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03Sammanfattning

I
Översiktliga analyser är en ny produkt från Europeiska 
revisionsrätten. De behandlar breda teman och utgår 
från revisionsrättens output och samlade kunskap och 
erfarenhet. Avsikten är att de ska ligga till grund för 
samråd och dialog med revisionsrättens intressenter. 
Genom översiktliga analyser kan revisionsrätten göra 
iakttagelser om viktiga frågor som kanske inte brukar 
vara föremål för revision. Den första översiktliga analy-
sen handlar om frågor i anslutning till EU:s förfaranden 
för ansvarsutkrävande och offentlig revision. I denna 
andra översiktliga analys undersöks risker avseende 
den ekonomiska förvaltningen av EU-budgeten.

II
För goda offentliga utgifter krävs det att skattebe-
talarnas pengar går till prioriteringar som samhället 
(genom sina valda företrädare) anser vara värdefulla 
och önskvärda. Utgifterna måste uppfylla de upp-
ställda målen på ett effektivt, ändamålsenligt och 
sparsamt sätt. De måste också ingå i ett system med 
kontroller och motvikter som garanterar tillbörligt 
demokratiskt ansvarsutkrävande och ändamålsenlig 
styrning. 

III
Alltför länge har man lagt störst vikt vid att utnyttja 
EU-budgeten i enlighet med de regler som har fast-
ställts för dess användning och inte lagt tillräcklig 
vikt vid om man får valuta för pengarna som leder till 
europeiskt mervärde och ger EU och dess medborgare 
tydliga och synliga fördelar som inte skulle kunna upp-
nås genom utgifter på bara nationell, regional eller 
lokal nivå.

IV
Denna sammanfattning bygger på en mer detaljerad 
rapport där de olika aspekterna analyseras mer ingå-
ende. Till båda dokumenten finns en serie faktablad 
med närmare information om varifrån EU:s inkomster 
kommer, de olika kategorierna av budgetutgifter 
(budgetrubrikerna i den fleråriga budgetramen) och 
processen för offentlig upphandling. 

V
Riskerna avseende god ekonomisk förvaltning är att 

a) EU-budgeten inte används som det var tänkt 
och för de syften och enligt de regler som 
budgetmyndigheten har fastställt (utgifternas 
laglighet och korrekthet),

b) EU-budgeten inte redovisas korrekt 
i årsredovisningen (räkenskapernas 
tillförlitlighet)1,

c) EU-budgeten inte används förståndigt och 
i enlighet med principerna för sund ekonomisk 
förvaltning (sparsamhet, effektivitet och 
ändamålsenlighet),

d) utgifterna i EU-budgeten inte ger ett mervärde 
och att de förväntade fördelarna inte uppstår 
(europeiskt mervärde). 

VI
När dessa risker hanteras väl bör utgifternas kvalitet 
bli god, dvs. de är ändamålsenliga och sparsamma och 
används effektivt och enligt reglerna. Vi har emeller-
tid identifierat ett antal centrala frågor som kräver 
särskild uppmärksamhet och som diskuteras nedan.

Stödregler och andra villkor för att få 
EU-stöd

VII
De flesta EU-medlen går till företag eller medborgare 
som ansöker om bidrag och subventioner. Reglerna 
för att pengarna ska betalas ut från EU-budgeten och 
villkoren för att ta emot dem anges i lagstiftningen 
och kompletteras ofta med andra stödkriterier och 
stödvillkor som fastställs av dem som förvaltar EU-
medel i medlemsstaterna. Dessa ytterligare krav kan 
vara onödiga och utgöra en administrativ börda. Kon-
trollsystemen på olika nivåer kanske inte räcker för att 
kontrollera att alla villkor uppfylls.

1 Eftersom revisionsrätten har lämnat en positiv förklaring om 
räkenskapernas tillförlitlighet sedan 2007 behandlas inte denna 
fråga i den översiktliga analysen av risker avseende den ekonomiska 
förvaltningen. 
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VIII
Komplexa stödregler och andra villkor kan leda till 
att EU-medlen riktas dåligt och att EU-budgeten inte 
används optimalt: potentiella stödmottagare kanske 
avstår från att söka bidrag från EU-budgeten, kom-
plexa regler gör att det blir svårare och dyrare för 
förvaltare att förvissa sig om att både ansökningar 
och betalningar är korrekta och att alla villkor för att 
beviljas stöd är uppfyllda.

IX
Även om kommissionen vidtar åtgärder för att minska 
och förenkla lagstiftningen ställs myndigheter i med-
lemsstaterna och andra stödmottagare fortfarande 
inför svårigheter. Några budgetområden har regler 
i för många lager. Detta kan leda till olika tolkningar 
och till att regler därför tillämpas inkonsekvent.

Tillämpning av regler och förfaranden 
för offentlig upphandling

X
Offentlig upphandling är när offentliga organisationer 
köper varor, tjänster och bygg- och anläggningsarbe-
ten. EU-direktiven om offentlig upphandling syftar 
till att främja integration av EU:s ekonomi (den inre 
marknaden) genom att underlätta gränsöverskridande 
upphandling och inköp och skapa insyn i processerna. 
De offentliga förvaltningar som får stöd från EU-bud-
geten måste i allmänhet följa regler och förfaranden 
för offentlig upphandling och tillämpa de allmänna 
reglerna om insyn (öppenhet) och lika behandling 
av potentiella leverantörer vid sina inköp. Om dessa 
regler och förfaranden inte följs kan det leda till att de 
offentliga kostnaderna bli högre, att konkurrensen blir 
dålig, att legitima anbud från anbudsgivare förkastas 
eller att kostnaderna och förseningarna ökar på grund 
av att kontrakt sägs upp.

XI
Resultaten av våra granskningar visar att många av 
de fel vi hittar beror på att regler och förfaranden 
för upphandling inte tillämpas som de ska. Det kan 
ske avsiktigt, för att gynna vissa leverantörer framför 
andra, eller oavsiktligt när man inte förstår reglerna 
ordentligt.

Kapaciteten hos medlemsstaternas 
myndigheter att förvalta och använda 
EU-medel

XII
Medlemsstaternas myndigheter ansvarar för att se 
till att bidrag och subventioner betalas till stödbe-
rättigade stödmottagare och att felaktigt utbetalda 
belopp återbetalas på lämpligt sätt. Kostnaden för 
att inrätta organ och system som förvaltar EU-medel 
delas mellan medlemsstaterna och EU, och med-
lemsstaterna har viss frihet när det gäller hur de ska 
organiseras.

XIII
EU-medel betalas ut via 28 nationella förvaltningar 
och många regionala och lokala myndigheter med 
varierande administrativ kapacitet (kunskaper och 
resurser). Detta ökar risken för att fel ska uppstå lik-
som risken för utgifter av dålig kvalitet. Det kan även 
göra genomförandet av EU-finansierade verksamheter 
och projekt långsammare, påverka tillsynskvaliteten 
och hindra informationsutbytet mellan kommissionen 
och medlemsstaterna.  

Samordning av EU-budgeten och natio-
nella budgetar, med press att utnyttja 
EU-medel

XIV
Att EU-budgeten är årlig kan leda till problem med 
finansieringen av åtgärder som utförs under ett antal 
år. Det tar tid att omsätta finansieringsbeslut till 
konkreta prioriteringar och åtgärder. Vidare är EU:s 
budgetprocess och de nationella budgetprocesserna 
åtskilda: de utförs av olika aktörer med olika priorite-
ringar och följer olika cykler. Detta kan leda till över-
lappningar, luckor och motsägelser mellan EU-budge-
ten och de nationella budgetarna.
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XV
Många verksamheter och projekt finansieras från både 
EU-budgeten och nationella budgetar (medfinansie-
rade utgifter) under förutsättning att medel från både 
EU-budgeten och den nationella budgeten är tillgäng-
liga. Åtstramningsåtgärder i medlemsstater kan leda 
till att de nationella medlen minskar betydligt eller 
inte alls är tillgängliga för att utföra åtgärderna. Det 
kan dessutom uppstå problem med de EU-finansie-
rade åtgärdernas hållbarhet när EU-medlen inte längre 
är tillgängliga.

XVI
Eftersom så stor vikt läggs vid att utnyttja EU-bud-
geten (ett insatsorienterat synsätt) fokuserar de som 
förvaltar verksamhet och projekt ofta på att uppfylla 
villkoren för att få och använda pengarna oavsett vilka 
resultat som uppnås.

