översikt över offentlig finansiering och politik som sam-
ordnas mellan medlemsstaterna och EU krävs även samordning och samarbete 
mellan alla högre revisionsorgan och parlament. Den nödvändiga samordningen 
sträcker sig betydligt längre än vad som krävs för revisionen av EU:s budget.

7  Eurostatdata om de statliga 
totala allmänna utgifterna 
som procentandel av BNP 
(http://epp.eurostat.ec.europa.
eu/tgm/table.do?tab=table&i
nit=1&plugin=1&language=en
&pcode=tec00023)

8  Oavsett om kommissionen 
använder medel indirekt, via 
medlemsstaterna, eller direkt 
är dessa utgifter föremål för 
revisionsrättens revision.
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Samordning av Europa 2020-strategin

34 
I Europa 2020-strategin finns många exempel på samordnade åtgärder. Fram-
gången för Europa 2020-strategin är, precis som kommissionen påpekar, starkt 
beroende av EU-medlemsstaternas förmåga att göra sin del genom att genom-
föra de nödvändiga reformerna på nationell nivå för att främja tillväxt inom 
ramen för de sju huvudinitiativen9.

35 
I ramen för styrning av Europa 2020-strategin10 föreskrivs att

 — Europeiska rådet ansvarar för den politiska ledningen,

 — kommissionen föreslår strategin, bedömer genomförandet och rapporterar 
om framsteg,

 — medlemsstaterna är skyldiga att lägga fram två rapporter varje år där de 
förklarar vad de gör för att närma sig Europa 2020-strategins nationella mål; 
båda rapporterna ska vara helt integrerade i det nationella budgetförfaran-
det och den europeiska terminen som infördes för att förbättra den politiska 
samordningen inom EU.

36 
Styrformen kräver att Europaparlamentet deltar i den dialog som leder fram till 
rådets slutliga beslut och att diskussioner inom och mellan de nationella parla-
menten främjas. I strategin föreskrivs dock inte uttryckligen att något parlament 
ska ha tillsyn över genomförandet eller resultaten, och det sägs inte heller något 
om att en offentlig revision ska samordnas mellan EU och medlemsstaterna.

Samordning av finanspolitiken och den ekonomiska politi-
ken inom den europeiska terminen

37 
Syftet med den europeiska terminen är att effektivisera samordningen av den 
nationella och de europeiska finanspolitiska och ekonomipolitiska processerna. 
Terminen innebär en strikt årlig tidtabell för insamling, analys och bedömning av 
ett brett spektrum av ekonomiska indikatorer. I punkterna 174–176 och figur 7 
i del III nedan beskrivs konsekvenserna av den förstärkta EU-samordningen 
närmare.

9  KOM(2010) 2020 slutlig, 
3.3.2010, Europa 2020 – 
En strategi för smart och 
hållbar tillväxt för alla, 
sammanfattning, s. 5–6, 
punkterna 2 och 7.

10  KOM(2010) 2020 slutlig, 
sammanfattning, s. 28, 
avsnitt 5.2.
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38 
Övervakningsramverkets ändamålsenlighet är beroende av de olika aktörernas 
aktivitet i processen: rådet ansvarar för beslut om ekonomisk samordning och 
styrning och kommissionen ansvarar för samordnings- och övervakningsfunk-
tionerna. I samtliga förordningar föreskrivs dessutom att information ska lämnas 
till Europaparlamentet så att man kan föra en dialog om de olika resultaten och 
rekommendationerna.

Mellanstatliga instrument

39 
Vissa åtgärder för att motverka den ekonomiska och finansiella krisen kräver 
också samordnade insatser av medlemsstaterna som ska regleras i mellanstatliga 
avtal eller fördrag. I del III av rapporten ges en fullständigare analys av konse-
kvenserna för offentligt ansvarsutkrävande och revision av de åtgärder som EU 
vidtar för att motverka den ekonomiska och finansiella krisen.

40 
I sitt meddelande En plan för en djupgående och verklig ekonomisk och monetär 
union11 från 2012 identifierade kommissionen demokratisk legitimitet som en 
grundsten för en verklig ekonomisk och monetär union (EMU), som bygger på två 
grundprinciper:

 — För det första bör ansvarsutkrävandet garanteras på samma nivå som den där 
det verkställande beslutet fattas samtidigt som man tar hänsyn till den nivå 
som påverkas av beslutet.

 — För det andra måste nivån för den demokratiska legitimiteten alltid stå 
i proportion till graden av överföring av suveränitet från medlemsstaterna till 
EU-nivån vid utvecklingen av EMU och EU-integration i allmänhet.

41 
När det gäller den andra principen måste man beroende på omständigheterna 
göra ett politiskt och rättsligt val huruvida mellanstatliga mekanismer utanför 
EU:s befintliga ansvarighetsmekanismer ska användas eller inte. En omfattande 
användning av detta alternativ kan dock ge upphov till problem med ansvars-
utkrävande och styrning, som förr eller senare måste lösas.

42 
Kommissionen har rekommenderat att framtida instrument för att styra EMU bör 
utformas inom EU:s rättsliga och institutionella ram där bland annat Europaparla-
mentets tillsyn och kontroll ingår.

11  COM(2012) 777 final/2, 
30.11.2012.
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2. Medel som förvaltas i partnerskap med andra

43 
För att uppnå EU:s mål på olika politikområden behöver EU:s institutioner arbeta 
i partnerskap med andra, antingen genom externa partnerskap (t.ex. tredje-
länder eller internationella organisationer) eller genom partnerskap med den 
privata sektorn. I sådana fall är ansvarsutkrävandet beroende av extern revi-
sion, partnerorganens styrelseform samt EU:s egna förfaranden för revision och 
ansvarsutkrävande.

44 
För att undvika överlappningar eller luckor bör partnerorganen kunna använda 
ett enda revisionssystem. Detta kräver att rapporterings- och revisionssystemen 
är tillräckliga och tillförlitliga, vilket kan uppnås genom att partnerorganens egna 
interna och externa revisionssystem lyfts fram och verifieras. I följande avsnitt 
ges exempel på var dessa utmaningar förekommer.

Externa partnerskap

45 
EU har t.ex. ett antal partnerskap med myndigheter i länder som inte är EU-med-
lemsstater och/eller internationella organisationer (t.ex. FN och Världsbanken). 
Detta är ofta fallet när EU och dess medlemsstater behöver bidra till att lösa glo-
bala frågor, såsom att uppnå FN:s millennieutvecklingsmål, åtgärder mot klimat-
förändringarna eller att bekämpa spridningen av massförstörelsevapen. Partner-
skapen innebär antingen att EU-finansiering tillhandahålls eller att gemensamma 
insatser genomförs där EU-organ medverkar.
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46 
Kommissionen är medveten om att det kan vara särskilt svårt att garantera insyn 
och ansvarsutkrävande när det gäller åtgärder som genomförs med olika partner-
organ12. I revisionsrättens effektivitetsrevisioner av EU-bistånd som genomförs 
genom FN-organisationer identifieras också en rad utmaningar (se ruta 1).

47 
Om EU väljer att arbeta med partnerorgan och att förlita sig på deras kontroll- 
och rapporteringssystem bör EU förespråka och säkerställa en hög grad av insyn 
och ansvarsutkrävande.

48 
EU använder budgetstöd för att ge bistånd till över 70 länder via överföring 
av medel som programplaneras och förvaltas av nationella finansförvaltnings-
system. För att tillhandahålla budgetstöd måste kommissionen uppfylla särskilda 
villkor och visa att de mottagande staterna uppfyller de allmänna villkoren för 
stödberättigande.

49 
Genom åtgärder med flera bidragsgivare som samordnas av FN eller Världs-
banken hanteras givarmedel som slås ihop och inte är öronmärkta för särskilda 
ändamål. Under dessa förhållanden är kommissionen beroende av FN:s system 
för finansiell kontroll13.

Ru
ta

 1 Svag övervakning av FN:s genomförande och uppnående av resultat

I särskild rapport nr 15/2009 påpekar revisionsrätten följande:

 ο Även om kommissionen kontrollerar sina FN-partners system för ekonomisk förvaltning (genom analys av 
de fyra pelarna) är kommissionen beroende av FN-rapporter för att bekräfta att kontrollsystemen fungerar 
i praktiken och att resultat uppnås. Vid tidpunkten för revisionen hade kommissionen inte ännu kunnat få 
tillräcklig information från FN i detta avseende (sammanfattning, punkt IV).

 ο FN:s panel av externa revisorer ger inte kommissionen tillfredsställande bevis på att förfarandena för finan-
siell kontroll fungerar i praktiken, och revisionsrätten stötte på problem under revisionen av användningen 
av EU-medel som kanaliseras genom FN (sammanfattning, punkt V).

12  Exempelvis SEK (2010) 409 
slutlig, 1.4.2010, Innovative 
Financing at a global level 
(innovativ finansiering på 
global nivå), s. 14, avsnitt 
2.5, när det gäller innovativ 
samarbetsfinansiering, 
och KOM(2011) 218 slutlig, 
19.4 2011, EU stärker 
ansvarsskyldigheten när 
det gäller utvecklings-
finansiering inför EU:s 
sakkunnighetsbedömning 
av det offentliga utvecklings-
biståndet, s. 7, punkt 1, när det 
gäller finansiering i samband 
med klimatförändringarna.

13  Europeiska revisionsrättens 
årsrapport för 2012, punkt 
7.6, fotnot 3. Betalningarna till 
internationella organisationer 
från den allmänna budge-
ten 2012 uppgick till 1,4 
miljarder euro, varav mer 
än hälften genomfördes via 
projekt med flera givare.
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50 
I sin årsrapport för 2012 identifierade revisionsrätten utmaningar på två särskilda 
områden: budgetstöd och projekt med flera givare.

 — För budgetstöd kan revisionsrättens revision av korrekthet inte sträcka sig 
längre än till det steg där biståndet betalas till partnerlandet. Ansvarsut- 
krävande när det gäller dessa medel är från och med denna punkt beroende 
av mottagarlandets metoder för ansvarsutkrävande och revision14.

 — För EU-utgifter inom ramen för budgetstöd, åtgärder med flera givare och 
liknande samarbetssystem, innebär de komplicerade systemen för regler och 
förfaranden (bland annat för upphandling och tilldelning av kontrakt) hög 
risk avseende korrekthet. Instrumentens karaktär och betalningsvillkor mins-
kar dock risken för fel i transaktionerna, såsom de definieras i revisionsrättens 
granskning av korrekthet15.

Utnyttjande av finansiering från den privata sektorn

51 
Privat finansiering ingår direkt eller indirekt i ett antal EU-verksamheter. Det gäl-
ler bland annat utlånings- och låningsverksamheter som genomförs av EU-organ, 
exempelvis EIB, samt användning av EU-budgeten för att utnyttja investeringar 
från den privata sektorn. Utnyttjandet av privat finansiering med EU-medel ser 
ut att öka. I Europa 2020-strategin framhålls att investering i tillväxt kommer 
att kräva utnyttjande av privat finansiering och att ”Europa måste göra allt som 
står i dess makt för att öka sina ekonomiska resurser, pröva nya vägar genom att 
kombinera privat och offentlig finansiering och genom att skapa nya innovativa 
instrument för att finansiera de nödvändiga investeringarna”16. I den fleråriga 
budgetramen för 2014–2020 läggs även stor vikt vid den privata sektorn när det 
gäller att mobilisera investeringar samt de finansiella instrumentens roll i att 
förstärka EU-budgetens potentiella inverkan17.

52 
Enligt den nya budgetförordningen18 får EU samarbeta med den privata sektorn 
inom ramen för offentliga-privata partnerskap för att tillhandahålla alternativt 
finansiellt stöd till EU:s verksamheter och leverera eller genomföra EU-projekt. 
De utmaningar som dessa instrument ställs inför är bland annat att det är svårt 
få en tillräcklig grad av insyn och ansvarsutkrävande när det gäller de offentliga 
medlen. Resultaten av instrumenten måste också mätas mot de avsedda målen 
för de finansierade verksamheterna.

14  Europeiska revisionsrättens 
årsrapport för 2012, 
punkterna 7.6–7.8.

15  Europeiska 
revisionsrapportens 
årsrapport för 2012, 
punkterna 7.5–7.6.

16  KOM(2010) 2020 slutlig, s. 20.

17  KOM(2011) 500 slutlig, 
28.06.2011, En budget för 
Europa 2020 – del I, s. 9.

18  Europaparlamentets 
och rådets förordning 
(EU, Euratom) nr 966/2012 
av den 25 oktober 2012 
om finansiella regler för 
unionens allmänna budget 
och om upphävande av rådets 
förordning (EG, Euratom) 
nr 1605/2002 (EUT L 298, 
26.10.2012, s. 1) och 
kommissionens delegerade 
förordning (EU) nr 1268/2012 
av den 29 oktober 2012 (EU) 
om tillämpningsföreskrifter 
för Europaparlamentets 
och rådets förordning 
(EU, Euratom) nr 966/2012 om 
finansiella regler för unionens 
allmänna budget (EUT L 362, 
31.12.2012, s. 1).
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53 
EU-medel som används i finansiella instrument och offentliga-privata part-
nerskap granskas av revisionsrätten och kontrolleras av parlamentet i enlighet 
med det allmänna förfarandet för beviljande av ansvarsfrihet. Dessa instrument 
medför dock genom sin karaktär utmaningar i fråga om styrning, revision och 
parlamentarisk tillsyn, vilket beskrivs närmare i följande avsnitt.

54 
Finansiella instrument kan ha formen av kapital/riskkapital- eller kreditin-
strument (t.ex. lån, garantier eller riskdelning med finansinstitut för att öka den 
potentiella inverkan av EU-finansiering) för att hantera marknadsmisslyckanden 
eller suboptimala investeringssituationer och ge EU-finansieringen hävstångs-
effekt. Finansiella instrument kan genomföras under centraliserad förvaltning 
(direkt eller indirekt förvaltning) och under delad förvaltning med medlems-
staterna (oftast kallat finansieringstekniska instrument).

55 
För finansiella instrument under indirekt förvaltning19 ansvarar kommissionen 
för att fastställa de politiska målen och den strategiska vägledningen för centralt 
förvaltade medel. Kommissionen deltar även i styrformerna för dessa instrument 
och har slutansvaret för hur EU-medlen används.

56 
Kommissionen har identifierat flera brister i ansvarighets- och redovisnings- 
metoderna för finansiella instrument under den föregående fleråriga budget- 
ramen för perioden 2007–201320. Revisionsrätten har också identifierat flera pro-
blem, särskilt när det gäller finansieringstekniska instrument under delad förvalt-
ning med medlemsstaterna (se ruta 2).

57 
Syftet med de nyligen antagna bestämmelserna om finansiella instrument21, som 
är tillämpliga under den innevarande fleråriga budgetramen, är att säkerställa 
konsekventa regler, förvaltningsmetoder, kontroll- och rapporteringskrav för alla 
finansiella instrument. Dessutom ska kommissionen varje år rapportera om resul-
taten av alla finansiella instrument till Europaparlamentet och rådet22.

19  I enlighet med artiklarna 58.1 c 
och 139.4 i förordningen om 
finansiella regler för unionens 
allmänna budget får EG an- 
förtro genomförandet av 
finansiella instrument till 
”ii) internationella 
organisationer och deras 
underordnade organ, 
iii) EIB och Europeiska 
investeringsfonden, v) 
offentligrättsliga organ, 
vi) privaträttsliga organ 
som anförtrotts offentliga 
förvaltningsuppgifter, i den 
utsträckning som dessa 
lämnar tillräckliga ekonomiska 
garantier”. Dessa enheter ”får 
på eget ansvar anförtro delar 
av detta genomförande på 
finansiella intermediärer”.

20  Europeiska kommissionen 
(2011), En ram för nästa 
generation innovativa 
finansiella instrument – EU:s 
plattform för eget kapital och 
lån, KOM(2011) 662 slutlig.

21  Avdelning VIII, artiklarna 139 
och 140 i budgetförordningen 
(förordning (EU, Euratom) 
nr 966/2012).

22  Artikel 140.8 
i budgetförordningen.
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ta
 2 Exempel på brister i den nuvarande ansvarighets- och redovisningskedjan för 

finansieringstekniska instrument

Revisionsrätten identifierade följande huvudsakliga brister23:

 ο Otillräckliga bestämmelser om hävstångseffekt och fondrotation.

 ο Möjligheten att anslå överdimensionerade anslag till finansieringsinstrument.

 ο Möjligheten till omotiverad användning av förmånsbehandling av den privata sektorn.

 ο Oklara villkor för stödberättigande när det gäller rörelsekapital.

Instrument av detta slag medför risker och problem, t.ex. i redovisningen av användningen av EU-medel, över-
vakningen av dem, ägandet av instrumenten samt kommissionens kapacitet att förvalta dem.

Revisionsrätten identifierade även brister i regelverket.

23  Yttrande nr 7/2011.

58 
För att uppfylla kraven i den nya budgetförordningen har kommissionen ingått 
ekonomiska och administrativa ramavtal med EIB and EIF, där kraven på verksam-
hetsrapportering och finansiell rapportering liksom kraven på revision fastställs24 
för centralt förvaltade finansiella instrument som ska inrättas för perioden 
2014–2020 och anförtros EIB och EIF.

59 
I fråga om finansiella instrument under delad förvaltning föreskrivs typerna av 
instrument och genomförande samt rapporteringskraven i förordningen om 
gemensamma bestämmelser25 och därigenom fastställs standardiserade bestäm-
melser för finansiella instrument för att få till stånd en enhetlig rapportering och 
övervakning av uppnåendet av de politiska målen i alla medlemsstater.

60 
Det är för tidigt att säga om genomförandet av dessa nya bestämmelser kommer 
att räcka för att avhjälpa alla bristerna.

24  Enligt ramavtalen ska 
en oberoende extern 
revisor bestyrka de 
ekonomiska rapporterna för 
instrumenten samt fastställa 
att kontrollsystemen för 
instrumentet fungerar korrekt 
och att de underliggande 
transaktionerna är lagliga och 
korrekta.

25  Avdelning IV i Europa-
parlamentets och rådets 
förordning (EU) 1303/2013 av 
den 17 december 2013 om 
fastställande av gemensamma 
bestämmelser för Europeiska 
regionala utvecklingsfonden, 
Europeiska socialfonden, 
Sammanhållningsfonden, 
Europeiska jordbruksfonden 
för landsbygdsutveckling 
och Europeiska havs- och 
fiskerifonden, om fastställande 
av allmänna bestämmelser 
för Europeiska regionala 
utvecklingsfonden, Euro-
peiska socialfonden, 
Sammanhållningsfonden 
och Europeiska havs- och 
fiskerifonden samt om 
upphävande av rådets 
förordning (EG) nr 1083/2006 
(EUT L 347, 20.12.2013, 
s. 320) (förordningen om 
gemensamma bestämmelser).
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61 
Offentlig-privata partnerskap är en form av samarbete mellan offentliga 
myndigheter och den privata sektorn. Offentlig–privata partnerskap har traditio-
nellt inrättats i medlemsstaterna för leverans av infrastruktur eller allmännyttiga 
tjänster, oftast i enlighet med civilrätten. Syftet med dem är att främja de allmän-
nyttiga tjänsternas effektivitet genom riskdelning och utnyttjande av sakkunskap 
från den privata sektorn.

62 
Särskilda typer av offentlig-privata partnerskap är bland annat Build-Own-
Operate (BOO) – utan överlåtelse av tillgångar till den offentliga sektorn; 
Buy-Build-Operate (BBO) – försäljning av offentliga tillgångar till ett 
offentligt-privat partnerskap för förbättring och tillhandahållande av tjänster; 
Build-Operate-Transfer (BOT) – uppförande, drift och överlåtelse efter en viss tid; 
samt Design-Build-Finance-Operate (DBFO), som påminner om BOT.

63 
På EU-nivå har offentlig-privata partnerskap inrättats för förvaltningen av vissa 
EU-medel (t.ex. gemensamma företag som främst inrättats för forskning) eller 
som själva är mottagare av EU-medel. Sådana offentlig-privata partnerskap är 
i princip en form av offentlig upphandling som regleras av EU:s bestämmel-
ser om offentlig upphandling. Dessa partnerskap måste överensstämma med 
EU:s bestämmelser om den inre marknadens funktion, stabilitets- och tillväxt-
pakten, unionslagstiftningen om offentlig upphandling och koncessioner samt 
konkurrensbestämmelserna.

64 
I blandade instrument kombineras olika typer av bistånd för yttre åtgärder, 
bland annat räntesubventioner, tekniskt bistånd, direkta bidrag, lånegarantier, 
kostnader och en riskkapitalram. Blandade instrument genomförs framför allt av 
Europeiska investeringsbanken (EIB). Parlamentet har vid olika tillfällen efterlyst 
mer information och bättre kvalitet på informationen i samband med EUF eller 
från kommissionen och EIB (se punkt 107).

65 
Ansvarsutkrävandet när det gäller både offentlig-privata partnerskap och blan-
dade instrument regleras av de bestämmelser som är tillämpliga på de mellan-
händer som ansvarar för förvaltningen av instrumenten och av bestämmelserna 
för det aktuella instrumentet. Ansvarsutkrävande och revision när det gäller 
mellanhänder som EIB och EIF diskuteras nedan (se punkterna 103–110) medan 
ansvarsutkrävande på instrumentnivå kräver en analys från fall till fall.
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3. EU med olika hastigheter och varierande politisk 
struktur

66 
Olika former av djupare integration inom EU och inom det bredare europeiska 
ekonomiska och politiska sammanhanget fortsätter att utvecklas, men alla med-
lemsstater har inte möjlighet eller vilja att gå vidare i samma takt. Vissa initiativ 
fortsätter därför med endast en större eller mindre grupp medlemsstater och/el-
ler tredjeländer som deltagare i det s.k. Europa med olika hastigheter (se figur 4).

67 
Euroområdet är ett viktigt exempel på att en grupp medlemsstater antar en viss 
politisk överenskommelse före eller skilt från andra medlemsstater, vilket har lett 
till en komplex politisk struktur, styrningsform och problem med parlamentarisk 
tillsyn/revision.

Union med olika hastigheter och samarbete med tredjeländer

Fi
gu

r 4

Island, Liechtenstein, Norge

EU:s tullunion (32)

Europeiska unionen(28)

Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (31)

Schengenområdet (26)

Irland,
Cypern 

Schweiz

Turkiet,

Vatikanstaten EU:s
monetära avtal (4)

Euroområdet (18)

Tjeckien, Danmark, Litauen, 
Ungern, Polen, Sverige

Belgien, Tyskland, Estland, 
Grekland, Spanien, Frankrike, 
Italien, Lettland, Luxemburg, Malta, 
Nederländerna, Österrike, Portugal, 
Slovenien, Slovakien och Finland 

Andorra, Monaco,
San Marino

Bulgarien, 
Kroatien, 
Rumänien, 
Förenade 
kungariket 

Källa: Europeiska revisionsrätten.
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Varierande integration av medlemsstater på olika 
politikområden

68 
I takt med att fler medlemsstater har anslutit sig till EU har det blivit allt svårare 
att nå enighet om olika politiska initiativ och desto troligare är det därför att vissa 
av dem går framåt snabbare än andra. Flera undergrupper kan uppstå av följande 
anledningar:

 — Undantagsklausuler (s.k. opt-in/opt-out) och avvikelser: innebär att 
medlemsstaterna har möjlighet att välja om de ska genomföra viss EU-politik 
eller inte26.

 — Fördjupat samarbete: en grupp länder kan komma överens om att samar-
beta om vissa politiska frågor (t.ex. EU-patent27, skilsmässolagstiftning28 och 
den föreslagna skatten på finansiella transaktioner29).

 — Relaterade fördrag: flera fördrag har undertecknats utanför EU-regelverket 
av en grupp EU-medlemsstater. Exempelvis kom man överens om Schengen-
avtalet 1985 på detta sätt, även om det senare har införlivats i EU-rätten 
genom Amsterdamfördraget. Andra exempel är Europeiska stabilitetsmeka-
nismen, Prümfördraget, finanspakten och den enhetliga patentdomstolen.

 — Verifiering och uppskov: Sker på grundval av riktmärken för antagande 
av vissa EU-villkor och kriterier. Samarbets- och kontrollmekanismen är en 
skyddsåtgärd som kommissionen kan åberopa om en ny medlemsstat har 
underlåtit att genomföra åtaganden som gjorts under anslutningsförhand-
lingarna på områdena frihet, säkerhet och rättvisa eller den inre marknaden.

 — Öppen samordningsmetod: En metod för EU-styrning som bygger på frivil-
ligt samarbete mellan medlemsstaterna, där man använder icke-bindande 
instrument såsom riktlinjer och indikatorer, riktmärken och bästa praxis (t.ex. 
Euro plus-pakten).

69 
Som framgår av figur 4 finns det även politik som berör olika grupper tredjelän-
der. Komplex politik- och styrningsstruktur har införts när EU har olika hastighe-
ter och initiativ på en rad politikområden gäller en grupp av EU-medlemsstater. 
Detta leder till i motsvarande grad komplexa ansvarighets- och revisionsmetoder.

26  För närvarande har fem 
medlemsstater sådana 
undantag: Danmark (fyra), 
Irland (två), Polen (ett) Sverige 
(ett, men endast de facto) och 
Förenade kungariket (fyra).

27  Europaparlamentets 
och rådets förordning 
(EU) nr 1257/2012 av den 
17 december 2012 om 
genomförande av ett 
fördjupat samarbete för 
att skapa ett enhetligt 
patentskydd (EUT L 361, 
31.12.2012, s. 1), inklusive 
eventuella senare ändringar.

28  Rådets förordning (EU) 
nr 1259/2010 av den 
20 december 2010 om 
genomförande av ett 
fördjupat samarbete 
om tillämplig lag för 
äktenskapsskillnad och 
hemskillnad (EUT L 343, 
29.12.2010, s. 10), även kallad 
Rom III-förordningen.

29  Europaparlamentets 
lagstiftningsresolution av 
den 12 december 2012 om 
förslaget till rådets beslut om 
bemyndigande att inleda 
ett fördjupat samarbete 
på området för skatt på 
finansiella transaktioner 
(COM(2012) 0631 – C7-
0396/2012 – 2012/0298(APP)).
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Euro, finanspolitisk styrning och demokratisk tillsyn

70 
Euroområdet utgörs av en grupp medlemsstater som antagit euron som sin 
valuta. Detta har haft de mest genomgripande konsekvenserna för EU. Det är 
inte bara så att olika grupper medlemsstater deltar i olika pakter eller omfattas 
av skilda bestämmelser (se punkt 172), utan vissa av dessa åtgärder bygger också 
på mellanstatliga överenskommelser mellan medlemsstaterna i stället för på 
EU-rätten.

71 
För de åtgärder och instrument som bygger på fördraget om Europeiska unio-
nens funktionssätt (EUF-fördraget) har Europaparlamentets roll i lagstiftnings-
processen stärkts, men den är fortfarande svag när det gäller att utkräva ansvar 
för de beslut som fattas av rådet. Åtgärder som vidtagits enligt mellanstatliga 
instrument, t.ex. finanspakten, ligger sålunda helt utanför EU:s institutionella 
system och förfaranden för kontroll och ansvarsutkrävande.

72 
Beslut som fattas om att skydda euron har långtgående konsekvenser för det 
demokratiska ansvarsutkrävandet när det gäller finanspolitiken. Kommissionen, 
rådet och Europaparlamentet har stora maktbefogenheter men de flesta nöd-
åtgärder beslutades av euroområdets finansministrar, den s.k. eurogruppen. 
Eurogruppen har varit en plattform för samarbete mellan regeringarna i euro-
området, men det finns ingen motsvarande nivå av samordnad demokratisk 
tillsyn för samarbete mellan Europaparlamentet och nationella parlament, som 
ska kontrollera, ingripa och ge besluten och de vidtagna åtgärderna den nödvän-
diga legitimiteten.

73 
Utrikesministrarna i elva medlemsstater har föreslagit att demokratisk tillsyn över 
euroområdets politik inte bör utövas av Europaparlamentet som helhet utan 
enbart av parlamentsledamöter från euroområdets länder30.

30  Österrikes, Belgiens, 
Danmarks, Spaniens, 
Frankrikens, Tysklands, Italiens, 
Luxemburgs, Nederländernas, 
Polens och Portugals 
utrikesministrar. Slutrapport 
från gruppen Future of Europe 
(Westerwellerapporten), 2012.
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74 
Euron är dock EU:s valuta, inte euroområdets (artikel 3 EU-fördraget) och Europa-
parlamentet är EU:s parlament (artikel 14 i EU-fördraget). I fördraget föreskrivs för 
närvarande att EU:s medlemsstater företräds i ministerrådet. Europaparlamentets 
ledamöter företräder inte sina medlemsstater utan är ”företrädare för unionens 
medborgare” (artikel 14 i EU-fördraget).

75 
Dessa bestämmelser leder Europaparlamentet31 och kommissionen32 att dra 
slutsatsen att eftersom Europaparlamentet är parlamentet för EU och således för 
euron är det Europaparlamentet som ska tillhandahålla den nödvändiga demo-
kratiska legitimiteten för EU-beslut.

76 
Att denna diskussion förs visar sambandet mellan metoderna för demokratisk 
ansvarsutkrävande och demokratisk legitimitet. Metoden med ett EU med flera 
hastigheter, särskilt på de allra viktigaste politikområdena, kan få långsiktiga 
konsekvenser för ansvarsutkrävandet.

31  Europaparlamentet, 
Thyssenbetänkandet, 2012.

32  COM(2012) 777 final, s. 35.
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4. Förfaranden för ansvarsutkrävande när det gäller 
EU:s institutioner och organ

77 
EU:s institutionella ramverk består av sju EU-institutioner, två rådgivande organ, 
Europeiska utrikestjänsten som betraktas som en institution vid tillämpningen 
av budgetförordningen, Europeiska investeringsbanken, 41 byråer33, åtta ge-
mensamma företag och andra organ34 som inrättats genom EU-fördragen och 
sekundärlagstiftningen. Dessa organ utför ett antal olika funktioner i samband 
med uppnåendet av EU:s mål, ofta i samordning med organ i medlemsstaterna. 
De flesta EU-organ finansieras helt via EU:s budget, andra inte. De olika finansie-
ringskällorna har konsekvenser för vilka förfaranden för ansvarsutkrävande och 
revision som är tillämpliga.