Konsekvenser av årliga EU-budgetar för 
åtgärder och likviditetsförvaltning 

XVII
Myndigheter i medlemsstaterna, andra mellanhän-
der och stödmottagare kan få förskottsbetalningar 
(förfinansiering) för att starta sin verksamhet. Onödigt 
långa perioder med förfinansiering kan öka riskerna 
för fel och förluster och göra det särskilt svårt att ställa 
om åtgärder för att uppnå målen. Eftersom tidsfris-
terna för att lämna in ersättningsanspråk är långa 
framträder problemen inte förrän senare då det kan 
vara för sent att korrigera dem.

XVIII
Medlemsstaterna kommer att behöva bidra med 
1 234 miljarder euro i framtiden för att betala åta-
ganden. Beloppet består av 908 miljarder euro som 
man har kommit överens om för den fleråriga bud-
getramen 2014–2020 (betalningar) och ytterligare 
326 miljarder euro som är betalningar för åtaganden 
som gjorts under tidigare fleråriga budgetramar, vilket 
kan påverka kommissionens förmåga att uppfylla alla 
betalningsanspråk samma år som de görs.

Fördelar med utgifter från EU-
budgeten – europeiskt mervärde

XIX
Utgifter som betalas av Europeiska unionens budget 
inom unionen ska ge EU och dess medborgare tydliga 
och synliga fördelar som inte skulle kunna uppnås 
genom utgifter på bara nationell, regional eller lokal 
nivå.

XX
Ibland kan dock EU-budgeten inte göra mer än att öka 
de tillgängliga medlen utan att bidra med en särskild 
EU-dimension, EU-medel kan användas till åtgärder 
som medlemsstaterna och andra stödmottagare skulle 
ha vidtagit ändå (dödvikt) eller så räcker inte medlen 
för att ge det förväntade utfallet. 

Kvalitet på uppgifter och information

XXI
Kommissionen samordnar många aktörer som använ-
der budgeten och kan inte alltid kräva att de har 
standardiserade processer och förvaltningssystem. 
Utmaningen ligger i att se till att rätt uppgifter samlas 
in från mellanhänderna vid rätt tidpunkt och att de 
kan kontrolleras på ett ändamålsenligt sätt.

XXII
Vidare bygger kommissionens övervakning, ekono-
miska förvaltning och resultatstyrning ofta på begrän-
sad, ofullständig eller otillförlitlig information.
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Utgifter som inte ska belasta EU-
budgeten och revisioner

XXIII
Utgifter som inte ska belasta EU-budgeten ska i all-
mänhet återbetalas av stödmottagarna (återvinning 
eller återkrav). Kommissionen kan också tillämpa så 
kallade korrigeringar på utgifter som medlemsstaterna 
begär ersättning för från EU-budgeten, vilket i prakti-
ken innebär att utgifterna inte godkänns för betalning 
från EU-budgeten utan måste betalas från den natio-
nella budgeten. Korrigeringarna är dock komplicerade 
att förvalta och ger medlemsstaterna få incitament att 
åtgärda brister i sina system. Inom några utgiftskate-
gorier, särskilt sammanhållningspolitiken, får med-
lemsstaterna ersätta utgifter som inte godkänts med 
stödberättigande utgifter.

XXIV
Kommissionen kan inte direkt och systematiskt kon-
trollera alla de delar av EU-budgeten som används 
av medlemsstater, andra länder och internationella 
organisationer och inte heller de utgifter som stöd-
mottagare redovisar. Den förlitar sig på oberoende 
revisorer som attesterar de aktuella utgifterna och på 
de begränsade kontroller och inspektioner som görs 
av dess egna operativa personal och revisorer.

XXV
Attesteringen av utgifter av oberoende revisorer 
kan dock påverkas av kvaliteten på deras arbete och 
när det utförs eller av deras oberoende. Kommissio-
nens egna kontroller kan påverkas av brister i dess 
kontrollstrategi.

Vilka möjligheter finns och vad 
behöver göras?

XXVI
Både kommissionen och medlemsstaterna har ansvar 
för att se till att EU-medel förvaltas väl och förnuftigt 
och under senare år har de redan framgångsrikt vidtagit 
åtgärder för att se till att detta sker.

XXVII
Likväl innebär starten av den nya budgetramen 2014, 
införandet av den tillhörande genomförandelagstift-
ningen och den nya budgetförordningen, tillsammans 
med kommissionens åtagande att se till att budgeten är 
mer resultatinriktad, att det finns möjligheter att för-
enkla och förbättra den ekonomiska förvaltningen av 
EU-budgeten.

XXVIII
För att ta till vara de möjligheter som räknas upp ovan 
bör alla aktörer som hanterar EU:s budget inom sina 
domäner fokusera på följande:

 — Resultat och europeiskt mervärde.

 — Resultatstyrning.

 — Budgetförvaltning.

 — Kontrollarrangemang och andras arbete.

 — Halvtidsöversyn av den fleråriga budgetramen.
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08Inledning

01 
 Medlemsstaternas bidrag till EU:s allmänna budget (EU-budgeten) läggs sam-
man och används till att främja program och åtgärder som stöder och bidrar 
till EU:s politiska mål. Budgeten kompletterar lagstiftningsåtgärder som vidtas 
av Europeiska kommissionen (kommissionen) och andra EU-institutioner för att 
främja de fördragsfästa målen och EU:s mål. Den årliga EU-budgeten är liten 
jämfört med medlemsstaternas totala inkomster och offentliga utgifter: den 
motsvarar lite drygt 1 % av deras totala bruttonationalinkomst (BNI) och ungefär 
2 % av deras totala offentliga utgifter (se diagram 1). Den motsvarar också en 
bråkdel av det stöd som har föreslagits i samband med den finansiella krisen och 
statsskuldkrisen.

EU-budgeten utgör en liten del av medlemsstaternas resurser och offentliga 
utgifter (2012)

Källa: Eurostat.

D
ia

gr
am

 1

EU-medlemsstaternas BNI (2012)
≈ 13 000 miljarder euro

EU-medlemsstaternas
offentliga utgifter (2012)

≈ 6 400 miljarder euro

EU-budgeten (2012)
142 miljarder euro
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02 
Den finansiella krisen och statsskuldkrisen har väckt svåra frågor om EU:s roll och 
utveckling och vad det innebär att vara en del av EU. De utdragna diskussionerna 
innan den fleråriga budgetramen för 2014–2020 godkändes (se ruta 1)1 och med-
lemsstaternas ovilja att öka betalningsbudgeten2 har visat att intresset är litet för 
EU-finansiering som uppfattas främja det ”europeiska projektet” framför tving-
ande nationella behov.

03 
Medlemsstaternas regeringar och Europaparlamentet förväntar sig stor insyn och 
öppenhet i EU-budgeten. Europeiska revisionsrättens negativa revisionsförkla-
ring (DAS) (se ruta 2) om EU:s utgifter varje år under 19 års tid är ett problem för 
EU. Framförallt kan det negativa uttalandet oavsiktligt underblåsa uppfattningen 
att de fel som rapporteras tyder på att utgifterna i EU-budgeten är allvarligt drab-
bade av oegentligheter och korruption, vilket påverkar allmänhetens förtroende 
för EU:s institutioner negativt3.

04 
Medlemsstaternas regeringar och skattebetalarna vill få bättre valuta för de 
pengar som de bidrar med till EU-budgeten: de vill se att pengarna används kor-
rekt och förvaltas väl, att de används för de syften som godkänts av Europaparla-
mentet och rådet och att de leder till önskat resultat.

05 
Revisionsrätten har 35 års erfarenhet av att granska EU:s inkomster och utgifter 
och beskriver i denna översiktliga analys av riskerna i samband med den ekono-
miska förvaltningen av EU:s budget EU:s finansiella flöden och sammanfattar frå-
gor som måste tas upp för att bland annat se till att EU:s skattebetalare får bättre 
valuta för pengarna från EU-budgeten. Analysen presenteras i följande tre delar:

a) En sammanfattning som beskriver de viktigaste frågorna.

b) Denna detaljerade rapport som beskriver förutsättningarna och innehål-
ler information om EU-budgeten, de aktörer som deltar i användningen av 
EU-medel och andra finansiella flöden.

c) Enskilda faktablad om var och en av viktigaste rubrikerna i den fleråriga bud-
getramen, om källor till EU:s inkomster och om offentlig upphandling som 
sammanfattar de viktigaste kännetecknen och frågorna.

1  Det tog två och ett halvt år att 
nå en överenskommelse om 
den fleråriga budgetramen 
2014–2020. Den godkändes 
av Europaparlamentet den 
19 november 2013 och antogs 
av rådet den 2 december 2013.

2  Se punkterna 1.51–1.53 
i årsrapporten för budgetåret 
2012 (EUT C 331, 14.11.2013).

3  Se yttrande nr 1/2010 
Förbättra den ekonomiska 
förvaltningen av Europeiska 
unionens budget: Risker 
och utmaningar (http://
eca.europa.eu) och 
revisionsrättens svar på 
kommissionens meddelande 
Budgetreform för ett Europa 
i förändring.
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Den fleråriga budgetramen

Den fleråriga budgetramen översätter EU:s politiska prioriteringar i ekonomiska termer för en period på minst 
fem år (artikel 312 i Lissabonfördraget). I den fleråriga budgetramen fastställs de årliga högsta beloppen 
(taken) för EU:s utgifter som helhet och för de viktigaste utgiftskategorierna (rubriker). Den är inte lika detalje-
rad som en årlig budget. Genom att den fleråriga budgetramen anger utgiftsgränser för varje utgiftskategori 
föreskriver den budgetdisciplin och ser till att EU:s utgifter utvecklas inom gränserna för EU-budgetens egna 
medel och i överensstämmelse med EU:s politiska mål. Detta system garanterar också ett förutsägbart inflöde 
av resurser till EU:s långsiktiga prioriteringar och ger mottagare av EU-medel större säkerhet. I den fleråriga 
budgetramen för 2014–2020 fastställs taket för de budgetmässiga åtagandena under perioden till 960 miljar-
der euro och för betalningarna till 908 miljarder euro (2011 års priser).

Revisionsförklaring (DAS)

DAS – förklaring om EU-räkenskapernas tillförlitlighet och de underliggande transaktionernas laglighet och 
korrekthet. Enligt EUF-fördraget (artikel 287) ska revisionsrätten pröva om samtliga inkomster och utgifter 
varit lagliga och korrekta och om den ekonomiska förvaltningen varit sund.

Den typ av revisionsuttalande som DAS utgör – om såväl räkenskapernas tillförlitlighet som de underliggande 
transaktionernas laglighet och korrekthet – är sällsynt. Få länder kräver att de nationella revisorerna ska göra 
ett sådant uttalande, och med all sannolikhet skulle medlemsstaternas egna revisorer inte kunna göra ett po-
sitivt uttalande av DAS-typ om den egna offentliga sektorns budget. Till exempel gör Storbritanniens högre 
revisionsorgan National Audit Office reservationer i sitt revisionsuttalande om tillförlitligheten i de offentliga 
räkenskaperna som helhet, men det uttalar sig inte om lagligheten och korrektheten. På samma sätt anger 
Förenta staternas högre revisionsorgan US Government Accountability Office att det inte kan uttala sig om den 
amerikanska regeringens räkenskaper.
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Vad är EU:s finanser och hur administreras de?

EU-budgeten

06 
De årliga EU-budgetarna bygger på den fleråriga budgetramen, som fastställer 
EU:s utgiftsprioriteringar i fem breda policykategorier (rubriker) under en viss 
period (se tabell 1 och diagram 2):

a) För varje år under den aktuella perioden fastställs i den fleråriga budgetra-
men det högsta årliga beloppet för varje rubrik och ett övergripande årligt 
tak för de belopp som kommissionen kan göra åtaganden för och betala 
(åtagande- och betalningsbemyndiganden). I betalningsbudgeten fastställs 
i praktiken det högsta belopp som kommissionen kan begära från medlems-
staterna för att den ska kunna göra sina kontantutbetalningar.

b) Såsom överenskommet i förhandlingarna om den fleråriga budgetramen 
reserveras i den årliga budgeten nationella anslag för varje medlemsstat 
på utgiftsområdena landsbygdsutveckling, fiske och sammanhållningspo-
litik (förhandstilldelningar). På samma sätt innehåller EU-budgetens tak för 
jordbruksutgifter reservationer om de totala årliga bidrag som kan betalas 
till varje medlemsstat. På detta vis har redan 80 % av den fleråriga budget-
ram som finns tillgänglig för medlemsstaterna och den årliga EU-budgeten 
förhandstilldelats till medlemsstaterna.

Den fleråriga budgetramen 2014–2020

(miljarder euro)

Rubrik i den fleråriga budgetramen Åtaganden
Förhandstill-
delningar och 
nationella tak

%

1 Smart tillväxt för alla 450,8 322,3 71

2 Hållbar tillväxt: naturresurser 373,2 353,2 95

3 Säkerhet och medborgarskap 15,7

4 Europa i världen 58,7

5 Administration 61,6

Den fleråriga budgetramen totalt 960,0 675,5 70

varav tillgängligt för medlemsstaterna 839,7 675,5 80

Reserver 10,0

EUF 30,5

Totalt utanför den fleråriga 
budgetramen

40,5

Totalt flerårig budgetram och utanför 1 000,5 675,5 68

Ta
be

ll 
1
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Den fleråriga budgetramen 2014–2020

Källa: Revisionsrättens beräkning baserad på information från kommissionen.
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Smart tillväxt för alla
451 miljarder euro

47 %

Hållbar tillväxt: naturresurser 
373 miljarder euro

39 %

Betalningar
 908 miljarder euro

Utbetalningar för åtaganden
som gjorts under tidigare

budgetramar
 326 miljarder euro

0 150 300 450 600 750 900 1 050 1 200

Fleråriga budgetramen 2014–2020  budgetbetalningar  (908 miljarder euro)

Fleråriga budgetramen 2014–2020  budgetåtaganden (960 miljarder euro)

Europa i världen
59 md euro

6 %

Säkerhet och
medborgarskap 
16 md euro 2 %

Administration
62 md euro

6 %

|<-------------------

|<------------------------
07 
Enligt överenskommelserna ska EU-budgeten mot bakgrund av den finansiella 
krisen och den fleråriga budgetramen 2014–2020 anpassas till EU:s politiska 
prioriteringar för att öka tillväxten och skapa jobb4. I Europa 2020-strategin fast-
ställs fem centrala mål som EU ska uppnå till 2020 med hjälp av medel från såväl 
EU-budgeten som nationella budgetar, nämligen följande:

a) Öka sysselsättningen: 75 % av befolkningen i åldrarna 20–64 ska ha ett 
arbete.

b) Höja utbildningsnivån: den andel ungdomar som slutar skolan i förtid ska 
vara under 10 %, och minst 40 % av befolkningen i åldrarna 30–34 ska ha 
avslutad högre utbildning.

c) Förbättra villkoren när det gäller forskning och innovation: 3 % av EU:s brut-
tonationalprodukt (BNP) ska investeras i FoU.

4  EU:s strategi för ekonomisk 
tillväxt, som Europeiska rådet 
godkände den 17 juni 2010.
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5  EIB ägs av medlemsstaterna 
och finansierar kapitalprojekt 
som främjar EU:s mål. Omkring 
90 % av dess lån går till 
medlemsstaterna,och de 
resterande 10 % till 150 andra 
länder. EIB-lån kan kombineras 
med bidrag från den allmänna 
budgeten och EUF. Europeiska 
investeringsfonden är en 
del av EIB-familjen och 
tillhandahåller små och 
medelstora företag riskkapital 
och garantier.

6  Se not 7.1 om ekonomiska 
stödmekanismer och ut- och 
inlåning som förvaltas av 
kommissionen i Europeiska 
unionens preliminära 
konsoliderade årsredovisning 
budgetåret 2013.

d) Främja social delaktighet genom minskad fattigdom: antalet personer som 
lever i eller hotas av fattigdom och social utestängning ska minska med minst 
20 miljoner.

e) Minska växthusgasutsläppen (klimat/energi) med minst 20 % jämfört med 
1990 års nivåer (eller med 30 %, om förutsättningarna finns), öka andelen 
förnybara energikällor i vår slutliga energiförbrukning till 20 % och höja 
energieffektiviteten med 20 %.