Förfarandet för beviljande av ansvarsfrihet för EU:s institu-
tioner och andra EU-organ

78 
Kommissionen, de flesta andra EU-institutioner och en rad EU-organ är föremål 
för förfarandet för beviljande av ansvarsfrihet (se punkt 18). Vissa EU-organ om-
fattas inte av förfarandet för beviljande ansvarsfrihet men kan ändå bli föremål 
för Europaparlamentets kontroll. En rad EU-organ hålls i första hand ekonomiskt 
ansvariga av sina styrelser.

79 
Kommissionen har det övergripande ansvaret för genomförandet av EU:s budget 
och omfattas av Europaparlamentets beviljande av ansvarsfrihet för den budge-
ten. Andra institutioner och organ använder en del av EU:s budget på eget ansvar 
och har i vissa fall finansieringskällor utanför EU:s budget. Parlamentet fattar 
enskilda beslut om beviljande av ansvarsfrihet för att hålla dem ansvariga.

33  I bilagan finns en 
förteckning över 40 byråer: 
33 decentraliserade byråer, 
sex genomförandeorgan och 
en byrå för Euratom. I antalet 
ingår även den gemensamma 
resolutionsmekanismen 
och den gemensamma 
resolutionsfonden som 
håller på att inrättas som ett 
unionsorgan.

34  Europeiska ombudsmannen, 
Europeiska datatillsyns-
mannen samt försvars-
relaterade organ som lyder 
under rådet.
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Ru
ta

 3 Artikel 94 i Europaparlamentets arbetsordning

Bestämmelserna angående förfarandet för beviljande av ansvarsfrihet för kommissionen vad gäller genomför-
andet av budgeten ska på motsvarande sätt gälla för förfarandet för beviljande av ansvarsfrihet för följande:

 ο Europaparlamentets talman vad gäller genomförandet av Europaparlamentets budget.

 ο De personer som är ansvariga för genomförandet av budgetarna för Europeiska unionens övriga institu-
tioner och organ, exempelvis rådet (i fråga om rådets verkställande verksamhet), Europeiska unionens 
domstol, revisionsrätten, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén och Regionkommittén.

 ο Kommissionen vad gäller genomförandet av Europeiska utvecklingsfondens budget.

 ο De organ som ansvarar för genomförandet av budgeten för juridiskt oberoende enheter vilka sköter upp-
gifter åt unionen, i den mån de bestämmelser som reglerar deras verksamhet föreskriver att ansvarsfrihet 
ska beviljas av Europaparlamentet.

80 
I parlamentets arbetsordning föreskrivs att detta enskilda beviljande av ansvars-
frihet ska bygga på samma förfarande som beviljandet av ansvarsfrihet för den 
allmänna budgeten (se ruta 3).

81 
Rådet spelar en viktig roll i förfarandet för beviljande av ansvarsfrihet, i synner-
het genom att lämna rekommendationer till parlamentet om ansvarsfrihet varje 
år (artikel 319 i EUF-fördraget). Rådet finansieras via EU:s budget men deltar inte 
i parlamentets diskussioner om beviljandet av ansvarsfrihet för den del som rör 
rådet självt. I praktiken finns det ingen separat process för att utkräva ansvar av 
rådet och för offentlig tillsyn över rådets egna utgifter.



35Del II – Ansvarsutkrävande och revision i EU – en utmaning

Omfattningen av förfarandet för beviljande av ansvarsfrihet

Ta
be

ll 
3

Grupp av enheter Institution/organ Finansierings-  
källa

Process för  
ansvarsfrihet

EU-institutioner 

Europaparlamentet, Europeiska kommis-
sionen, domstolen, revisionsrätten EU:s budget Parlamentet beviljar ansvarsfrihet1

Europeiska rådet och rådet2 EU:s budget Sui Generis3

Europeiska centralbanken Nationella centralbanker ECB-rådet

Andra organ, kontor eller 
byråer som inrättats av EU

Rådgivande organ (EESK och ReK) EU:s budget Parlamentet beviljar ansvarsfrihet

Byråer (finansierade via budgeten) EU:s budget Parlamentet beviljar ansvarsfrihet4

Andra organ5 EU:s budget Parlamentet beviljar ansvarsfrihet

Gemensamma företag Bidrag från EU:s budget Parlamentet beviljar ansvarsfrihet

Europeiska utrikestjänsten EU:s budget Parlamentet beviljar ansvarsfrihet

Byråer (självfinansierade) Självfinansierad Styrelsen beviljar ansvarsfrihet

Organ (som lyder under rådet och är 
försvarsrelaterade) Medlemsstaternas bidrag Styrelsen beviljar ansvarsfrihet

EIB Kapitaliseras av medlemsstaterna6 Styrelsen beviljar ansvarsfrihet

1 Se punkterna 78–80.
2 I och med Lissabonfördragets ikraftträdande den 1 december 2009 blev Europeiska rådet en av unionens sju institutioner. I artikel 13.1 

i Europeiska rådets arbetsordning föreskrivs att rådet och dess ordförande ska biträdas av rådets generalsekretariat under ledning av dess 
generalsekreterare.

3 Se punkt 81.
4 De sex genomförandeorganen är inte föremål för ett enskilt beslut om ansvarsfrihet utan omfattas av det allmänna beviljandet av ansvarsfrihet till 

kommissionen.
5 Här ingår Europeiska ombudsmannen och Europeiska datatillsynsmannen.
6 Kapitaliseras av medlemsstaterna (se punkt 105) och finansieras genom sina egna verksamheter.

Källa: Europeiska revisionsrätten.

82 
Det finns en rad undantag från det normala förfarandet för beviljande av ansvars-
frihet, särskilt när offentliga medel görs tillgängliga från andra källor än EU:s bud- 
get (se tabell 3).
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EU-institutioner och EU-organ som inte omfattas av parla-
mentets process för beviljande av ansvarsfrihet

83 
Ett antal EU-institutioner och EU-organ finansieras inte direkt via EU:s budget:

 — Europeiska centralbanken (ECB) kapitaliseras av nationella centralbanker och 
har en inkomstström som härrör från dess monetära roll inom Europeiska 
centralbankssystemet (ECBS). Dess räkenskaper granskas av en oberoende 
revisor och banken granskas även av revisionsrätten när det gäller effektivite-
ten i dess förvaltning och den gemensamma tillsynsmekanismen (se punk-
terna 87, 88 och 96).

 — Europeiska investeringsbanken är självfinansierad och granskas av en obero-
ende revisor (se punkt 108).

84 
I fråga om EU-byråer är tre byråer självfinansierande (KHIM, CPVO35 och Översätt-
ningscentrum för Europeiska unionens organ) och granskas av revisionsrätten. 
Tre försvarsrelaterade organ (EDA, EUISS och EUSC)36, som lyder under rådet, 
finansieras genom medlemsstaternas bidrag och granskas av oberoende externa 
revisorer. Den myndighet som beviljar ansvarsfrihet är styrelsen för respektive 
organ. Eftersom dessa organ inte finansieras genom EU:s budget lyder de inte un-
der Europaparlamentets förfarande för beviljande av ansvarsfrihet. Men även om 
inkomstkällan inte är EU:s budget härrör dessa enheters inkomst från offentligt 
myndighetsutövande på EU-nivå och deras användning av resurser har samma 
offentliga karaktär som andra EU-medel. Det finns därför inget tvingande skäl till 
denna särbehandling.

85 
Den nya lagstiftningen om inrättandet av den gemensamma resolutionsmekanis-
men som ett EU-organ föreskriver däremot att revisionsrätten reviderar mekanis-
men i enlighet med artikel 287.1 i EUF-fördraget. Det bemyndigar revisionsrätten 
att revidera räkenskaperna, lagligheten och korrektheten hos de underliggande 
transaktionerna och aspekter av sund ekonomisk förvaltning (inklusive sparsam-
het, effektivitet och ändamålsenlighet), trots att mekanismen inte finansieras från 
EU:s allmänna budget. Enligt bestämmelserna ska revisionsrätten även rapporte-
ra om den relaterade gemensamma resolutionsfonden, eventualförpliktelser som 
kan uppkomma för både resolutionsmekanismen och kommissionen och om alla 
andra frågor som Europaparlamentet och rådet kan kräva ska tas upp.

35  Kontoret för harmonisering 
i den inre marknaden 
(varumärken och mönster) 
(rådets förordning (EG) 
nr 40/94 (EGT L 11, 14.1.1994, 
s. 1) och Gemenskapens 
växtsortsmyndighet (rådets 
förordning (EG) nr 2100/94 
(EGT L 227, 1.9.1994, s. 1).

36  Europeiska försvarsbyrån 
(EDA), Europeiska unionens 
institut för säkerhetsstudier 
(EUISS) och Europeiska 
unionens satellitcentrum 
(EUSC).
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86 
Europeiska utvecklingsfonden (EUF) finansieras inte heller genom EU:s budget, 
men revisionsrätten har befogenhet att revidera utgifter och genomförandet av 
projekt och budgetstöd. Europaparlamentet beviljar ansvarsfrihet för EUF-utgif-
ter som förvaltas av kommissionen. En annan ordning tillämpas för de EUF-medel 
som förvaltas av Europeiska investeringsbanken (EIB) genom investeringsanslag, 
vilka utgör 1 500 miljoner euro (10 %) av tionde EUF. I sitt yttrande över budget-
förordning för EUF beklagade revisionsrätten att lagstiftarna (rådet och parla-
mentet) uteslutit parlamentet som den myndighet som beviljar ansvarsfrihet 
för denna fond. Fonden drivs på EU:s vägnar och risk. Genom att utesluta parla-
mentet som den myndighet som beviljar ansvarsfrihet har man därför skapat en 
ansvarighetslucka.

Ansvarsutkrävande och revision av Europeiska 
centralbanken

87 
Enligt artiklarna 130 och 282 i EUF-fördraget är ECB och de nationella central-
bankerna i euroområdets länder oavhängiga av de andra EU-institutionerna och 
medlemsstaternas regeringar. Denna ställning har viktiga konsekvenser när det 
gäller ansvarsutkrävandet och förfarandena för offentlig revision av ECB:s olika 
funktioner.

88 
I artikel 127 i EUF-fördraget och protokoll nr 4 fastställs ECB:s mål och uppgifter. 
Huvudmålet är att ”upprätthålla prisstabilitet” och det andra målet är att ”stödja 
den allmänna ekonomiska politiken inom unionen i syfte att bidra till att förverk-
liga unionens mål enligt artikel 3 i fördraget om Europeiska unionen”. På senare 
tid har ECB gjorts ansvarig för den gemensamma tillsynsmekanismen i enlighet 
med bestämmelserna i denna artikel 127 i EUF-fördraget, enligt vilken rådet kan 
”tilldela Europeiska centralbanken särskilda uppgifter i samband med tillsynen 
över kreditinstitut och andra finansinstitut”.

89 
ECB styrs av sitt råd och sin direktion. ECB:s ordförande ska varje år rapportera 
till kommissionen, rådet och parlamentet om verksamheten i ECBS och om den 
monetära politiken under det föregående och det innevarande året, om vilket en 
debatt kan hållas. På begäran av parlamentet eller ECB kan ordföranden utfrågas 
av behöriga parlamentsutskott om särskilda frågor37.

37  Artikel 284.3 i EUF-fördraget.
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90 
Europeiska centrabanken finansieras inte från EU:s allmänna budget, och ansvars-
frihet från parlamentet för budgeten föreskrivs inte i protokollet. ECB:s ställning 
kräver att dess räkenskaper ska granskas av oavhängiga externa revisorer som 
ECB-rådet har rekommenderat och rådet godkänt38. Revisionsrätten granskar 
“effektiviteten i ECB:s förvaltning” enligt samma bestämmelser i protokoll 4 till 
EUF-fördraget39.

91 
Det finns en omfattande litteratur och diskussion om i vilken omfattning cen-
tralbanker bör informera om och redogöra för sina verksamheter när det gäller 
monetär politik, som ofta är koncentrerad på betydelsen av sådan kommunika-
tion i fråga om ändamålsenligheten och spridningen av den monetära politiken 
till finansmarknader och banksystem. Syftet med denna analys är inte att gå in 
i den diskussionen, även om den är viktigt. Rapporten är i stället inriktad på ECB:s 
ansvarsskyldighet inför parlamentet och de tillämpliga revisionsförfarandena.

92 
Det stämmer att fördragsbestämmelserna om ECB och ECBS ger ECB och de 
centralbanker som ingår i ECBS en hög grad av oavhängighet, även jämfört med 
andra centralbankssystem. Fördragets bestämmelser är relativt knapphändiga 
om frågor som gäller ECB:s ansvarsskyldighet inför parlamentet och medborgar-
na, vilket kanske avspeglar denna inriktning på oavhängighet eller uppfattningen 
att de berörda parterna bäst kan utforma sina egna förfaranden.

93 
ECB ska enligt fördraget lämna kvartalsrapporter om ECBS:s verksamhet40, och 
en årsrapport om ECBS och den monetära politiken till parlamentet, rådet och 
kommissionen. ECB:s ordförande ska lägga fram rapporten inför parlamentet 
och rådet för en allmän debatt. Fördraget tillåter även att andra direktions-
ledamöter bjuds in. I praktiken har detta reglerats mer i detalj. Enligt parlamen-
tets arbetsordning kan ECB:s ordförande inbjudas att tala inför parlamentet 
fyra gånger per år, och det finns även bestämmelser om inbjudningar från fall 
till fall av direktionsledamöter, så att det förs regelbundna diskussioner med 
Europaparlamentet, samtidigt som ECB även svarar på skriftliga frågor från 
parlamentsledamöterna.

94 
Rent allmänt varierar den utsträckning i vilken centralbanker är föremål för 
oberoende extern revision av offentliga externa revisorer från land till land. ECB:s 
räkenskaper granskas i enlighet med fördraget41 av oavhängiga externa revisorer, 
inte av revisionsrätten. Revisionsrättens revisionsmandat “ska endast tillämpas 
vid granskning av effektiviteten i ECB:s förvaltning”.

38  Artikel 27.1 i protokoll nr 4, 
om stadgan för Europeiska 
centralbankssystemet och 
Europeiska centralbanken, till 
EUF-fördraget.

39  Artikel 27.2 i protokoll nr 4 till 
EUF-fördraget.

40  I praktiken uppfylls detta 
krav genom att ECB ger ut 
månadsrapporter.

41  Artikel 27 i protokoll nr 4 till 
EUF-fördraget.
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95 
Denna formulering ger revisionsrätten betydande utrymme när det gäller revi-
sion av sund ekonomisk förvaltning (sparsamhet, effektivitet och ändamålsenlig-
het). Konsekvensen av att protokollet begränsar den externa revisionens roll till 
dels räkenskaperna och dels ”effektiviteten i förvaltningen” är att revisionsrätten 
inte har samma roll i förhållande till ECB som till andra EU-institutioner42. Detta 
avspeglar förmodligen vikten av oavhängigt beslutsfattande i monetära frågor 
och ECB:s specialiserade funktioner.