08 
Förutom EU:s årliga allmänna budget förvaltar kommissionen följande:

a) Europeiska utvecklingsfonden (EUF) (omkring 3 miljarder euro för 2013, 
27 miljarder euro för 2014–2020). Medlemsstaternas bidrag till EUF-budgeten 
beslutas vid mellanstatliga förhandlingar utanför EU:s allmänna budgetför-
farande, men EUF kan komma att integreras i EU:s budget i nästa fleråriga 
budgetram (se faktabladet om Europa i världen). Kommissionen förvaltar 
EUF-finansierad verksamhet med hjälp av medel som anslås i form av icke 
återbetalningspliktigt stöd. Europeiska investeringsbanken (EIB)5 förvaltar 
investeringsanslag och räntesubventioner.

b) Ut- och inlåning på cirka 57,2 miljarder euro i slutet av 20136. Under specifika, 
godkända omständigheter kan EU (företrätt av kommissionen) låna medel för 
att låna ut dem till länder i syfte att fullgöra sitt uppdrag enligt fördraget.

i) De upplånade medlen garanteras av de 28 medlemsstaterna. De lånas di-
rekt ut (”back-to-back”) till det stödmottagande landet, på exakt samma 
villkor som de lånades upp på, så att kommissionen inte utsätter sig för 
några ränte- eller valutarisker.

ii) Det finns tre huvudinstrument: systemet för betalningsbalansstöd (som 
ger finansiellt stöd till medlemsstater utanför euroområdet, med lån på 
11,6 miljarder euro den 31 december 2013 till Ungern, Lettland och Ru-
mänien), Europeiska finansiella stabiliseringsmekanismen (EFSM, som gav 
finansiellt stöd till alla medlemsstater, med lån på 44,5 miljarder euro den 
31 december 2013 till Irland och Portugal. EFSM beviljar nu inga nya lån, 
eftersom dess stödverksamhet har ersatts av stöd från EFSF och senare 
ESM – se punkt 10 nedan) och mekanismen för makrofinansiellt stöd (som 
stöder partnerländer som ligger utanför Europa men geografiskt nära EU, 
med lån på 0,6 miljarder euro den 31 december 2013).

iii) Dessutom finns också Euratomlån som ges till medlemsstater och 
icke-medlemsstater för att finansiera projekt med koppling till energi-
anläggningar (0,4 miljarder euro den 31 december 2013) och skuldebrev 
som emitterats av Europeiska kol- och stålgemenskapen (EKSG) på 
0,2 miljarder euro den 31 december 2013).
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c) Långfristiga skulder avseende främst pensioner och övriga ersättningar till 
anställda (45,7 miljarder euro vid utgången av 2013). En tredjedel av de beräk-
nade kostnaderna för dessa ersättningar finansieras via avdrag på de anställ-
das löner. Medlemsstaterna ska gemensamt garantera att dessa ersättningar 
betalas och måste finansiera dem i framtiden.

d) Garantifonden för åtgärder avseende tredjeland, för att täcka utebliven betal-
ning på de lån som EIB lämnat till icke-medlemsstater.

e) Speciella instrument utanför budgeten, som ska användas vid katastrofer och 
exceptionella händelser, på upp till 1,4 miljarder euro varje år (reserven för 
katastrofbistånd, Europeiska unionens solidaritetsfond, flexibilitetsmekanis-
men och Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter).

Särskilda åtgärder som svar på den finansiella krisen och 
statsskuldkrisen

09 
Medlemsstaterna samordnar i högre grad sin ekonomiska politik inom den euro-
peiska planeringsterminen (se ruta 3) och måste omsätta EU:s riktlinjer och regler 
i sina årliga policy- och budgetval.

10 
Med anledning av statsskuldkrisen inrättade euroländerna mellanstatliga finan-
siella stabilitetsmekanismer (Europeiska finansiella stabiliseringsmekanismen 
(EFSF7) och dess efterföljare Europeiska stabilitetsmekanismen (ESM8)). Kommis-
sionen ansvarar för att förhandla om och övervaka efterlevnaden av de politiska 
villkor som fastställts för det finansiella stödet från dessa mekanismer. Dessa lån 
garanteras dock inte av EU-budgeten och de ingår inte i EU:s räkenskaper9.

7  Inom EFSF lånas 
152,8 miljarder euro ut till tre 
länder: Irland, Portugal och 
Grekland. EFSF beviljar inga 
nya lån efter den 1 juli 2013. 
Euroländer som behöver 
stöd kan låna från ESM, som 
har en utlåningskapacitet på 
500 miljarder euro.

8  ESM har inrättats och ägs 
av euroländerna. Länder 
som behöver stöd kan 
låna från ESM, som har 
en utlåningskapacitet på 
500 miljarder euro.

9  Kommissionen förvaltar 
dessutom de samordnade 
bilaterala lånen från 
euroländer till Grekland. 
De har ingen inverkan på 
EU-budgeten och vare 
sig ingår eller nämns 
i årsredovisningen.

Ru
ta

 3 Den europeiska planeringsterminen

Alla medlemsstater ska spegla sitt åtagande att uppnå Europa 2020-målen i sina nationella målsättningar 
och tillväxtfrämjande åtgärder. Den europeiska planeringsterminen är en årlig cykel för samordning av den 
ekonomiska politiken med vars hjälp medlemsstaternas individuella ansträngningar ska samordnas och foku-
seras så att man uppnår den önskade effekten på tillväxten. Varje år gör kommissionen en ingående analys av 
ländernas ekonomiska och strukturella reformprogram och lämnar landsspecifika rekommendationer för de 
kommande 12–18 månaderna. Rådet diskuterar och antar formellt dessa rekommendationer, som godkänns 
av Europeiska rådet. Politiska råd ges följaktligen till medlemsstaterna innan de slutbehandlar sina nationella 
budgetar för det följande året. Varningar kan utfärdas om rekommendationerna inte följs inom en viss tid.
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10  De nationella 
centralbankernas andelar 
av ECB:s kapital beräknas 
med hjälp av en nyckel som 
speglar respektive lands andel 
av EU:s totala befolkning 
och bruttonationalprodukt. 
Dessa två faktorer har 
samma viktning. ECB justerar 
andelarna vart femte år och 
varje gång ett land ansluter sig 
till EU. Justeringen baseras på 
uppgifter från kommissionen.

11  EBRD inrättades 1991 för 
att främja företagande 
och övergång till öppna 
och demokratiska 
marknadsekonomier. 
Den är verksam i 34 
länder i Centraleuropa, 
Centralasien och södra och 
östra Medelhavsområdet. 
Bland aktieägarna finns 
64 länder, Europeiska 
unionen och Europeiska 
investeringsbanken. EU:s 
medlemsstater, EIB och 
kommissionen äger omkring 
63 % av EBRD:s aktier.

12  Kapitel 2 Metoder 
för genomförande 
i budgetförordningen 
(tillämplig från den 
1 januari 2013) (EUT L 298, 
26.10.2012, s. 1). Det finns 
tre förvaltningsformer (före 
2013 fanns det fem). Vid 
direkt förvaltning övervakar 
kommissionens avdelningar, 
genomförandeorgan och 
cheferna för EU:s delegationer 
användningen av medel. Vid 
indirekt förvaltning anförtros 
genomförandet främst åt 
byråer, länder utanför EU och 
internationella organisationer. 
Vid delad förvaltning förvaltas 
medlen genom nationella 
genomförandeorgan 
som granskas separat 
av attesterande organ. 
I budgetförordningen 
fastställs revisions- och 
kontrollarrangemangen 
för var och en av dessa 
genomförandeformer.

11 
Europeiska centralbanken (ECB) omfattas inte av EU-budgeten:

a) ECB ägs av alla medlemsstaters nationella centralbanker, vilkas respektive 
andelar grundas på uppgifter från kommissionen10.

b) Under 2014 tar ECB över ansvaret för den gemensamma tillsynsmekanismen 
och får befogenhet att utöva tillsyn över och göra ingripanden i kreditinstitut 
i de deltagande medlemsstaterna (de 18 euroländerna och de länder utanför 
euroområdet som har rätt att delta). I praktiken kommer ECB att utöva direkt 
tillsyn över de cirka 130 största bankerna i euroområdet, medan andra fort-
sätter att vara de nationella myndigheternas ansvar.