96 
I förordningarna om inrättandet av den gemensamma tillsynsmekanismen ges 
ECB i uppgift att utöva tillsyn över kreditinstitutioner inom euroområdet och 
i andra deltagande medlemsstater43. En särskild ordning för ansvarsutkrävande 
föreskrivs i förordningen om inrättandet av mekanismen. ECB förblir oavhängig 
i förhållande till den gemensamma tillsynsmekanismens funktioner, men det 
anges i förordningarna att ECB ansvarar för sina verksamheter avseende den 
gemensamma tillsynsmekanismen inför Europaparlamentet och rådet. Det finns 
bestämmelser om rapportering till Europaparlamentet och till eurogruppen (i 
närvaro av deltagande medlemsstater utanför euroområdet).

97 
Ett relativt omfattande interinstitutionellt avtal44 har ingåtts mellan ECB och 
Europaparlamentet om utformningen av de förfaranden för ansvarsutkrävande 
som ska tillämpas på den gemensamma tillsynsmekanismen. ECB ska

 ο varje år överlämna en rapport,

 ο under den inledande fasen överlämna kvartalsvisa lägesrapporter och en 
översikt över utövandet av de uppgifter som ECB anförtrotts inom ramen för 
den gemensamma tillsynsmekanismen,

 ο regelbundet deltagande av tillsynsnämndens ordförande (två gånger per år) 
i ordinarie utfrågningar och även i ad hoc-utfrågningar i Europaparlamentets 
behöriga utskott,

 ο anordna särskilda konfidentiella möten under vissa definierade 
omständigheter,

 ο ge Europaparlamentet en roll i urvalsförfarande för valet av tillsynsnämndens 
ordförande och vice ordförande,

 ο samarbeta med vissa undersökningar.

42  I korrespondens om 
ECB:s nya funktioner 
för den gemensamma 
tillsynsmekanismen har 
revisionsrätten redan 
angett att dess granskning 
av ”effektiviteten i ECB:s 
förvaltning” kommer att 
omfatta revision av sund 
ekonomisk förvaltning, 
såsom för andra organ inom 
dess uppdragsområde 
(skrivelse från revisionsrättens 
ordförande till Europa-
parlamentets talman av den 
7 februari 2013).

43  Rådets förordning (EU) 
nr 1024/2013 av den 
15 oktober 2013 om tilldelning 
av särskilda uppgifter till 
Europeiska centralbanken 
i fråga om politiken för tillsyn 
över kreditinstitut (EUT L 287, 
29.10.2013, s. 63).

44  Interinstitutionellt avtal mellan 
Europaparlamentet och 
Europeiska centralbanken om 
det praktiska genomförandet 
av demokratiskt ansvars-
utkrävande och tillsyn av 
utövandet av de uppgifter 
som ECB tilldelats inom 
ramen för den gemensamma 
tillsynsmekanismen 
(2013/694/EU).



40Del II – Ansvarsutkrävande och revision i EU – en utmaning

98 
Europeiska systemrisknämnden (ESRB) har ingen egen budget. ECB är dess sekre-
tariat och ECB finansierar ESRB:s verksamheter. ECB har egna förfaranden för sin 
revision men det finns inga särskilda förfaranden för revision av ESRB:s resultat.

99 
Såsom framgår av diskussionen ovan har ECB:s roll snabbt ändrats som reaktion 
på finanskrisens påfrestningar och lärdomarna från denna, och ECB:s särskilda 
ställning och sakkunskap har lett till att den har fått en rad nya uppgifter. ECB har 
varit tvungen att ta på sig nya funktioner med relativt kort varsel. Dessa nya rol-
ler har i stor utsträckning tilldelats formellt genom lämpliga rättsakter – i andra 
fall är rollerna mindre formella.

100 
Ett särskilt exempel är ECB:s roll i överläggningarna med regeringarna i euro-
områdets medlemsstater under den ekonomiska och finansiella krisen. I 
”trojkan” eller ”programpartner”, som har till uppgift att utöva tillsyn över 
EU/IMF-stödprogrammen för medlemsstaterna, företräds EU av kommissionen 
”i samarbete med ECB”. Detta upplägg där kommissionen arbetar ”i samarbete 
med” eller ”i samråd med” ECB, anges i vissa rättsakter (t.ex. ramavtalet om Euro-
peiska finansiella stabiliseringsfaciliteten (EFSF) och förordningen om inrättande 
av Europeiska finansiella stabiliseringsmekanismen (EFSM)). Rollen definieras 
dock inte tydligt genom dessa instrument. Det som är klart är att med denna roll 
och i allmänhet har ECB engagerats mer direkt och med större inflytande gent-
emot medlemsstaterna och deras politiska myndigheter än hittills när det gäller 
förvaltningen av medlemsstaternas ekonomier.

101 
ECB har genom sina regelbundna möten med Europaparlamentet diskuterat 
dessa nya roller och hur de genomförs. Detta är viktigt med hänsyn till den 
komplexa beskaffenheten av ECB:s olika roller i form av rådgivning till kommis-
sionen om medlemsstater, direkta överläggningar med medlemsstaterna, direkt 
innehav av statsobligationer eller som säkerhet, tillhandahållande av likviditet till 
banker i medlemsstaterna osv. samtidigt som ECB fullgör sina funktioner i fråga 
om euroområdets monetära politik, ekonomiskt stöd och (numera) banktillsyn. 
”Effektiviteten i ECB:s förvaltning” avseende alla dess funktioner är föremål för 
revisionsrättens revision, men funktionerna att överlägga med medlemsstaternas 
regeringar och bistå dem samt deltagandet i trojkans verksamheter har ännu inte 
varit föremål för extern revision.



41Del II – Ansvarsutkrävande och revision i EU – en utmaning

102 
Med hänsyn till alla nya roller som ECB spelar, och den takt i vilken man tvingats 
utveckla dessa roller, behöver de nya strukturerna och deras ändamålsenlighet 
och genomförande övervakas och utvärderas. Denna övervakning/utvärdering 
bör inbegripa stabiliteten och lämpligheten av förfarandena för ansvarsut-
krävande och revision mot bakgrund av den fortlöpande erfarenheten. Föränd-
ringstakten är också en verklig utmaning för revisorerna. Revisionsätten är som 
en av ECB:s externa revisorer och de nationella högre revisionsorganen och andra 
externa revisorer av centralbanker inom ECBS-systemet skyldig att säkerställa att 
kompetens och kunskap uppdateras så att de motsvarar revisorsrollens krav i ett 
snabbföränderligt sammanhang.

Ansvarsutkrävande och revision av Europeiska investerings-
banken och Europeiska investeringsfonden

103 
Europeiska investeringsbanken (EIB) är EU:s finansieringsinstitution som bidrar 
till europeisk integration, utveckling och sammanhållning genom att finansiera 
projekt som stöder EU:s politik. De flesta projekt som finansieras av EIB genom-
förs inom EU, men EIB genomför även insatser utanför EU.

104 
Europeiska investeringsfonden (EIF) är EU:s specialinstrument för riskkapital och 
garantier, främst som stöd för små och medelstora företag och nya teknik. EIF 
ingår i EIB-gruppen och ägs delvis av Europeiska kommissionen. Bestämmelserna 
för kommissionens deltagande i EIF har fastställts i ett rådsbeslut.

105 
När det gäller ansvarsutkrävande är EIB ännu ett specialfall i fråga om förfaran-
den. Trots att EIB inrättats som ett EU-organ kommer dess kapital från medlems-
staterna. Banken är därför skyldig att redovisa sin verksamhet inför sitt råd som 
består av medlemsstaternas finansministrar.

106 
EIB som unionsorgan ska enligt artikel 15 i EUF-fördraget utföra sitt arbete så öp-
pet som möjligt. Det finns inga särskilda bestämmelser om att EIB ska rapportera 
till Europaparlamentet eller om att Europaparlamentet har någon direkt befogen-
het över banken och fonden. EIB rapporterar dock frivilligt om sin verksamhet 
och förser Europaparlamentet med årlig information, och parlamentet antar varje 
år resolutioner om bankens resultat.
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107 
På senare år har Europaparlamentet framfört en rad farhågor om ansvars- 
utkrävande i samband med EIB, som bland annat gällt följande:

 — Den grad av tillsyn över EIB som kan tillhandahållas av ECB, Europeiska bank-
myndigheten (EBA) eller nationella tillsynsmyndigheter.

 — Undantagandet av en del av EIB:s förvaltning av EU-program och fonder från 
förfarandet för beviljande av ansvarsfrihet för EU-utgifter och rapportering 
om uppnådda resultat.

 — Bedömning av verksamheter med stora multiplikatoreffekter som garanteras 
av EU:s budget.

 — Förklaring av de risker som det innebär att öka de garantibelopp som tillhan-
dahålls genom EU:s budget för lån som beviljas av EIB och en förklaring av 
hur de inkomster som genereras av dessa garantier används.

 — Behovet av en detaljerad förklaring av de förvaltningsavgifter som EIB tar 
emot från EU:s budget.

108 
När det gäller förfarandena för offentlig revision av EIB och dess dotterbolag EIF 
är situationen följande:

 — EIB har en revisionskommitté, vars sex ledamöter nomineras enligt ett 
roterande schema mellan medlemsstaterna. Ledamöterna som formellt 
(och enhälligt) utses av EIB:s råd måste uppfylla vissa kriterier, bland annat 
sakkunskap inom finansiell revision eller banktillsyn. Revisionskommittén 
delegerar ansvaret för revisionen av bankens räkenskaper till en extern firma 
som rapporterar direkt till revisionskommittén. Revisionskommittén lämnar 
ett yttrande över räkenskaperna till EIB:s råd tillsammans med en rapport och 
rekommendationer.

 — För EIF finns det en revisionskommitté som utses av och är ansvariga inför 
EIF:s aktieägare (varav EIB är den största). Den består av tre ledamöter, som 
vardera nomineras av en av aktieägargrupperna: EIB, Europeiska kommis-
sionen och finansinstituten. Utnämningarna till revisionskommittén gäller för 
tre budgetår i rad och kan inte förnyas, och mandatet löper ut för en ledamot 
varje år. I likhet med EIB anlitar EIF:s revisionskommitté en extern firma för 
revisionen av institutionens och dess dotterbolags räkenskaper.
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109 
EU:s utgifter som förvaltas av EIB eller EIF och EU:s bidrag till EIF:s kapital är fö-
remål för revision av revisionsrätten enligt ett trepartsavtal mellan EIF, revisions-
rätten och kommissionen. EU-utgifter som EIF handlägger på unionens vägnar 
omfattas dock inte av bestämmelserna i trepartsavtalet, och revisionsrätten 
granskar dessa utgifter fram till mottagarnivån på liknande sätt som alla andra 
utgifter som finansieras från EU:s allmänna budget.

110 
EIB:s verksamhet i Europa och utomlands är av stort intresse för en rad intressen-
ter. Den största utmaningen för alla berörda parter är att få fram och tillhandahål-
la korrekt och heltäckande information för att utvärdera ändamålsenligheten hos 
de olika finansieringsinstrumenten i förhållande till deras avsedda offentliga mål.

Oproportionerlig kontroll och revision av mindre enheter 
och budgetar

111 
Enligt EU-fördraget (artikel 287 i EUF-fördraget) ska revisionsrätten granska ge-
nomförandet av EU:s budget och Europeiska utvecklingsfonden samt alla andra 
organ och byråer som EU har upprättat, såvida detta inte utesluts i lagstiftningen 
om inrättandet av enheten i fråga.

112 
Detta innebär i praktiken att revisionsrätten är skyldig att genomföra årliga revi-
sioner av genomförandet av EU:s budget och Europeiska utvecklingsfonden samt 
särskilda årliga revisioner av varje organ (40 byråer 2014: 33 decentraliserade 
byråer, sex genomförandeorgan samt en byrå för Euroatom45) och gemensamma 
företag (sex stycken 2014) oberoende av storleken på deras budgetar och av om 
de är föremål för förfarandet för beviljande av ansvarsfrihet.

113 
Konsekvensen av detta är att revisionsrättens revisionsinsats är proportionellt 
större för organen och de gemensamma företagen än för EU:s institutioner. 
I framtiden kommer organen att vara skyldiga att få sina räkenskaper granskade 
av privata revisionsfirmor innan de lämnas över till kommissionen för konsolide-
ring. Revisionsrätten kommer också att tillhandahålla särskilda årsrapporter för 
varje organ.

45  I bilagan finns en fullständig 
förteckning över EU:s byråer 
2014.
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114 
Med de nuvarande förfarandena krävs separata revisioner av mindre enhe-
ter medan de större institutionerna ingår i en enda övergripande revision. En 
enhetligare metod för ansvarsutkrävandet vore att alla institutioner och organ 
offentliggjorde separata räkenskaper och hade separata revisionsrapporter eller 
alternativt att alla organ ingick i en enda revisionsrapport. Avvägningen mellan 
dessa alternativ är beroende av bedömningen av vikten av en proportionerligare 
användning av resurser jämfört med vikten av att säkerställa separata förfaran-
den för revision och ansvarsutkrävande för att avspegla de berörda organens 
särskilda styrelseformer.

5. EU:s system för ekonomisk förvaltning och kontroll

115 
Medlemsstaterna deltar i genomförandet av EU:s budget. Kommissionen har 
dock det övergripande ansvaret för att den ekonomiska rapporteringen är tillför-
litlig, att de finansiella operationerna är lagliga och korrekta samt att den ekono-
miska förvaltningen är sparsam, effektiv och ändamålsenlig (dvs. sund ekonomisk 
förvaltning). Alla tre faktorerna är viktiga. Revisionsrättens arbete visar att kom-
missionen inte har möjlighet att avge positiva utlåtanden om alla dessa faktorer.

Räkenskapernas tillförlitlighet

116 
Räkenskaperna upprättas nu i överensstämmelse med oberoende fastställda 
standarder som ger en fullständig överblick över unionens tillgångar och skulder. 
Insynen i den underliggande ekonomiska realiteten avseende EU:s finanser har 
förbättrats betydligt sedan periodiserad redovisning infördes 2005. Exempel-
vis konsolideras numera räkenskaperna för en rad europeiska organ, vilket ger 
en mer heltäckande bild av EU:s investeringar. De visar också EU:s nettoskuld, 
budgetens exponering för finansiella stödmekanismer till medlemsstater i be-
hov och i vilken utsträckning de långsiktiga åtagandena överstiger de årliga 
betalningsbemyndigandena.

117 
Sedan budgetåret 2007 har revisionsrätten utfärdat ett uttalande utan reserva-
tion om att Europeiska unionens konsoliderade årsredovisning i alla väsentliga 
avseenden ger en rättvisande bild av unionens finansiella ställning, det finan-
siella resultatet, kassaflödena och förändringar i nettotillgångar i enlighet med 
budgetförordningen och redovisningsreglerna, som baseras på internationellt 
erkända redovisningsstandarder för den offentliga sektorn, dvs. att räkenska-
perna är tillförlitliga.
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De underliggande transaktionernas laglighet och korrekthet

118 
Revisionsrätten lämnar en revisionsförklaring om de underliggande transaktio-
nernas laglighet och korrekthet, som består av ett yttrande över inkomsterna och 
ett över utgifterna. Både inkomsterna och den delade förvaltningen av utgifter 
med medlemstaterna innebär utmaningar i fråga om ansvarsutkrävande och 
revision.