EU:s komplexa budgetsystem

12 
EU-budgeten används i en komplex miljö (se diagram 4):

a) Den omfattar över 30 politikområden, ett stort antal olika mål och många 
aktiviteter. Tusentals projekt finansieras genom en rad instrument (bidrag, 
subventioner, lån, garantier, direkt budgetstöd till länder utanför EU och 
innovativa finansieringsinstrument och andra mekanismer för att öka utnytt-
jandet av EU-medlen). Slutliga stödmottagare är till exempel enskilda perso-
ner, företag, universitet, offentlig-privata partnerskap och offentliga organ.

b) Den omfattar aktörer från såväl medlemsstaterna (på nationell, regional och 
lokal nivå) som länder utanför EU och internationella organisationer samt 
olika kommissionsavdelningar (generaldirektorat), byråer och andra EU-organ 
(andra EU-institutioner, Europeiska investeringsbanken (EIB), Europeiska 
investeringsfonden (EIF)) och organisationer som EU deltar i (till exempel 
Europeiska banken för återuppbyggnad och utveckling (EBRD)11 och gemen-
samma företag).

c) Medlemsstaterna står för omkring 80 % av utnyttjandet av EU-budgeten 
enligt formerna för delad förvaltning. Huvuddelen av dessa 80 % är reser-
verad för varje land i nationella förhandstilldelningar (se punkt 6 b och 
tabell 1). Utom när det gäller jordbruksutgifter måste medlemsstaterna 
finansiera en del av kostnaderna för verksamhet med delad förvaltning själva 
(medfinansiering).

d) Förvaltningsformen12 och huruvida kommissionen är ensam bidragsgivare 
till de åtgärder som vidtas påverkar inte bara i vilken mån kommissionen kan 
vara med och forma den verksamhet som genomförs utan avgör också vilken 
kontroll, revision och redovisning som ska genomföras samt till vilken infor-
mation kommissionen har tillgång.
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e) Det finns många separata program, projekt och åtgärder med liknande eller 
kompletterande mål för vilka olika förvaltnings- och kontrollåtgärder gäller. 
Det finns flera finansieringskällor på olika politikområden (till exempel kan 
forsknings- och innovationsprojekt finansieras från tre olika EU-finansierings-
källor, med olika förvaltnings- och stödregler för var och en av dem; när det 
gäller externa åtgärder kan vissa åtgärder finansieras från både EU-budgeten 
och Europeiska utvecklingsfondens (EUF) budget). Finansiering från flera 
olika källor förekommer även inom enskilda politikområden13. Det innebär 
att när program, projekt och åtgärder får finansiering från en rad olika källor 
(EU-budgeten och nationella budgetar, EIB och andra) är det inte säkert att 
de totala kostnaderna klart framgår. Varje finansieringskälla har dessutom 
sina egna bestämmelser för styrning och rapportering14. Detta påverkar hur 
sund den ekonomiska förvaltningen blir för medlemsstater som tillhandahål-
ler medel genom olika kanaler.

f) EU-budgeten fastställs varje år, men många av de aktiviteter som finansieras 
genomförs under ett antal år. Det leder till följande:

i) Förskott (förfinansiering) betalas till medlemsstaterna, andra intermediä-
rer och stödmottagare när de börjar genomföra EU-finansierade pro-
gram. Vid utgången av 2013 uppgick det utbetalade förfinansieringsbe-
loppet till 79,4 miljarder euro, merparten av det gällde verksamhet med 
delad förvaltning som medlemsstaterna stod för (se punkt 40).

ii) Det är stor skillnad mellan budgeten för åtaganden och budgeten för 
betalningar. Skillnaden har ökat över tiden och påverkar kommissionens 
förmåga att tillgodose alla betalningsansökningar samma år som ansök-
ningarna görs15. De rättsliga finansieringsåtaganden som inte ledde till 
utbetalning förrän senare (kallade reste à liquider eller RAL (utestående 
åtaganden)) uppgick till 222,4 miljarder euro vid utgången av 2013. Mer-
parten av dem gällde åtaganden som gjorts för sammanhållnings- 
politiska utgifter för perioden 2010–2014 (se diagram 3). Tillsammans 
med övriga skulder (främst för inköp och personalens pensioner) på 
103,4 miljarder euro, exklusive upptagna lån, kommer detta att kräva 
framtida utbetalningar från EU-budgeten på cirka 326 miljarder euro ut-
över de belopp som man enats om i den fleråriga budgetramen 2014–
2020 (vid utgången av 2013) (se diagram 2).

g) När medlemsstaterna använder budgeten måste de följa de regler och be-
stämmelser som fastställts för hur den ska användas på EU-nivå. Det innebär 
att det måste finnas ändamålsenliga mekanismer som gör dessa regler kända 
eller integrerar dem på nationell, regional och lokal nivå.

h) När det gäller indirekta utgifter genom länder utanför EU, internationella 
organisationer eller EIB reglerar avtal hur EU-budgeten ska användas liksom 
även vilka rapporterings- och kontrollrättigheter som gäller.

13 Kommissionens 
arbetsdokument A Budget 
for Europe 2020: the current 
system of funding, the 
challenges ahead, the results 
of stakeholders consultation 
and different options on 
the main horizontal and 
sectoral issues (en budget för 
Europa 2020: det nuvarande 
systemet för finansiering, 
framtida utmaningar, resultat 
av samrådet med berörda 
aktörer och olika alternativ 
när det gäller de viktigaste 
övergripande och sektoriella 
frågorna), s. 9 och 17, under 
rubriken A simpler and more 
transparent budget (en enklare 
och mer transparent budget) 
(SEC(2011) 868 final, 29.6.11).

14  Slutsatserna 3.3, 3.4 och 5 i 
en uppföljningsstudie från 
2013 om följderna av EIB:s 
och EBRD:s medfinansiering 
från EU-budgeten (rapport 
från Europaparlamentets 
generaldirektorat 
för intern politik, 
utredningsavdelningen för 
budgetfrågor D).

15  Se punkterna 1.51–1.53 och 
1.58–1.59 i årsrapporten för 
budgetåret 2012 (EUT C 331, 
14.11.2013).
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13 
Kommissionen är ytterst ansvarig för övervakningen och genomförandet av 
EU-budgeten. Den kan återkräva medel från medlemsstaterna och andra om de 
inte används till överenskomna ändamål och på ett riktigt sätt.

14 
Alla dessa delar sammantagna kräver tydliga roller och ansvarsområden och god 
samordning och kommunikation mellan de olika aktörerna samt att det har in-
förts tillförlitliga mekanismer för ansvarsutkrävande och kontroll som garanterar 
att budgeten används riktigt och är ändamålsenlig.

Åtaganden som ska betalas ut (utestående åtaganden) per rubrik i den fleråriga 
budgetramen och per år

Källa: Revisionsrättens beräkning baserad på information från kommissionen.
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Användning av EU-budgeten

D
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 4

De 28 medlemsstaterna samlar sina bidrag till den årliga budgeten i enlighet med överenskommelsen om den fleråriga budgetramen (2014: 143 miljarder euro).
Den används till prioriteringar som föreslagits av kommissionen och godkänts av rådet och Europaparlamentet.

EU: 28 medlemsstater

E
U
F

E
U
F

≈20 % av budgeten 
förvaltas av kommissionen
(forskning, administrativa utgifter, globala åtgärder,
konsumentskydd etc.)

EU-budgeten

Budgeten är uppdelad på 30 politikområden.

≈80 % av budgeten 
förvaltas av de 28 medlemsstaterna och >200 regionala
eller lokala förvaltningar (jordbruk, fiske, landsbygdsutveckling,
sammanhållningsutgifter, infrastruktur etc.)

≈ 80 %≈ 20 %

Europeiska
kommissionen

Åtgärder och projekt väljs ut och
medel betalas till stödmottagare. EU: 28 medlemsstater

>200 regionala och
lokala förvaltningar

Källa: Revisionsrätten.
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15 
Diagram 5 visar ansvarsmodellen när det gäller utnyttjande av EU-budgeten:

a) Rådet och Europaparlamentet fastställer unionens årliga budget i enlighet 
med fördragets bestämmelser16.

b) Enligt EU-fördraget är kommissionen ansvarig för utnyttjandet av budgeten17. 
Den största delen av budgeten används av medlemsstaterna, men kommis-
sionen är ytterst ansvarig för genomförandet av den och rapporterar tillbaka 
till både Europaparlamentet och rådet om hur den har använts.

c) Revisionsrätten avger en revisionsförklaring (DAS) och presenterar resultaten 
av effektivitetsrevisioner för Europaparlamentet och rådet18, som använder 
dem som grund för att bevilja kommissionen ansvarsfrihet för budgetens 
inkomster och utgifter19.

d) Ett liknande förfarande används för att bevilja övriga EU-institutioner och 
byråer ansvarsfrihet för den budget som de har använt.

16  Artikel 314 i EUF-fördraget: 
”Europaparlamentet och 
rådet ska i enlighet med ett 
särskilt budgetförfarande 
fastställa unionens budget 
i enlighet med följande 
bestämmelser […]”. I artikel 
314.2 anges följande: 
”Kommissionen ska förelägga 
Europaparlamentet och 
rådet budgetförslaget […]”. 
I artikel 314.3–313.10 anges 
förfarandet för hur budgeten 
ska antas.

17  Artikel 17 i fördraget om 
Europeiska unionen. Enligt 
artikel 317 i EUF-fördraget ”[…] 
ska kommissionen i samarbete 
med medlemsstaterna 
genomföra budgeten […]”.

18  Artiklarna 285 och 287 
i EUF-fördraget.

19  Artikel 319.1 i EUF-fördraget: 
”På rekommendation av 
rådet ska Europaparlamentet 
bevilja kommissionen 
ansvarsfrihet för budgetens 
genomförande […]”.

Ansvarsmodellen för utnyttjandet av EU-budgeten

D
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Källa: Revisionsrätten.
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20Vilka risker finns för att den 
ekonomiska förvaltningen 
inte är sund?
16 
EU:s medel bidrar på ett värdefullt och väsentligt sätt till att främja målen i för-
draget. De stärker lagstiftning som främjar de fördragsenliga friheterna, den inre 
marknaden och konsumenternas hälsa och skydd, och de gör EU synligt i världen. 
Det är unionsmedborgarnas, skattebetalarnas, medlemsstaternas regeringars och 
budgetmyndighetens legitima önskan att EU-medlen används rätt och förnuf-
tigt och att de ger europeiskt mervärde. Men det som EU har uppnått sträcker 
sig längre än till finansiering. Under de senaste två årtiondena har EU antagit 
utmaningarna att integrera 16 nya länder, införa euron och ge ett samfällt svar 
på den globala finansiella krisen och statsskuldkrisen i Europa. En del arbete för 
att fördjupa den inre marknaden återstår visserligen, men den har upprättats 
med små budgetutgifter. EU-medel har också bidragit till att skapa och konso-
lidera strukturer och nät som för EU:s medborgare och organisationer närmare 
varandra, både fysiskt och kulturellt, och har därmed främjat den europeiska 
integrationen.

17 
Riskerna för att den ekonomiska förvaltningen inte är sund är att EU-budgeten

a) inte används som planerat, för de ändamål och i enlighet med de regler som 
budgetmyndigheten fastställt (lagliga och korrekta utgifter),

b) inte redovisas rätt i årsredovisningen (tillförlitliga räkenskaper)20,

c) inte används på ett förnuftigt sätt, i enlighet med principerna för sund eko-
nomisk förvaltning (sparsamhet, effektivitet och ändamålsenlighet),

d) genom EU-utgifterna eventuellt inte tillför mervärde och att de förväntade 
vinsterna eventuellt inte förverkligas (europeiskt mervärde).

20  Eftersom revisionsrätten 
har avgett ett positivt 
uttalande om räkenskapernas 
tillförlitlighet sedan 2007 
behandlas inte detta ämne 
i denna översiktliga analys av 
riskerna i samband med den 
ekonomiska förvaltningen.
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18 
Om dessa risker hanteras väl bör det resultera i utgifter av god kvalitet, det vill 
säga ändamålsenliga och sparsamma utgifter som används effektivt och i över-
ensstämmelse med reglerna. Bilaga I innehåller en detaljerad förteckning över 
de typer av externa, finansiella och verksamhetsrelaterade risker som kan före-
komma när EU-budgeten används. Om riskerna blir verklighet kan de resultera 
i att

a) man inte levererar politiska resultat eller uppnår avsedda resultat eftersom 
fel eller olämpliga processer används för att uppnå de önskade resultaten 
och effekterna,

b) man inte tillför mervärde, särskilt på europeisk nivå; EU-medlen medför even-
tuellt vissa vinster för unionsmedborgarna eller andra mottagare, men utgif-
terna har inte en tydlig EU-dimension, eller så kunde resultaten ha uppnåtts 
med hjälp av andra medel eller mindre EU-pengar,

c) åtgärder eller underlåtenhet att agera som skadar EU:s eller kommissionens 
rykte,

d) man inte använder lämpliga förvaltningsmetoder eller operativa metoder för 
att uppnå de politiska målen, det vill säga att resultaten hade kunnat uppnås 
på ett bättre sätt, eller att bättre resultat hade kunnat uppnås med andra 
metoder,

e) man inte inför adekvata internkontrollsystem för att uppnå målen (med 
hänsyn till risker som är förenade med förvaltningen, insatserna, utgifternas 
laglighet och korrekthet, finansieringen, upphandlingen, oegentligheter och 
andra oriktigheter, it-användningen, personalresurserna, tillgångarna, hälsa 
och säkerhet etc.) eller upprättar resultatstyrningssystem för övervakning av 
framstegen.

19 
I denna översiktliga analys behandlas inte följande aspekter på grund av deras 
exceptionella karaktär:

a) Oegentligheter och korruption som ofta inbegriper ett sofistikerade ma-
növrer och maskopi mellan bedragare som lockas av de stora finansiella 
flödena. Revisionsrätten beaktar risken för oegentligheter när den planerar 
och utför sina revisioner, men den letar inte systematiskt och aktivt efter 
oegentligheter. Detta är Europeiska byrån för bedrägeribekämpnings (Olaf) 
ansvarsområde21.

b) Åtgärder eller underlåtenhet att agera som kan skada EU:s eller kommissio-
nens rykte.

c) Specifika åtgärder som svar på den finansiella krisen och statsskuldkrisen, 
såsom banbrytande mellanstatliga initiativ av medlemsstaterna (se punk-
terna 9–11), väcker frågor om formerna för ansvarsutkrävande och revision 
inom den offentliga sektorn, som behandlas i en annan översiktlig analys från 
revisionsrätten22.

21  Ordförandens brev till 
Europaparlamentets talman 
Europeiska revisionsrättens 
synpunkter på kommissionens 
rapport om insatserna mot 
korruption (http://eca.europa.
eu).

22  Se revisionsrättens rapport 
Luckor, överlappningar och 
utmaningar: en översiktlig 
analys av EU:s förfarande 
för ansvarsutkrävande och 
offentlig revision (http://eca.
europa.eu).
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Lagliga och korrekta EU-utgifter: att använda 
pengarna i enlighet med reglerna

20 
I detta avsnitt behandlas huvudsakligen budgetutgifter. Närmare uppgifter om 
inkomster, som bör vägledas av de övergripande principerna om enkelhet, 
öppenhet och rättvisa enligt Europeiska rådet från februari 2013, finns i fakta- 
bladet om inkomster. De viktigaste frågorna när det gäller inkomster är hur bud-
geten ska finansieras (källor) och vilket belopp varje medlemsstat ska bidra med 
till EU-budgeten.

21 
Revisionsrätten gör ett negativt uttalande om korrektheten i budgetutgifter 
(transaktioner) eftersom de fel som vi konstaterar på alla områden utom inkom-
ster och administrativa utgifter är väsentliga, det vill säga att felnivån ligger över 
en acceptabel nivå23.

22 
Fel uppstår när betalningar vare sig är lagliga eller korrekta, till exempel när er-
sättning begärs av stödmottagare som inte har rätt till stöd eller för utgifter som 
inte ska finansieras av EU eller när villkoren för att få stödet inte uppfylls. Dessa 
problem (rapporterade som fel) uppstår av följande skäl:

a) Stödmottagarna gör felaktiga redovisningar.

b) Stödmottagarna uppfyller inte villkoren för att få och använda EU-stödet. Om 
villkoren är komplexa och omfattande kan det vara svårt för stödmottagare 
att uppfylla dem och för förvaltare att fastställa att de följs. Otydliga villkor 
kan vara öppna för tolkning och leda till att utgifter accepteras i en utgifts-
kultur (det vill säga där det finns press att utnyttja den tillgängliga budgeten 
utan hänsyn till om genuina behov tillgodoses eller inte).

c) De kontroller som kommissionen, medlemsstaternas förvaltningsmyndighe-
ter och andra revisorer som attesterar utgifterna gör lyckas inte förhindra, 
upptäcka och korrigera felaktiga utgiftsredovisningar.

d) Medlemsstaterna och andra som har i uppdrag att använda budgeten foku-
serar på att använda den (utnyttja anslag) inom den fastställda tidsperioden, 
så att den inte går förlorad, vilket sker på bekostnad av riktig eller ändamåls-
enlig användning. De årliga anslag som öronmärks för varje medlemsstat (se 
punkt 6 b) förstärker en kultur som koncentrerar sig på nettobalanser och en 
omfördelning av EU-budgeten i stället för på övervägande av hur de gemen-
samma EU-resurserna bäst kan investeras och användas för det allmänna 
bästa.