EU:s inkomster

119 
EU:s inkomster består av egna medel som baseras på bruttonationalinkomst 
(BNI), mervärdesskatt samt traditionella egna medel (importtullar och en socker-
produktionsavgift). Revisionsrätten har sedan 1994 ansett att EU:s inkomster inte 
innehållit några väsentliga fel. I revisionsrättens revisionsförklaring redogörs 
för de särskilda egenskaperna hos mervärdesskatt, BNI och traditionella egna 
medel46.

120 
BNI-baserade egna medel t.ex. är resultatet av tillämpningen av en enhetlig sats 
på medlemsstaternas BNI. BNI-uppgifterna är den viktigaste bestämmande fak-
torn för varje medlemsstats bidrag till EU:s inkomster och beräknas på nationell 
nivå. BNI-beräkningarna är ytterst komplicerade och revisionsrätten kan inte läm-
na något utlåtande om deras riktighet. För lågt (eller för högt) redovisad BNI för 
en viss medlemsstat innebär att bidragen från övriga medlemsstater ökar (eller 
minskar). Fördelningen av EU-bidragen mellan medlemsstaterna beror således på 
kvaliteten på de beräkningar som tillhandahålls av de nationella statistikkonto-
ren. Kommissionen (Eurostat) ger vägledning och försöker kontrollera kvaliteten 
på BNI-statistiken, men en granskning som revisionsrätten nyligen utförde tyder 
på att sådana kontroller är begränsade till sin natur och omfattning47.

121 
Konsekvensen för EU:s ansvarsutkrävande är att myndigheterna på EU-nivå är 
starkt beroende av nationella kontroller och verifieringar.

46  Se exempelvis Europeiska 
revisionsrättens yttrande 
över inkomsterna 
i årsredovisningen för 2012, 
s. 11–12, punkterna VIII och X.

47  Europeiska revisionsrättens 
särskilda rapport nr 12/2012, 
Har kommissionen och Eurostat 
förbättrat processen för att 
framställa tillförlitlig och 
trovärdig europeisk statistik? 
(http://eca.europa.eu)
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Delad förvaltning med medlemsstaterna

122 
EU:s ekonomiska förvaltnings- och kontrollsystem för genomförandet av EU:s 
budget ger upphov till en rad problem i fråga om ansvarsutkrävande och re-
vision, vilket är en konsekvens av att ansvaret för förvaltningen av över 80 % 
av EU:s budget delas mellan kommissionen och medlemsstaterna (s.k. delad 
förvaltning).

123 
Kommissionens genomför budgeten i samarbete med medlemsstaterna under 
eget ansvar i överensstämmelse med principerna för sund ekonomisk förvaltning. 
Medlemsstaterna ska å sin sida samarbeta med kommissionen för att säkerställa 
att anslagen används i överensstämmelse med principerna för sund ekonomisk 
förvaltning (artikel 317 i EUF-fördraget).

124 
Under delad förvaltning ansvarar medlemsstaterna för att förvalta utgiftspro-
gram och ordningar, genomföra betalningar till mottagare och vidta alla nöd-
vändiga åtgärder (lagstiftningsmässiga, reglerande och administrativa) för att 
skydda EU:s ekonomiska intressen. I många fall används EU-medel även för att 
samfinansiera projekt som finansieras av nationella eller regionala myndigheter 
i medlemsstaten. Medlemsstaterna finansierar kostnaderna för att administrera 
de berörda EU-programmen som de ansvarar för. Om en nationell eller regional 
myndighet inte fullgör sina skyldigheter såsom krävs kan kommissionen ålägga 
den berörda medlemsstaten finansiella korrigeringar och återkrav.

125 
Dessa arrangemang ger upphov till överlappande ansvarsskyldighet ända upp till 
de politiska myndigheterna på både EU och nationell nivå. Förvaltningsmyndig-
heterna i medlemsstaterna ansvarar både inför kommissionen och inför sina egna 
nationella myndigheter.

126 
År 2004 föreslog revisionsrätten att ett integrerat system för intern kontroll skulle 
införas48. Revisionsrätten identifierade viktiga egenskaper som krävs för att ett 
sådant system ska göra det möjligt för kommissionen att på ett ändamålsenligare 
sätt fullgöra sina fördragsenliga skyldigheter.

48  Europeiska revisionsrättens 
yttrande nr 2/2004.
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127 
Kommissionen antog en handlingsplan 2006 för att genomföra en sådan integre-
rad ram för intern kontroll. De relaterade åtgärderna har införlivats i budgetför-
ordningen, bland annat årliga sammanfattningar av revisionsuttalanden, frivilliga 
nationella förklaringar från medlemsstaterna och frivilliga rapporter och bestyr-
kanden av nationella revisionsorgan om förvaltningen av EU-medel. Det har lett 
till att viktiga inslag i det integrerade systemet för intern kontroll har införts, men 
mer skulle kunna uppnås (se punkt 137).

128 
Enligt budgetförordningen ska medlemsstaternas myndigheter lägga fram års-
redovisningar och förvaltningsförklaringar avseende användningen av EU-medel 
samt en sammanfattning av revisionsrapporter och genomförda kontroller. Med-
lemsstaterna får också besluta att utfärda nationella förklaringar på politisk nivå. 
Hittills har fyra medlemsstater (Danmark, Nederländerna, Sverige och Förenade 
kungariket) gjort detta.

129 
På områden med delad förvaltning har kommissionen befogenhet att genomföra 
efterhandskontroller av kontrollsystemens funktion och av deklarerade utgifter. 
Den kan därefter kräva korrigerande åtgärder enligt följande:

 — Återkrav från stödmottagare – åtgärder för att återkräva medel vidtas av 
myndigheterna i medlemsstaterna (för utgifter som ingår i delad förvaltning) 
och av kommissionen (främst på områden med direkt förvaltning). Mottaga-
ren åläggs att återbetala alla eller en del av de mottagna medlen.

 — Tillämpning av finansiella korrigeringar på medlemsstaternas myndigheter – 
kommissionen kan inleda finansiella korrigeringar om medlemsstaterna inte 
upptäcker och korrigerar felaktiga utbetalningar. Korrigeringarna kan beräk-
nas från fall till fall, genom extrapolering av testresultat eller genom scha-
blonbaserad korrigering (om de båda andra metoderna inte kan användas).

130 
I sin årsrapport för 2012 gjorde revisionsrätten flera iakttagelser om återkrav 
och finansiella korrigeringar49, kommissionens årliga sammanfattande rapport 
och bedömningen i denna rapport av fel och relaterade återkrav och finansiella 
korrigeringar50. Revisionsrätten förklarade även konsekvenserna av sådana kor-
rigeringar för revisionsrättens uttalanden om räkenskapernas tillförlitlighet och 
transaktionernas korrekthet51.

49  Europeiska revisionsrättens 
årsrapport för 2012, punkterna 
1.19–1.35.

50  Europeiska revisionsrättens 
årsrapport för 2012, punkterna 
1.41–1.45.

51  Europeiska revisionsrättens 
årsrapport för 2012, s. 52, 
bilaga 1.1, del 3, punkt 22.
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131 
Enligt det rådande systemet kan det ta upp till tio år från det att felen uppkom till 
dess att korrigeringar görs. Syftet är i första hand att skydda EU:s budget, inte att 
uppmuntra medlemsstaterna och mottagarna att följa bestämmelserna. Resul-
tatet är att kostnaden för ej stödberättigande utgifter som inte återkrävs från de 
slutliga mottagarna ändå bärs av de nationella skattebetalarna. Ansvarsut- 
krävandet för de felaktiga utgifterna uppnås inte förrän många år efter det att 
den oriktiga utgiften uppkom52.

132 
Införandet av ett ackrediteringsförfarande i förordningen om gemensamma 
bestämmelser53 för strukturfonderna för perioden 2014–2020 kommer att stärka 
medlemsstaternas ansvar för de nationella förvaltnings- och kontrollorganens 
administrativa kapacitet. Revisionsrätten anser dock att kommissionen, såsom yt-
terst ansvarig för genomförandet av budgeten, bör ha en övervakningsfunktion 
i processen för att minska risken för sena upptäckter54.

Sund ekonomisk förvaltning

133 
När det gäller sund ekonomisk förvaltning krävs det en betydande förbättring av 
det faktiska ansvarsutkrävandet för resultat som uppnåtts med EU-medel. Utma-
ningarna behandlas separat i avsnitt 6 nedan.

Den rättsliga ramen för EU:s budget

134 
Den nya budgetförordningen55 och dess tillämpningsföreskrifter56 har varit i kraft 
sedan den 1 januari 2013. Huvuddragen i de tidigare förfarandena för ansvars-
utkrävande finns kvar men viktiga nya element har införts och förtjänar att gås 
igenom.

135 
Enligt den nya förordningen är Europeiska kommissionen precis som tidigare 
ansvarig inför Europaparlamentet och rådet – genom förfarandet för beviljande 
av ansvarsfrihet – för genomförandet av EU:s budget.

52  Europeiska revisionsrättens 
särskilda rapport nr 7/2010, 
Revision av förfarandet för 
avslutande av räkenskaperna, 
s. 5, sammanfattning, punkt V.

53  Förordning (EU) nr 1303/2013.

54  Europeiska revisionsrättens 
yttrande nr 7/2011, punkt 25.

55  Förordning (EU, Euratom) 
nr 966/2012.

56  Kommissionens delegerade 
förordning (EU) nr 1268/2012.
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136 
Den övergripande strukturen för finansiell kontroll finns också kvar oföränd-
rad. Den bygger på en ram för intern kontroll som främst är utformad för att 
göra det möjligt för Europeiska kommissionen att ta det övergripande politiska 
ansvaret för genomförandet av EU:s budget under förfarandet för beviljande av 
ansvarsfrihet.

137 
I den nya förordningen har dock förfarandena skärpts för hur medlemsstaterna 
ska överlämna reviderade förvaltningsförklaringar och årliga sammanfattningar 
till kommissionen. I enlighet med subsidiaritetsprincipen omfattas dock inte den 
politiska tillsynen över dessa nationella myndigheter i medlemsstaterna. Natio-
nella förklaringar är dessutom fortfarande valfria.

138 
Ett antal viktiga nya element som föreskrivs i förordningen om gemensamma 
bestämmelser är dock ännu inte fullt utvecklade, exempelvis nationella partner-
skapsavtal, nya resultatramar samt resultatreserver57. Dessa och andra nya ele-
ment kommer att behöva integreras i förfarandena för intern kontroll. Dessutom 
behöver kommissionen fortfarande föreslå åtgärder för att garantera kvaliteten 
på de nya förvaltningsförklaringarna från de nationella myndigheterna samt kva-
liteten på informationen om genomförandet av program.

139 
Tillsammans med de reformer som inleddes 2006 har framsteg gjorts mot ett 
integrerat kontrollsystem som kommer att leda till ökat ansvarsutkrävande på na-
tionell nivå och på EU-nivå i fråga om EU-medel. Det finns dock inte ännu ett hel-
täckande system. Revisionsrättens årliga revisioner visar att ersättningsanspråk 
som lämnas in till kommissionen innehåller många fel som de nationella myn-
digheterna redan kunde ha rättat. I många fall konstaterar revisionsrätten också 
att krav som bestyrkts av revisionsmyndigheter innehåller fel. Därför fortsätter 
revisionsrätten att granska ned till slutmottagaren av EU-medel. Om systemen 
förbättras blir det bättre kontroll och revisionsrätten kan förlita sig mer på andra 
revisorers arbete i sin finansiella revision.

57  Resultatramar består av 
valda finansiella indikatorer 
och resultatindikatorer, 
samt viktiga etapper i 
genomförandet av varje 
prioritering för de europeiska 
strukturfondsprogrammen. 
Syftet är att säkerställa att 
programmen levererar det 
som avsetts under kontroll av 
förvaltningsmyndigheterna 
i medlemsstaterna. En 
resultatreserv utgör 6 % 
av de totala anslagen från 
strukturfonderna, vars 
utbetalning förutsätter att 
programprioriteringarna 
uppnåtts. Se förordning (EU) 
nr 1303/2013 (artiklarna 20 och 
21).
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6. EU-politikens effekter och resultat

140 
EU-politiken genomförs dels genom budgetinstrument, dels genom lagar och 
bestämmelser (se figur 5):

 — Budgetinstrument: Genomförandet av EU-politiken är beroende av EU:s 
budget. En rad politiska åtgärder finansieras huvudsakligen från nationella 
budgetar och i mindre utsträckning från andra finansieringskällor (exempel-
vis utnyttjande av privat finansiering).

 — Lagar och bestämmelser: EU antar en mängd lagar och bestämmelser varje 
år. Mycket av denna lagstiftning går ut på att fastställa bestämmelser eller 
normer på områden som den inre marknaden, miljöskydd, socialpolitik och 
konkurrens.

Instrument för genomförande av EU-politik

Fi
gu

r 5

EU-politik
och EU-program

EU:s budget

Lagar och bestämmelser

Medlemsstaternas budgetar

Andra �nansieringskällor

141 
Ansvarsutkrävandet på EU-nivå är starkt när EU:s budget är huvudinstrumentet 
och minskar när andra finansieringskäller eller former av instrument används. 
I följande avsnitt beskrivs de största utmaningarna när det gäller att mäta effek-
terna och resultaten av verksamheter som finansieras genom EU:s budget och att 
mäta lagstiftningens effekter.

Källa: Europeiska revisionsrätten.
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Utmaningen att mäta effekter och resultat av EU:s budget

142 
Revisionsrätten har argumenterat för starkare inriktning på resultat i budget-
användningen under perioden 2014–2020. Revisionsrätten uppmanade kommis-
sionen att tänka om när det gäller systemet för rapportering och ansvarsskyldig-
het och inrikta sig inte bara på efterlevnad av regler utan också på vad som har 
åstadkommits (resultat och effekter)58.

143 
Medlemsstaterna bör också förbättra resultatrapporteringen. Tillförlitlig finansiell 
information måste kompletteras med tillförlitlig icke-finansiell information och 
EU:s inriktning på regelefterlevnad bör ha motsvarande inriktning på resultat.

144 
De viktigaste utmaningarna i detta sammanhang gäller följande:

a) Konsekventa resultatindikatorer och tillförlitlig information.

b) System som producerar korrekt information om resultat.

c) Förbättring av kommissionens utvärderingsrapport när det gäller uppnådda 
resultat.

Bristfälliga resultatindikatorer och dålig informationskvalitet

145 
Revisionsrätten har upptäckt fall av otillräckliga övervaknings- och utvärderings-
förfaranden och konstaterat att relevansen, tillförlitligheten och aktualiteten hos 
resultatuppgifter från förvaltningssystemen behöver förbättras (se ruta 4). Ett 
ännu mer grundläggande problem är att revisionsrätten ofta funnit att program 
som finansieras med EU-medel saknar tydliga och mätbara mål. Om otydliga eller 
icke-mätbara mål fastställs i lagstiftning eller vägledande dokument, eller om 
målen är dolda eller underförstådda, är det mycket svårt för revisorer och andra 
att avgöra om EU:s utgifter har varit sparsamma, effektiva och ändamålsenliga. 
I sådana fall kan allmänhetens företrädare inte hålla kommissionen och medlems-
staterna ansvariga för utgifter som gjorts på allmänhetens vägnar.

58  Europeiska revisionsrättens 
årsrapport för 2012, kapitel 
10, punkterna 10.25 och 
10.26. Se även Europeiska 
revisionsrättens yttrande 
nr 4/2012, yttrande nr 7/2011, 
yttrande nr 1/2012, Europeiska 
revisionsrättens årsrapport 
för 2010, punkt 8.54 samt 
Europeiska revisionsrättens 
svar på kommissionens andra 
utvärderingsrapport om 
artikel 318.
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Ru
ta

 4 Exempel på brister i resultatuppgifter

Bristfälliga resultatindikatorer

 ο Kommissionens uppgift att övervaka om målen för reformen av vinmarknaden uppnåddes begränsades av 
avsaknaden av centrala resultatindikatorer (Europeiska revisionsrättens särskilda rapport nr 7/2012, punk-
terna 50 och 57).

 ο Revisionsrätten drog slutsatsen att standardinstrumenten för övervakning av sammanhållningspolitiken 
var otillräckliga för finansieringstekniska instrument som samfinansierades av Eruf och inte anpassade till 
att ge information om sund ekonomisk förvaltning av finansieringsinstrumenten (Europeiska revisionsrät-
tens särskilda rapport nr 2/2012, punkterna 82 och 121).

Resultatuppgifternas relevans, tillförlitlighet och punktlighet

 ο Revisionsrätten fann att den gemensamma övervaknings- och utvärderingsramen för stödet för moderni-
sering av jordbruksföretag inte gav relevanta uppgifter för övervakning av de resultat som erhållits med de 
använda medlen (Europeiska revisionsrättens särskilda rapport nr 8/2012, punkt 70).

 ο I sin revision av det gemensamma informationssystemet för yttre förbindelser (Cris) upptäckte revisionsrät-
ten att information saknades, var ogiltig eller inaktuell och konstaterade att detta gjorde systemet min-
dre effektivt och ändamålsenligt som förvaltningsverktyg (Europeiska revisionsrättens särskilda rapport 
nr 5/2012, punkt 79).

Kommissionens utvärderingsrapport om uppnådda resultat

146 
Sedan Lissabonfördraget trädde i kraft har kommissionen varit skyldig att lägga 
fram en utvärderingsrapport om resultaten av program som använder budget-
medel. Rapporten ingår i förfarandet för beviljande av ansvarsfrihet för EU:s 
budget59. De första två utvärderingsrapporterna har dock inte visat att bygg-
stenarna för resultatutvärdering är på plats. I juni 2012 utfärdade revisionsrätten 
sitt yttrande om kommissionens första utvärderingsrapport och drog slutsatsen 
att den var vag, inte innehöll särskilt mycket konkret och därför gav begränsat 
mervärde60.

147 
Orsakerna till att kommissionen inte kan tillhandahålla en övergripande utvärde-
ring av de resultat som har uppnåtts har dokumenterats av revisionsrätten i tidi-
gare specialrapporter om resultaten för olika politiska insatser och instrument 
där det är svårt att göra en heltäckande resultatutvärdering.

59  Artikel 318 i EUF-fördraget.

60  Europeiska revisionsrättens 
yttrande nr 4/2012 över 
kommissionens rapport med 
utvärdering av unionens 
finanser på grundval av 
de resultat som uppnåtts 
i enlighet med artikel 318 
i fördraget om Europeiska 
unionens funktionssätt 
(EUT C 179, 20.6.2012, s 1).
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Utmaningen att mäta lagstiftningsinstruments effekter

148 
Förhandsbedömningar utförs för att identifiera de potentiella sociala, ekonomis-
ka och miljörelaterade konsekvenserna av förslag, samt den administrativa börda 
som de medför för nationella myndigheter, företag och medborgare. Kommis-
sionens förhandsbedömningar är en viktig informationskälla för EU:s lagstiftare, 
särskilt för ledamöterna i Europaparlamentets utskott och rådets särskilda kom-
mittéer. De motsvaras dock inte systematiskt av efterhandsbedömningar. Revi-
sionsrätten fann följande svagheter när det gällde konsekvensbedömningar61:

 — För förhandsbedömningar:

 ο Det är svårt att analysera alla ekonomiska, sociala och miljörelaterade 
konsekvenser.

 ο Det är ofta svårt att göra direkta jämförelser mellan alternativa 
möjligheter.

 ο Tillgången på uppgifter för konsekvensbedömningar är fortfarande ett 
problem.

 ο Genomförandeaspekter analyseras inte alltid tillräckligt.

 — För efterhandsbedömningar:

 ο Utvärderingar görs inte systematiskt för alla lagstiftningsområden.

 ο Genomförandekostnader och administrativa bördor kvantifieras inte 
tillräckligt.

149 
Som ”fördragets väktare” ansvarar kommissionen för övervakningen av överens-
stämmelsen med unionsrätten och hänskjuter avvikelser till EU-domstolen. Kom-
missionen ansvarar dessutom för efterhandsutvärdering av EU:s verksamheter, 
även av sådana som huvudsakligen innebär lagstiftningsåtgärder. Det är dock 
svårt att genomföra efterhandsutvärderingar av ekonomiska, sociala och mil-
jörelaterade konsekvenser. Det kan t.ex. vara svårt att bevisa orsakssambandet 
mellan EU-förordningar och effekter. Uppgifter om kostnader och administrativa 
bördor kanske saknas eller är kostsamma att samla in och samordningen med 
nationella myndigheter kanske inte är okomplicerad62.

61  Europeiska revisionsrättens 
särskilda rapport nr 3/2010, 
Konsekvensbedömningar vid 
EU:s institutioner: är de ett stöd 
i beslutsfattandet?, punkterna 
57–81.

62  Europeiska revisionsrättens 
yttrande nr 1/2010, 
Förbättra den ekonomiska 
förvaltningen av Europeiska 
unionens budget: Risker och 
utmaningar, punkterna 14–16.
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150 
Finanskrisen och de åtgärder som vidtogs för att motverka den innebär stora 
nya utmaningar när det gäller revision och ansvarsutkrävande på nationell och 
europeisk nivå. Det har uppstått luckor, och viktiga frågor om ansvarsutkrävande 
har ännu inte åtgärdats av EU och dess medlemsstater. I avsnitten nedan ges en 
översikt över insatserna mot den finansiella och ekonomiska krisen och deras 
konsekvenser för offentligt ansvarsutkrävande och revision.

Händelseutvecklingen och EU:s insatser

151 
Den kris som startade inom banksektorn 2007 och sedan spred sig till andra 
områden och fick negativa konsekvenser för statsskuldens hanterbarhet, eurons 
stabilitet, tillväxten och allmänhetens förtroende. För att lösa krisen krävdes 
brådskande och extraordinära åtgärder på EU- och medlemsstatsnivå. Reformer 
har också krävts för en långsiktig omstrukturering av Europas finansiella, ekono-
miska och politiska styrelseformer (se figur 6).

EU:s insatser mot finanskrisen

Fi
gu

r 6

Statsskuldskris

Bankkris

Eurokris

Ekonomisk kris

Förtroendekris

Reformer 
relaterade till 
ansvarsutkrävandeEuropa 2020-strategin 

och �erårig budgetram

Ekonomisk 
samordning, 
övervakning och 
europeiska terminenFinansiellt stöd till 

medlemsstater

Bank- och 
�nansmarknader: 
Finansiellt stöd, nya 
regleringar och tillsyn

Källa: Europeiska revisionsrätten.
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Reglering av och tillsyn över finanssektorn

152 
Den första fasen (2007–2009) var en global kris i finanssektorn. En kombination 
av alltför stort risktagande och negativ utveckling på finansmarknaden ledde till 
betydande investeringsförluster, vilket pressade ned bankernas kapitalbas under 
de nödvändiga nivåerna. Dessutom sinade interbankmarknaden och eftersom 
bankerna är så nära sammankopplade innebar vissa stora finansinstituts all-
variga svårigheter att många andra institut utsattes för kraftiga påfrestningar 
(systemrisk).

153 
För att undvika ett sammanbrott för banksystemet använde medlemsstaterna 
offentliga medel för att rekapitalisera sina banker samtidigt som centralbankerna 
försåg banksystemet med likviditet. Kommissionen godkände över 5 000 mil-
jarder euro i statligt stöd till finanssektorn och gav vägledning om sina kriterier 
för att godkänna stöd till banker63. Det stöd som bankerna faktiskt fick under 
perioden 2007–2011 och som betalades av skattebetalarna uppgick till 1 600 mil-
jarder euro (12,8 % av EU:s BNP)64.

154 
EU antog även en rad bestämmelser om finansaktörers och finansmarknaders 
verksamhet, varav de flesta var resultatet av internationella förhandlingar i G20, 
inom rådet för finansiell stabilitet (FSB) och Baselkommittén för banktillsyn (re-
form av den finansiella tillsynen). Dessutom inrättade EU ett europeiskt system 
för finansiell tillsyn (ESFS), som trädde i kraft den 1 januari 2011 (se ruta 5).

63  COM(2012) 778 final, 
21.12.2012, SEC(2012) 443 final, 
21.12.2012, s. 29.

64  Den största delen gick till 
garantier, som uppgick till 
cirka 1 085 miljarder euro 
(8,6 % av BNP), följt av 
rekapitalisering (cirka 
322 miljarder euro eller 2,6 % 
av BNP), nedskrivna tillgångar 
(cirka 119,9 miljarder euro 
eller 0,9 % av BNP) och 
likviditetsåtgärder 
(89 miljarder euro eller 0,7 % 
av BNP).

Ru
ta

 5 Europeiska systemet för finansiell tillsyn (ESFS)

ESFS består av två delar:

 ο Makrotillsyn som är Europeiska systemrisknämndens (ESRB) ansvar. ESRB består av bland annat central-
bankscheferna och företrädare för nationella tillsynsmyndigheter.

 ο Mikrotillsyn som är de nationella tillsynsmyndigheternas ansvar på nationell nivå och de tre europeiska 
tillsynsmyndigheternas ansvar på EU-nivå: Europeiska bankmyndigheten (EBA), Europeiska värdepappers- 
och marknadsmyndigheten (Esma) samt Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten (Eiopa).
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155 
I oktober 2013 godkände rådet i överensstämmelse med slutsatserna från 
eurotoppmötet i juni 2012 kommissionens förslag till en gemensam tillsyns-
mekanism65 för att ytterligare stärka banktillsynen. Inom den gemensamma 
tillsynsmekanismen har ECB direkta tillsynsbefogenheter över betydande banker 
i de berörda medlemsstaterna och har även rätt att övervaka berörda nationella 
tillsynsmyndigheters tillsyn över andra banker. Innebörden av betydande bestäms 
i detta sammanhang av storleken och vissa andra kriterier.

156 
Som ett ytterligare steg mot en bankunion och för att förhindra fler bankrädd-
ningar (”bail-out”) i framtiden föreslog kommissionen den 10 juli 2013 att en ge-
mensam resolutionsmekanism skulle inrättas, vilken snart förväntas bli antagen66. 
Förslaget går ut på att inom den gemensamma resolutionsmekanismen ska 
eventuella resolutionskostnader först bäras av en banks aktieägare och fordrings-
ägare (“bail-in”), och om det blir nödvändigt som en sista utväg av en gemensam 
resolutionsfond som finansieras genom bidrag från banksektorn.

157 
Krisen avslöjade allmänna misslyckanden i styrningen och kontrollen av det 
globala finanssystemet: incitamentstrukturen som får banker att ta risker, redo-
visningsreglerna för värdering av och lämnande av upplysningar om finansiella 
tillgångar och skulder samt den roll som spelades av affärsanalytiker, kreditvär-
deringsinstitut, tillsynsmyndigheter för revisorer, vilka stod för nära branschen 
och inte var tillräckligt inriktade på att garantera marknadsstabiliteten och på att 
ta tillvara konsumenternas intressen.

158 
Insatserna, som bland annat bestod av att medlemsstaterna räddade många 
banker och i vissa fall nationaliserade privata banker, att nya bank- och finans-
marknadsbestämmelser infördes, samt av reformer och inrättande av nya tillsyns-
mekanismer på EU-nivå, väcker frågor om styrning, insyn och ansvarsutkrävande.

159 
En av utmaningarna under krisinsatserna gällde hur man ska ge demokratisk legi-
timitet åt sättet att anta och utarbeta bestämmelser och åt de nya instrumentens 
funktionssätt. Mindre uppmärksamhet ägnades under de inledande faserna åt de 
nödvändiga förfarandena för ansvarsutkrävande för de resultat dessa instrument 
förväntas leda till.

65  Rådets förordning (EU) 
nr 1024/2013.

 Se även Europaparlamentets 
och rådets förordning 
(EU) nr 1022/2013 av 
den 22 oktober 2013 om 
ändring av förordning 
(EU) nr 1093/2010 om 
inrättande av en europeisk 
tillsynsmyndighet (Europeiska 
bankmyndigheten), när det 
gäller tilldelning av särskilda 
uppgifter till Europeiska 
centralbanken enligt rådets 
förordning (EU) nr 1024/2013 
(EUT L 287, 29.10.2013, s. 5).

66  För närvarande föremål 
för första behandlingen 
i Europaparlamentet; 
ref. T7-0341/2014, per den 
15 april 2014.
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Samordnade åtgärder

160 
Ansvarsutkrävandet i den nya strukturen för finansiell reglering och tillsyn som 
infördes för att motverka krisen bygger på en ram som inte är helt färdig. Exem-
pelvis omfattas vissa system på EU-nivå ibland endast delvis av revisionsrättens 
mandat:

 — De tre tillsynsmyndigheterna revideras av revisionsrätten.

 — Den gemensamma tillsynsmekanismen omfattas av särskilda bestämmel-
ser – som beskrivits tidigare – som föreskriver att ECB ansvarar inför rådet 
och Europaparlamentet och omfattas av revisionsrättens revision när det 
gäller sund ekonomisk förvaltning67, vilket dock inte är fallet för de nationella 
tillsynsmyndigheterna inom den gemensamma tillsynsmekanismen. Det finns 
inga bestämmelser om att revisorer ska bedöma tillsynssystemet som helhet. 
Det är tänkbart att ett fördjupat samarbete med de högre revisionsorganen 
i respektive medlemsstat skulle kunna ge möjlighet till vissa mer heltäckande 
bedömningar, men för närvarande finns det inga sådana överenskommelser.

67  Artikel 27.2 i protokoll 
nr 4 till EUF-fördraget om 
stadgan för Europeiska 
centralbankssystemet och 
Europeiska centralbanken.
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Mekanismer för finansiellt stöd till medlemsstater

161 
Den andra fasen av krisen, som började 2010, var relaterad till statsskuld. I januari 
2013 var inte mindre än 20 EU-medlemsstater föremål för ett rådsbeslut enligt 
förfarandet vid alltför stora underskott. Sambandet mellan banker och statsskuld 
påverkade medlemsstaternas finanspolitiska resultat. Några regeringar hade räd-
dat flera banker som var i finansiella svårigheter, samtidigt som hög bankexpone-
ring för statsskuld hotade att bli en ond cirkel, vilket motiverade ett omedelbart 
ingripande på EU-nivå. I mitten av 2013 hade makrofinansiella stabilitetsmekanis-
mer införts för att tillhandahålla sammanlagt 890 miljarder euro varav 313,6 mil-
jarder euro hade förbrukats vid den tidpunkten68.