23  Väsentligheten avgörs 
vid en professionell 
bedömning. Fel över 2 % av 
utgiftskategorin anses vara 
väsentliga, vilket gäller även 
fakta och händelser som, 
om de redovisas öppet, kan 
ändra läsarens uppfattning 
om räkenskaperna. Under 
perioden 2009–2012 har den 
uppskattade mest sannolika 
felprocenten i EU-budgeten 
varierat mellan 3,3–4,8 % av 
de totala utgifterna.
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Sund ekonomisk förvaltning: att uppnå resultat 
genom EU-budgeten

23 
Goda insatser innebär att ”göra rätt saker (ändamålsenlighet) på rätt sätt (effek-
tivitet)”. En ändamålsenlig och effektiv administration kräver att EU-finansierade 
aktiviteter utformas rätt för att tillgodose de faktiska behoven och att de genom-
förs med lämpliga metoder. Dessa aktiviteter ska syfta till att uppnå väl definie-
rade mål och resultatet av dem ska övervakas ordentligt, så att kommissionen 
och andra förvaltningsorgan kan mäta hur målen uppfylls.

24 
I sina effektivitetsrevisioner24 rapporterar revisionsrätten om hur EU-medlen har 
använts och om det har skett på ett ändamålsenligt sätt.

25 
Press att utnyttja EU-medel utan tillräcklig hänsyn till att förväntade resultat 
uppnås kan leda till att man får dålig valuta för pengarna. Diagram 6 visar de 
vanligaste problem som vi rapporterar i våra särskilda rapporter. Dålig valuta för 
pengarna kan bero på brister i utformningen, genomförandet och övervakningen 
av de åtgärder som finansieras om

a) syftet med finansieringen inte klart framgår eller om det inte finns någon 
preliminär utvärdering (förhandsutvärdering) eller bedömning av vilken 
finansiering som faktiskt behövs,

b) det finns för många mål eller otydliga mål som kan tolkas på olika sätt, så att 
det blir svårt att fastställa prioriteringar,

c) de potentiella stödmottagarnas behov inte bedöms tillräckligt eller de even-
tuella effekterna av EU-finansieringen inte beaktas på lämpligt sätt,

d) stödet inte inriktas på stödmottagare, områden och projekt med störst be-
hov eller om urvalskriterierna för enskilda projekt är otillräckliga,

e) stödkriterierna är otydliga eller tillämpas inkonsekvent av de organ som be-
viljar EU-stöd (bidrag, lån etc.),

f) EU-medlen ger stödmottagarna vissa fördelar, men åtgärderna har ingen 
särskild EU-dimension utöver vad som redan finansieras av medlemsstaterna 
på nationell, regional och lokal nivå; det europeiska mervärdet kan därför 
ifrågasättas,

g) det inte görs någon bedömning av om kostnaderna för EU-åtgärderna är 
rimliga,

24  Enligt artikel 30 i kapitel 7 
i budgetförordningen ska 
EU-budgeten användas 
enligt principerna för sund 
ekonomisk förvaltning 
(sparsamhet, effektivitet 
och ändamålsenlighet). 
Resultaten av revisionsrättens 
effektivitetsrevisioner 
offentliggörs i särskilda 
rapporter och sammanfattas 
i kapitel 10 i årsrapporten 
EU‑budgeten: att uppnå 
resultat.
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h) EU-medel används till att köpa varor och tjänster av onödigt hög kvalitet,

i) inköpsregler inte följs vid upphandling av varor och tjänster,

j) det tar för lång tid att genomföra åtgärderna,

k) EU-budgeten eventuellt används till att finansiera åtgärder och projekt som 
inte är självgående eller upprätthålls när EU-medlen inte längre finns till-
gängliga; de medel som ursprungligen användes kan därför ge dålig valuta 
för pengarna,

l) det råder brist på information om vad som faktiskt har åstadkommits och 
vilka vinster det har gett; viss information finns ibland tillgänglig, till exempel 
när enskilda länder inför rapportering om aktiviteter på sitt territorium (resul-
tatmål, utvärderingar etc.), men det ger inte någon samlad bild av resultaten 
i EU och inte heller kan jämförelser inom EU göras; det får till följd att de enda 
enhetliga och jämförbara uppgifter som finns tillgängliga för hela EU-budge-
ten gäller finansieringsnivåer, vilket kan förstärka utgiftskulturen.

De vanligaste problem som revisionsrätten rapporterar i sina särskilda rapporter

D
ia

gr
am

 6

Källa: Europeiska revisionsrätten.

Behov

Mål

Bedöma/Fastställa Övervaka

Fastställa

Stödregler
Projekt A

Projekt B

Projekt C

Besluta

Förvaltning
(planering, urval, övervakning)

Otillräcklig
behovsbedömning

Oklara
mål Komplexa 

stödvillkor!

!

! Bristfällig
prioritering!

Projekt A

Projekt B

Projekt C

Urvalsregler
(prioriteringar)

Effektivitet (Resultat <-> Medel)

Ändamålsenlighet (Resultat <-> Mål)

x
Fel projekt
utvalda!

Projekt A

Projekt B

x

Effekter

Resultat

Medel 

Bristfällig
ansvarsskyldighet
för användningen
av medel eller effekter 

!

Sparsamhet

Kostnadskrävande, 
onödiga inslag,
dödvikt

!

Ofullständig information
Bristfällig övervakning!

Bristfällig
hållbarhet!

Villkor
uppfylls inte!



25Vad går fel och varför?

Några specifika riskfaktorer

26 
I punkterna 12–15 ovan beskrivs hur komplex användningen av EU-budgeten är. 
Programstrukturernas komplexitet och mångfald (med olika förfaranden) häm-
mar EU-utgifternas effekter och skapar en administrativ börda för de sökande. 
Alltför komplicerade regler för utgifter eller kontrollkrav kan försena genomför-
andet och bidra till en negativ bild av EU. Ett antal nyckelfrågor förtjänar särskild 
uppmärksamhet och behandlas närmare i detta avsnitt.

Stödregler och andra villkor för att få EU-stöd

27 
Komplexa stödregler och andra villkor för hur medel får användas kan leda till 
dålig målinriktning av medlen och till att EU-budgeten inte används optimalt.

28 
Kommissionen vidtar åtgärder för att minska och förenkla lagstiftningen. Men 
antalet regler och deras komplexitet skapar fortfarande svårigheter för medlems-
staternas förvaltningsmyndigheter, andra intermediärer och stödmottagare:

a) På vissa budgetområden finns det upp till sju regelnivåer, med villkor utsprid-
da på många lagtexter. Det kan leda till olika tolkningar och följaktligen till 
inkonsekvent tillämpning.

b) Reglerna och den upplevda komplexiteten kan avskräcka deltagare från att 
ansöka om EU-stöd och försvårar även efterlevnaden av reglerna.

c) Det är inte säkert att alla aktörer som är med och uppbär inkomster eller 
använder EU-budgeten känner till reglerna, särskilt inte när utgifterna medfi-
nansieras via medlemsstaternas nationella budgetar.

d) Medlemsstaternas myndigheter kanske inte kan vidta åtgärder i rätt tid 
för att se till att ändringar av EU-reglerna blir kända och tillämpas på deras 
territorium.

e) Medlemsstaterna kan också öka komplexiteten genom att lägga till villkor 
i sina nationella regler (till exempel om upphandling) eller andra riktlinjer el-
ler genom att fastställa egna stödkriterier (till exempel när det gäller utgifter 
inom sammanhållningspolitiken). Dessa ytterligare krav kan vara överflödiga 
och på ett onödigt sätt öka den administrativa bördan och komplexiteten när 
EU-budgeten används.

f) Kontrollsystemen på en viss nivå är eventuellt inte tillräckliga för att man ska 
kunna kontrollera att alla villkor uppfylls.
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Tillämpning av regler och förfaranden för offentlig upphandling

29 
Inköp med offentliga medel är förenade med särskilda svårigheter för förvaltare 
med utgiftsansvar: medlen måste användas på ett öppet, opartiskt och riktigt 
sätt och ge valuta för pengarna. EU:s direktiv om offentlig upphandling syftar till 
att öppna den inre marknaden och underlätta gränsöverskridande upphandling 
och inköp samt tillhandahålla en rättslig ram för öppna och transparenta inköp. 
Om dessa regler inte följs kan det leda till att de offentliga kostnaderna blir högre 
(till exempel offentliga bygg- och anläggningsarbeten till alltför höga kostnader), 
att konkurrensen blir dålig, att legitima anbud från anbudsgivare förkastas eller 
att kostnaderna och förseningarna ökar på grund av att kontrakt sägs upp.

30 
Många av de fel avseende laglighet och korrekthet som revisionsrätten konstate-
rar handlar om bristfällig tillämpning av upphandlingsregler och upphandlings-
förfaranden (se faktabladet om offentlig upphandling). Det kan ske avsiktligt 
för att gynna vissa leverantörer i förhållande till andra eller av misstag därför att 
reglerna är komplexa och svåra att förstå.