162 
Bank- och statsskuldskrisen påverkade det ekonomiska resultatet. Åtstramnings-
åtgärder, finanspolitiska korrigeringar, stigande skuldtjänstkostnader och konse-
kvensen av en nödlidande banksektor förvärrade konjunkturnedgångens effek-
ter på EU:s ekonomi:

 — Underskottet i de offentliga finanserna i både euroområdet och EU-27 över-
skred 6 % av BNP mellan 2009 och 2010 (mer än dubbelt så mycket som det 
tak som man kom överens om i Maastrichtfördraget).

 — Statsskulden i euroområdet ökade från 66,4 till 92,7 % av BNP mellan 
2007 och 201369.

 — BNP-tillväxten i både euroområdet och EU sjönk under den långsiktiga 
potentialen och blev negativ under 2009 (-4,4 % för euroområdet) och 2013 
(-0,4 % för euroområdet). I reala termer var BNP i euroområdet lägre 2013 än 
före krisens början 2007.

163 
EU motverkade statsskuldkrisen genom att ge finansiellt stöd till medlemsstater 
i svårigheter genom en rad olika mekanismer (se tabell 4).

164 
Bland annat följande initiativ togs inom ramen för EU:

 — Europeiska finansiella stabiliseringsmekanismen (EFSM), vars syfte var 
att ge finansiellt stöd till medlemsstaterna genom garantier från EU:s budget 
(rådet beslutade att instrumentet skulle avskaffas vid utgången av 2013).

 — Betalningsbalansstöd, som fanns före krisen och som också erbjuder lån 
och kreditramar som garanteras av EU-budgeten.

68  Uppdaterat till och med 
den 30 juni 2013. Baserat 
på den sammanlagda 
utlåningskapaciteten hos 
betalningsbalansmekanismen, 
lånefaciliteten till förmån 
för Grekland, EFSM och 
det sammanlagda taket 
för EFSF och ESM som har 
satts vid 700 miljarder euro 
(se tabell 4).

69  Eurostat, uppgifter på 
internet, statistik över den 
offentliga förvaltningens 
finanser, underskottet i de 
offentliga finanserna (i procent 
av BNP) och den offentliga 
bruttoskulden (i procent 
av BNP); se även Eurostats 
pressmeddelande av den 
22 januari 2014.



59Del III – Utmaningar i samband med EU:s insatser 
mot finanskrisen

EU och mellanstatliga finansiella stödmekanismer

Ta
be

ll 
4

Finansiella 
stödinstrument

Betalningsbalans- 
stöd 

Euroområdets mel-
lanstatliga lån till 

Grekland

Europeiska finan-
siella stabiliserings-
mekanismen (EFSM)

Europeiska finan-
siella stabiliserings-

faciliteten (EFSF)

Europeiska stabi-
litetsmekanismen 

(ESM)

Rättslig/ institutionell 
form

EU-mekanism Mellanstatligt avtal EU-mekanism
Privat företag ägt av 
euroområdets länder 

Mellanstatlig 
organisation

Kapitalstruktur 
Garanteras via EU:s 
budget (dvs. alla 
EU-medlemsstater)

Inga, bilaterala lån 
som slås samman av 
kommissionen

Garanteras via EU:s 
budget (dvs. alla 
EU-medlemsstater)

Garantier och övergaran-
tier från euroområdets 
länder

80 miljarder euro inbetalt 
kapital och 620 miljar-
der euro garantikapital 

Utlåningskapacitet 50 miljarder euro 80 miljarder euro 60 miljarder euro 440 miljarder euro 500 miljarder euro

Utlånade belopp 
och mottagande 
medlemsstater

13,4 miljarder euro 
(Lettland, Ungern och 
Rumänien)

52,9 miljarder euro 
(Grekland)

43,8 miljarder euro 
(Irland och Portugal)

166,1 miljarder euro 
(Grekland, Irland och 
Portugal)

44,3 miljarder euro 
(Spanien och Cypern)

Instrument Lån, kreditramar Lån Lån, kreditramar
Lån, obligationsköp på 
primära och sekundära 
marknader 

Lån, obligationsköp på 
primära och sekundära 
marknader

Varaktighet Permanent mekanism 

Lån som ska vara 
återbetalda sju och ett 
halvt år efter utbetal-
ningsdagen i 22 lika stora 
kvartalsbetalningar

Till och med juni 2013. 
Kommer även att vara 
i drift därefter tills 
alla utestående lån är 
återbetalda

Till och med juni 2013. 
Kommer även att vara 
i drift därefter tills 
alla utestående lån är 
återbetalda

Permanent mekanism 
fr.o.m. oktober 2012 

Främsta besluts-
fattande organ

Rådsbeslut med kvalifice-
rad majoritet på förslag 
från kommissionen

Eurogruppen
Rådsbeslut med kvalifice-
rad majoritet på förslag 
från kommissionen

Eurogruppen/EFSF:s 
styrelse

Eurogruppen/ESM:s 
styrelse 

Rättslig grund för 
finansiering

Artikel 143 
i EUF-fördraget

Mellanstatligt 
beslut och artikel 136 
i EUF-fördraget

Artikel 122 i EUF-fördra-
get (en medlemsstat som 
hotas av “osedvanliga 
händelser utanför dess 
kontroll”) 

Mellanstatligt beslut

Mellanstatligt 
fördrag kopplat till den 
ändrade artikel 136 
i EUF-fördraget

Ansvarsutkrävande 
Omfattas av EU:s förfa-
rande för beviljande av 
ansvarsfrihet 

Instrumentet omfattas 
inte av EU:s förfarande 
för beviljande av 
ansvarsfrihet
Kommissionens verksam-
heter till stöd för meka-
nismen omfattas av EU:s 
förfarande för beviljande 
av ansvarsfrihet

Omfattas av EU:s förfa-
rande för beviljande av 
ansvarsfrihet 

Instrumentet omfattas 
inte av EU:s förfarande 
för beviljande av an- 
svarsfrihet
Aktieägarna på årsstäm-
man beviljar ansvarsfri-
het för räkenskaperna
Kommissionens verksam-
heter till stöd för meka-
nismen omfattas av EU:s 
förfarande för beviljande 
av ansvarsfrihet 

Instrumentet omfattas 
inte av EU:s förfarande för 
beviljade av ansvarsfrihet
Styrelsen beviljar 
ansvarsfrihet
Kommissionens verksam-
heter till stöd för meka-
nismen omfattas av EU:s 
förfarande för beviljande 
av ansvarsfrihet

Offentlig revision
Revisionsrättens revision 
enligt artikel 9a i förord-
ning (EG) nr 332/2002 

Ingen bestämmelse 
Revisionsrättens revision 
enligt artikel 8 i förord-
ning (EU) nr 407/2010 

Privat revisor har utsetts 

ESM granskas av en 
revisionskommitté med 
fem ledamöter, varav 
en från revisionsrätten, 
som agerar i egenskap av 
enskilda personer 
Användning av privat 
revisor planeras

Källa: Europeiska revisionsrätten.
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165 
En del viktiga initiativ togs dock av EU-medlemsstaterna utanför EU-ramen. Detta 
gällde bland annat följande:

 — Fördraget om stabilitet, samordning och styrning inom Ekonomiska och 
monetära unionen.

 — Lånefaciliteten till förmån för Grekland – ett instrument som inrättats av 
euroområdets länder som finansieras genom bilaterala lån och av Euro- 
peiska finansiella stabiliseringsfaciliteten (EFSF) och stöds av Europeiska kom-
missionen. Nationella bidrag till lånefaciliteten till förmån för Grekland kan 
granskas av nationella högre revisionsorgan. Det grekiska revisionsorganet 
kan granska lagligheten av utgifter i Grekland men inte deras ändamålsenlig-
het, eftersom det inte utgör några effektivitetsrevisioner. Revisionsrätten kan 
endast granska det tekniska stöd som lämnas av Europeiska kommissionen.

 — Europeiska finansiella stabiliseringsfaciliteten (EFSF), som finansieras med of-
fentliga medel, inrättades av medlemsstaterna i euroområdet som ett privat 
låneinstrument, utan några bestämmelser om revision eller ansvarsutkrä-
vande av EU-institutioner.

 — Europeiska stabilitetsmekanismen (ESM), inrättades för att ge stöd till med-
lemsstater med finansiella svårigheter i euroområdet. Några EU-institutioner 
kommer att genomföra detta mellanstatliga avtal. Tvistlösning har delegerats 
till EU-domstolen, medan Europeiska kommissionen och rådet kommer att 
övervaka avslutade program. Ingen roll har planerats för Europaparlamen-
tet (ansvarsutkrävande) eller revisionsrätten. ESM kommer att granskas av 
en revisionskommitté bestående av fem personer som fullgör sina uppdrag 
i egenskap av enskilda personer. Till skillnad från finanspakten finns det ing-
en bestämmelse i ESM om framtida införlivande i EU-fördraget. EU:s politiska 
myndigheter framhöll dock att även om ”vissa mellanstatliga arrangemang 
har upprättats som ett resultat av den tidigare strukturens brister, [… skulle] 
dessa i slutändan behöva integreras i Europeiska unionens rättsliga ram”70.

166 
Revisionsrätten får granska de mekanismer som inrättats inom EU:s rättsliga ram 
(betalningsbalansstödet och EFSM) och de roller som tilldelats till EU:s institutio-
ner (t.ex. generaldirektoratet för ekonomi och finans) för alla stödmekanismer (in-
klusive EFSF, ESM och grekiska lån) när det gäller bedömningen av berättigandet 
till olika stödmekanismer, utformningen av villkor, övervakningen av ländernas 
resultat och processen för att utforma landsspecifika rekommendationer. Vissa 
effektivitetsrevisioner pågår på dessa områden.

70  Mot en verklig ekonomisk 
och monetär union, 
färdplan utvecklad 
av Europeiska rådets 
ordförande i samarbete med 
Europeiska kommissionens, 
Eurogruppens, Europeiska 
centralbankens respektive 
ordförande, 5 december 2012.
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167 
Alla stödinstrument som bygger på mellanstatliga avtal har en bestämmelse om 
en extern revisor. Vissa nationella högre revisionsorgan granskar dessutom sin 
nationella del av olika finansiella stödinstrument. Detta splittrade upplägg i kom-
bination med olika rättsliga grunder och olika förfaranden för ansvarsutkrävande 
leder till en komplex struktur för styrning och ansvarsutkrävande.

Samordnade åtgärder

168 
Det splittrade utformningen av finansiella stödmekanismer och olika offentliga 
revisionsmyndigheters partiella revisionsrättigheter bidrar inte till en heltäck-
ande bild av insatser på EU-nivå. Revisionsförfarandena behöver förstärkas för 
detta ändamål.

Resultatförvaltning

169 
För närvarande lämnar kommissionen inte utförlig information och rapporter om 
huruvida finansiella stödåtgärder är effektiva när det gäller att minska externa 
effekter och om mottagarstaterna lyckas övervinna sina finansiella svårigheter 
genom att följa de överenskomna villkoren och programmen.
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Starkare ekonomisk och budgetmässig övervakning

170 
Flera åtgärder har vidtagits för att få till stånd ekonomisk samordning för att 
minska negativa externa effekter av åtgärder som genomförs av en medlemsstat. 
De består av en uppsättning förordningar och direktiv (paketet med sex lagstift-
ningsakter om ekonomisk styrning,”sexpacken” respektive lagstiftningspaketet 
för budgetövervakning, ”tvåpacken”) samt ett antal avtal utanför EU:s rättsliga 
ram, som gäller för de medlemsstater som undertecknat dem (finanspakten).

171 
Genom dessa bestämmelser införs tak för budgetunderskott och statsskuld och 
övervakningsmekanismer för att förhindra externa effekter, främst inom euro-
området. De innebär även en rationalisering av budgetprocessen i de 28 med-
lemsstaterna inom ramen för den europeiska terminen och tar itu med problem 
som gäller de underliggande nationalräkenskaperna och statistiska uppgifterna.

Åtgärder för stärkt finanspolitisk och ekonomisk samordning 
på EU-nivå

172 
I kölvattnet efter finanskrisen vidtog EU åtgärder för att reformera stabilitets- 
och tillväxtpakten. Det första försöket var Euro plus-pakten. En senare reform 
är två lagstiftningspaket – sexpacken och tvåpacken (se ovan), vars syfte är att 
stärka den finanspolitiska och ekonomiska samordningen och övervakningen 
på EU-nivå. Fördraget om stabilitet, samordning och styrning inom Ekonomiska 
och monetära unionen (finanspakten) stärker även ansvarsskyldigheten mellan 
medlemsstaterna.

 — Stabilitets- och tillväxtpakten är ett avtal mellan de 28 EU-medlems-
staterna om att främja och upprätthålla stabiliteten inom Ekonomiska och 
monetära unionen (EMU). Den grundas framför allt på artiklarna 121 och 126 
i EUF-fördraget och innebär att Europeiska kommissionen och ministerrådet 
övervakar medlemsstaternas finanspolitik och utfärdar en årlig rekommenda-
tion om politiska åtgärder för att säkerställa full efterlevnad av stabilitets- och 
tillväxtpakten även på medellång sikt. Pakten beskrivs i en resolution och två 
rådsförordningar från juli 1997. Den första förordningen ”om förstärkning av 
övervakningen av de offentliga finanserna samt övervakningen och samord-
ningen av den ekonomiska politiken”, som handlar om paktens preventiva 
aspekt, trädde i kraft den 1 juli 199871. Den andra förordningen “om påskyn-
dande och förtydligande av tillämpningen av förfarandet vid alltför stora 
underskott”, som handlar om paktens korrigeringsaspekt, trädde i kraft den 
1 januari 199972. Alla EU-medlemsstater utom Förenade kungariket73 är auto-
matiskt medlemmar av både EMU och stabilitets- och tillväxtpakten eftersom 
detta föreskrivs i EU-fördraget.

71  Rådets förordning 
(EG) nr 1466/97 av den 
7 juli 1997 om förstärkning 
av övervakningen av de 
offentliga finanserna 
samt övervakningen och 
samordningen av den 
ekonomiska politiken (EGT 
L 209, 2.8.1997, s. 1).

72  Rådets förordning 
(EG) nr 1467/97 av den 
7 juli 1997 om påskyndande 
och förtydligande av 
tillämpningen av förfarandet 
vid alltför stora underskott 
(EGT L 209, 2.8.1997, s. 6).

73  Enligt artikel 4 i protokoll 
15 (EUF-fördraget) är denna 
skyldighet inte tillämplig 
på Förenade kungariket. 
Enligt artikel 5 i protokoll 
15 (EUF-fördraget) är 
skyldigheten att undvika 
alltför stora underskott 
tillämplig på Förenade 
kungariket.
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 — ”Sexpacken” är sekundär EU-lagstiftning och gäller i princip för alla 28 
medlemsstater, men omfattar även särskilda bestämmelser enbart för med-
lemsstaterna i euroområdet. ”Tvåpacken” gäller endast för medlemsstaterna 
i euroområdet.

 — Förordningarna i ”sexpacken” och ”tvåpacken” stärker olika aspekter av den 
ekonomiska och budgetmässiga övervakningen. Viktiga gemensamma drag 
är i) att de antas genom den ordinarie lagstiftningsprocessen, ii) att de med-
för högre grad av samråd mellan Europaparlamentet och nationella parla-
ment inom ramen för den ekonomiska dialogen, iii) att de kräver periodiska 
översyner av ändamålsenlighet av kommissionen, och iv) att de innehåller 
bestämmelser om fördelningen av ansvarsutkrävandet mellan de berörda 
parterna.

 — Finanspakten74 är ett separat fördrag om medlemsstaternas ansvar gent-
emot varandra i fråga om de budgetförfaranden som krävs för att skydda 
euron. Det ger kommissionen befogenhet att väcka talan inför domstolen 
och säkerställer att domstolens avgöranden är verkställbara. Fördraget stär-
ker även EU:s ekonomiska och finanspolitiska regler genom kravet att dessa 
villkor ska införlivas i nationell lagstiftning och att man vid samordningen 
och övervakningen ska använda sig av EU-institutioner och åtgärder som 
föreskrivs i unionsrätten75. Kommissionen står för övervakning och initiering 
av nödvändiga korrigeringsprocesser.

74  Fördraget om stabilitet, 
samordning och styrning 
inom Ekonomiska och 
monetära unionen, även kallat 
finanspakten.

75  Se artiklarna 10 och 11 
i finanspakten.
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Europeiska terminen

Nov Dec Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec

Ordlista ÅTÖ årlig tillväxtöversikt – ROF rapport om förvarningsmekanismen – LSR landsspeci�ka rekommendationer 
FG fördjupad granskning – NRP nationellt reformprogram – SKP stabilitets- och konvergensprogram

Europeiska kommissionens 
yttrande över euroområdets 
budgetförslag; höstprognos

Budgetförslag från 
euroområdets 
medlemsstater

Europeiska kommissionen 
lämnar LSR;                
vårprognos

Europeiska rådets riktlinjer 
baserade på ÅTÖ

Euroområdets 
medlemsstater 
antar budgetar

Europeiska rådet 
antar LSR

ÅTÖ och ROF; 
FG inleds

Medlemsstaterna 
överlämnar NRP och SKP;  
resultat av FG

Källa: Europeiska kommissionen.

Tidtabell för den europeiska terminen

Den europeiska terminen

173 
Den europeiska terminen är en ny struktur för styrning som EU-medlemsstaterna 
kom överens om 201076. Den är utformad för att rationalisera samordningen av 
den ekonomiska politiken och finanspolitiken på nationell nivå och EU-nivå och 
innebär en strikt årlig tidtabell för att samla in, analysera och bedöma ett brett 
spektrum av ekonomiska indikatorer. Detta bör ge alla berörda parter (Europa-
parlamentet och nationella parlament, medlemsstaterna och EU:s institutioner) 
den ram som krävs för att de ska kunna förbättra sin övervakning och samord-
ning (se figur 7).

76  Överenskommelse mellan 
EU:s medlemsstater av den 
7 september 2010 efter 
kommissionens förslag 
IP/10/561 och IP/10/859 från 
maj respektive juni 2010.
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Tillförlitliga nationalräkenskaper och nationell statistik

174 
De åtgärder som vidtas för att främja hållbara offentliga finanser medför nya ut-
maningar när det gäller offentligt ansvarsutkrävande och revision. Samordningen 
av finanspolitiken och den ekonomiska politiken är i stor utsträckning beroende 
av bokföringsmässiga beräkningar och statistik av hög kvalitet som kan jämföras 
mellan medlemsstaterna. Det finns belägg för att bristen på skattetransparens 
medför verkliga kostnader för medlemsstaterna och EU. Vissa regeringars under-
låtenhet att utvärdera sina offentliga finansers verkliga ställning var en förvär-
rande omständighet under den värsta krisperioden77.

175 
Därför genomförde kommissionen med hjälp av Eurostat 2012 en bedömning78 
av situationen i fråga om de redovisningsstandarder som tillämpas i medlemssta-
terna. I rapporten diskuterades konsekvenserna av harmoniserade redovisnings-
standarder för den offentliga sektorn i alla medlemsstater. IPSAS är en uppsätt-
ning redovisningsstandarder för den offentliga sektorn som är utformade för att 
säkerställa att periodiserad redovisning ger aktuell, exakt och tillförlitlig informa-
tion om ett offentligt organs finansiella och ekonomiska ställning. Kommissionen 
(Eurostat) samråder med berörda aktörer om det är lämpligt att använda IPSAS 
som utgångspunkt för att utveckla europeiska redovisningsstandarder för den 
offentliga sektorn (EPSAS), som skulle kunna styra periodiserade redovisnings-
standarder i medlemsstaterna.

176 
Vilken redovisningsstandard man än kommer överens om måste transparensen 
omfatta följande:

 — Kvalitetsinformation om riskerna för att bibehålla medvetenheten om poten-
tiella ekonomiska chocker avseende offentliga finanser.

 — Korrekta och fullständiga upplysningar om statens och den offentliga sek-
torns befintliga och potentiella skulder (för att klargöra omfattningen av of-
fentliga aktiviteter utanför budgeten vars kostnader senare kan falla tillbaka 
på staten).

 — Aktuell, effektiv och exakt rapportering av alla ekonomiska händelser i det 
integrerade redovisningssystemet för offentliga enheter.

77  Internationella valutafonden 
(2012), Fiscal transparency, 
accountability, and risk 
(skattetransparens, 
ansvarsutkrävande och risk), 
avdelningarna för finanspolitik 
och statistik, 7.8.2012.

78  Rapport från kommis-
sionen till rådet och 
Europaparlamentet, Mot ett 
införande av harmoniserade 
redovisningsstandarder 
för den offentliga sektorn 
i medlemsstaterna – Hur 
väl lämpar sig IPSAS 
för medlemsstaterna? 
(SWD(2013) 57 final), 
COM(2013) 114 final.
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Samordnade åtgärder

177 
Övervakningsramens ändamålsenlighet är beroende av olika aktörers presta-
tioner i processen. Rådet ansvarar för beslut om ekonomisk samordning och 
styrning, medan kommissionen ansvarar för de huvudåtgärder som ingår i EU:s 
samordnings- och övervakningsfunktioner.

178 
Sexpacken, tvåpacken och finanspakten har inbyggda bestämmelser om samråd 
med Europaparlamentet. Alla förordningarna innehåller bestämmelser om att in-
formation ska lämnas till Europaparlamentet och om att en dialog ska föras med 
Europaparlamentet under den europeiska terminen. Enligt bestämmelserna ska 
Europaparlamentet bli bättre informerat och kunna påverka rådet i dess beslut. 
Det är inte klarlagt om (eller hur) man i den europeiska terminen och ekonomiska 
dialogen ska beakta det arbete som de högre revisionsorganen utför i dessa 
frågor.

179 
Medborgarna förväntar sig att offentliga myndigheter, inklusive revisorer, ska 
varna dem om större systemrisker för deras finansiella intressen. Revisorer 
erkänner sitt ansvar. Under Intosais (Internationella organisationen för högre 
revisionsorgan) internationella kongress (XXI INCOSAI) 2013 var medlemmarna 
eniga om slutsatsen att de högre revisionsorganen har en roll att spela genom 
att rikta uppmärksamhet på ackumulerade eller systemrelaterade problem som 
är av sådan betydelse att de kan påverka den offentliga politikens och de offent-
liga finansernas långsiktiga hållbarhet. Som EU:s högsta revisionsorgan förväntas 
revisionsrätten varna för potentiella europeiska systemrisker.

180 
Tanken är inte att revisionsorganen ska göra om samma arbete som utförs av de 
organ som ska identifiera och hantera systemrisker så tidigt som möjligt. Revi-
sorernas roll är att utvärdera om dessa enheter är lämpliga för sina ändamål. En 
utökad roll för revisorerna, såsom föreslås i slutsatserna från Incosai-kongressen, 
skulle kräva ett bredare samförstånd med andra aktörer och överväganden om 
den kapacitet som krävs för sådana aktiviteter.
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181 
Det nuvarande systemet är dock splittrat och ökar komplexiteten i ansvarsut-
krävandet och den offentliga revisionen. Tydlig ansvarsfördelning är nödvändig 
i fråga om myndigheter som ska hållas ansvariga, även när det gäller ansvaret för 
förvaltningen av offentliga medel. Det har blivit allt svårare att förstå vem i EU 
som ansvarar för vad inom de ovan beskrivna områdena. Denna växande kom-
plexitet innebär risker avseende EU:s legitimitet.

182 
Både färdplanen från Europeiska rådets ordförande och kommissionens plan 
innehåller förslag om en stärkt Ekonomisk och monetär union och bankunion. 
För närvarande diskuteras bland annat tänkbara befogenheter att revidera na-
tionella budgetar i enlighet med europeiska åtaganden, ökat EU-inflytande över 
beskattning och sysselsättning och i ett längre perspektiv utveckling av finans-
politisk kapacitet, en skuldinlösenfond för att hantera kritiska skuldsituationer 
samt gemensam emittering av statspapper för medlemsstaterna i euroområdet. 
Flera av dessa förslag skulle kräva ändringar av fördragen. Därför måste man se 
till att alla sådana mekanismer förses med tydliga, enhetliga och öppna förfaran-
den för revision och ansvarsutkrävande.

183 
Finanskrisen har påskyndat inrättandet av nya instrument med särskilda förfa-
randen för ansvarsutkrävande och revision. Dessa förfaranden är exempel på 
de allmännare utmaningar som identifierades i del II ovan. Den hastighet med 
vilken en del instrument har utformats och deras nyskapande karaktär leder till 
slutsatsen att de förfaranden för ansvarsutkrävande och revision som hittills har 
tillämpats bör ses över de kommande åren. När offentliga medel berörs direkt 
eller indirekt bör lämpliga förfaranden för insyn, revision och ansvarsutkrävande 
införas.
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184 
Lämpliga förfaranden för ansvarsutkrävande och revision är oumbärliga för den 
demokratiska tillsynen. Under analysen av EU:s institutionella miljö och dess 
utveckling på senare tid har revisionsrätten identifierat sex områden (se tabell 2) 
där det finns särskilda utmaningar.

185 
För att förbättra ansvarsutkrävandet och den offentliga revisionen på EU-nivå 
krävs följande:

 — Enhetliga och heltäckande förfaranden för ansvarsutkrävande och revision 
som omfattar alla EU:s politiska insatser, instrument och fonder.

 — Enhetliga och heltäckande förfaranden för ansvarsutkrävande och offentlig 
revision krävs i synnerhet för samordnade och mellanstatliga instrument. På 
grund av sin komplexitet måste det motsvarande regelverket vara välstruktu-
rerat och sörja för samordning mellan parlament och offentliga revisionsinsti-
tutioner på både nationell nivå och EU-nivå.

 — En mer enhetlig och heltäckande uppsättning förfaranden krävs för att täcka 
användningen av alla medel som förvaltas av EU:s institutioner och organ.

 — Alla parter som medverkar i förvaltningen och kontrollen av EU:s budget 
måste förbättra i synnerhet följande aspekter: formuleringen av mål, kontrol-
lerna av regelefterlevnad, mätningen av utfall och resultat samt de därmed 
förknippade systemen för internkontroll och rapportering.

 — Samarbetet måste förbättras för att parlamenten ska kunna utöva heltäck-
ande tillsyn över de europeiska instrumenten. Den befintliga strukturen för 
ansvarsutkrävande och revision av EU-instrument och mellanstatliga instru-
ment måste förbättras.

186 
Mot bakgrund av den utveckling som skett på grund av finanskrisen och mer 
allmänt inom EU och i medlemsstaterna, samt den nuvarande graden av ekono-
misk, bugetmässig och monetär integration, krävs det ökat samarbete mellan 
revisionsrätten och medlemsstaternas högre revisionsorgan, på bilateral eller 
bredare grund beroende på de frågor som behandlas, för att tillhandahålla en 
mer fullständig och heltäckande översikt. Det krävs också en hel del reflektion 
och diskussion om de övergripande systemen för ansvarsutkrävande och revision 
inom EU. Denna analys har pekat på flera luckor och överlappningar i fråga om 
ansvarsutkrävande och revision i systemen och bör härigenom kunna främja och 
fokusera diskussionen.
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Förteckning över EU-organ

33 decentraliserade byråer:

1. Byrån för samarbete mellan energitillsynsmyndigheter (Acer)
2. Eurojust
3. Europeiska arbetsmiljöbyrån (EU-Osha)
4. Europeiska bankmyndigheten (EBA)
5.  Europeiska byrån för den operativa förvaltningen av stora it-system inom området frihet, säkerhet och  

rättvisa (eu-LISA)
6.  Europeiska byrån för förvaltningen av det operativa samarbetet vid Europeiska unionens medlemsstaters 

yttre gränser (Frontex)
7. Europeiska byrån för GNSS (GSA)
8. Europeiska byrån för luftfartssäkerhet (Easa)
9. Europeiska centrumet för kontroll av narkotika och narkotikamissbruk (ECNN)
10. Europeiska fiskerikontrollbyrån (EFCA)
11. Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten (Eiopa)
12. Europeiska fonden för förbättring av levnads- och arbetsvillkor (Eurofound)
13. Europeiska jämställdhetsinstitutet (–)
14. Europeiska järnvägsbyrån (ERA)
15. Europeiska kemikaliemyndigheten (Echa)
16. Europeiska läkemedelsmyndigheten (EMA)
17. Europeiska miljöbyrån (EEA)
18. Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet (Efsa)
19. Europeiska polisakademin (Cepol)
20. Europeiska polisbyrån (Europol)
21. Europeiska sjösäkerhetsbyrån (Emsa)
22. Europeiska unionens byrå för grundläggande rättigheter (FRA)
23. Europeiska institutet för innovation och teknik (EIT)
24. Europeiska stödkontoret för asylfrågor (Easo)
25. Europeiska unionens byrå för nät- och informationssäkerhet (Enisa)
26. Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten (Esma)
27. Europeiska yrkesutbildningsstiftelsen (ETF)
28. Europeiskt centrum för förebyggande och kontroll av sjukdomar (ECDC)
29. Europeiskt centrum för utveckling av yrkesutbildning (Cedefop)
30.  Gemenskapens växtsortsmyndighet (CPVO)
31. Kontoret för harmonisering i den inre marknaden (varumärken och mönster) (KHIM)
32. Organet för europeiska regleringsmyndigheter för elektronisk kommunikation (Berec)
33. Översättningscentrum för Europeiska unionens organ (CdT)
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Sex genomförandeorgan:

34. Genomförandeorganet för utbildning, audiovisuella medier och kultur (Eacea)
35. Genomförandeorganet för små och medelstora företag (Easme)
36. Genomförandeorganet för Europeiska forskningsrådet (Ercea)
37. Genomförandeorganet för konsument-, hälso- och livsmedelsfrågor (Chafea)
38. Genomförandeorganet för forskning (REA)
39. Genomförandeorganet för innovation och nätverk (Inea)

En byrå för Euratom:

40. Euratoms försörjningsbyrå (–)
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