Kapacitet hos medlemsstaternas myndigheter att förvalta och använda 
EU-medel

31 
Medlemsstaternas behöriga myndigheter och deras revisorer har det primära 
ansvaret för att se till att subventioner och bidrag betalas till stödberättigade 
mottagare som uppfyller de nödvändiga villkoren och att oriktiga betalningar 
återvinns på lämpligt sätt25. Kostnaderna för att inrätta de organ och system som 
ska administrera EU-medlen delas mellan medlemsstaterna och EU, där medlems-
staterna har viss rätt att själva bestämma hur de ska organisera sina system och 
kontroller på nationell, regional och lokal nivå.

25  Genom den nya 
budgetförordningen 
(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)) har med-
lemsstaternas egensvar och 
ansvarsskyldighet för den 
EU-budget som de använder 
ökat.
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32 
Det faktum att EU-medlen används via 28 nationella förvaltningar och många re-
gionala och lokala myndigheter med olika administrativ kapacitet ökar risken för 
fel avseende laglighet och korrekthet samt riskerna för att utgifternas kvalitet blir 
bristfällig. Inkonsekvenser i system och kontroller när det gäller tillämpning av 
stödkriterier, utvärdering av kostnadernas rimlighet, efterlevnad av regler för of-
fentliga inköp, tillämpning av böter och återvinning av felaktigt utbetalda medel, 
kontroller på plats av bidrag och subventioner, kontroller av hur lagstiftning om 
miljö, hälsa och livsmedelsäkerhet genomförs, tillämpning av regler för statligt 
stöd och beviljande av importtillstånd eller kontroller av import kan bero på att 
medlemsstaternas myndigheter har otillräcklig administrativ kapacitet.

33 
Olika utnyttjande och administrativ kapacitet kan också fördröja genomförandet 
av åtgärder, regleringsverksamhet och utbytet av information mellan kommissio-
nen och medlemsstaterna.

34 
Medlemsstaterna kan också få svårt att på ett ändamålsenligt sätt och i rätt tid 
försöka åtgärda de brister som revisionsrätten och kommissionen har upptäckt.

Samordning av EU-budgeten och nationella budgetar, med press att 
utnyttja EU-medel

35 
EU-budgetens årliga karaktär kan orsaka problem med finansieringen av åtgärder 
som genomförs under ett antal år. Det tar tid att omsätta finansieringsbeslut till 
konkreta prioriteringar och åtgärder på nationell, regional och lokal nivå. Skillna-
den kan vara stor mellan det politiska åtagandet och de tilldelade resurserna och 
mellan de åtgärder som planerats och de som genomförts. Vidare är EU:s budget-
process och nationella budgetprocesser åtskilda: de utförs av olika aktörer med 
olika prioriteringar och följer olika cykler.

36 
Därför kan det förekomma överlappningar, luckor och motsägelser mellan 
EU-budgeten och nationella utgifter, vilket resulterar i ineffektivitet och resurs-
slöseri. Den utökade samordningen av den ekonomiska politiken inom den eu-
ropeiska planeringsterminen (se ruta 3) kan bidra positivt till att bekämpa dessa 
problem.
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37 
Detta är särskilt viktigt nu med tanke på situationen när det gäller de offentliga 
finanserna i medlemsstaterna, framför allt i de medlemsstater där medel från 
EU-budgeten utgör en stor del av de offentliga finanserna. Vad beträffar medfi-
nansierade utgifter kan åtstramningsåtgärderna i medlemsstaterna leda till att de 
nationella medlen minskas kraftigt eller till att de inte längre finns tillgängliga för 
att genomföra åtgärder. Nedskärningar i de administrativa utgifterna och mins-
kade personalresurser påverkar också deras förmåga att utnyttja EU-budgeten 
på ett riktigt sätt. De EU-finansierade åtgärdernas hållbarhet kan också vara ett 
problem när EU-medel inte längre finns tillgängliga.

38 
Den insatsorienterade synen på utgifterna i EU-budgeten innebär att förvalt-
nings- och kontrollmyndigheter inriktar sig på efterlevnad, oavsett uppnått 
resultat. Den ekonomiska förvaltningen kan till största delen vara inriktad på att 
utnyttja den tillgängliga budgeten. Till exempel syftade många av åtgärderna för 
att förenkla programgenomförandet och påskynda betalningarna till att pro-
grammen 2007–2013 skulle utnyttjas (omprogrammering, förskottsbetalningar 
(förhandstilldelning), förlängning av budgetmedlens tillgänglighet (tidsfrister för 
avslutning), utvidgning av de stödberättigande utgifternas räckvidd och förenk-
ling av ersättningen genom en ökad användning av schablonbelopp och enhets-
belopp i stället för ersättning av faktiska kostnader).

39 
Medlemsstaterna kan också känna sig pressade att utnyttja EU-budgeten utan att 
göra stränga kontroller. Tillräckliga ansträngningar görs eventuellt inte för att se 
till att medlen används till rätt program och projekt från början. Tillgång till öron-
märkta nationella anslag kan göra kommissionen ovillig att stoppa förslag från 
medlemsstaterna. Till exempel i början av de nya programperioderna använder 
kommissionen eventuellt inte alla sina rättigheter för att se till att medlemsstater-
nas förslag är förenliga med EU-målen och att de föreslagna insatserna i tillräcklig 
mån tillgodoser de specifika behov som identifierats av medlemsstaterna.
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De årliga EU-budgetarnas effekter på åtgärder och likviditetsförvaltning

40 
Eftersom många av de aktiviteter som finansieras genom den årliga EU-budgeten 
genomförs under ett antal år kan medlemsstaterna, andra intermediärer och 
stödmottagare få förskott (förfinansiering) för att starta sina aktiviteter26. Hur 
dessa förskott används vet man inte förrän mycket senare när utgifterna (ersätt-
ningsanspråk) lämnas in och kontrolleras. Budgeträkenskaperna uppvisar bättre 
genomförandegrad de första åren eftersom de belopp som betalats ut i förfinan-
siering redovisas som utgifter. Men onödigt långa perioder med förfinansiering 
kan öka möjligheterna till fel och förluster och göra det särskilt svårt att ställa om 
aktiviteter för att uppnå mål. Eftersom tidsfristerna för att lämna in ersättnings-
anspråk är långa blir problem synliga först efter ett antal år när det kan vara för 
sent att lösa dem och det kan vara problematiskt att spåra underliggande doku-
mentation och information. Felprocentsatserna är därför högre under senare år 
när ersättningsanspråken regleras27.

41 
De utgiftsåtaganden som inte omsätts i betalningar förrän senare (utestående 
åtaganden) kan dölja budgetbelopp som inte kan utnyttjas (se diagram 3 ovan).

42 
Såsom anges i punkt 12 f ii och diagram 2 ovan kommer medlemsstaterna att 
vara tvungna att bidra med 1 234 miljarder euro i framtiden för att utgiftsåtagan-
den ska kunna omsättas i betalningar.

Vinster med utgifter från EU-budgeten – ”europeiskt mervärde”

43 
Europeiskt mervärde är föreställningen att utgifter på EU-nivå ger extra fördelar 
jämfört med vad som kan uppnås genom nationella program. Denna princip 
har fått större genomslagskraft sedan man i förhandlingarna om den fleråriga 
budgetramen tog upp frågor om kostnaderna för och vinsterna med EU-medlem-
skap och de politiska och ekonomiska konsekvenserna av europeisk integration. 
Principen är en användbar referenspunkt för att se till att EU agerar när medlems-
staterna inte kan göra det eller när EU kan uppnå bättre resultat. Den kan hjälpa 
till att flytta diskussionens fokus från hur EU-budgeten fördelas mellan medlems-
staterna till hur gemensamma resurser bäst investeras för gemensamma syften.

26  Förskotten uppgår 
vanligtvis till mellan 4 och 
12 % av den förväntade 
aktivitetskostnaden. Vid 
utgången av 2013 uppgick 
det belopp som betalats 
ut i förfinansiering till 
79,4 miljarder euro, merparten 
av det för aktiviteter med 
delad förvaltning med 
medlemsstaterna.

27  Av det skälet undantar 
revisionsrätten förskott från 
de utgifter som vi kontrollerar 
med avseende på laglighet 
och korrekthet.
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44 
Budgeten tillför ett europeiskt mervärde när utgifterna är motiverade och på ett 
ändamålsenligt sätt bidrar till att EU:s politiska mål uppnås effektivt samt till ka-
pacitetsuppbyggnad och välstånd i medlemsstaterna. Förutom att tillhandahålla 
finansiering på områden där EU har exklusiv behörighet kan EU-budgeten tillföra 
mervärde genom att skapa nät (både fysiska och professionella) som för unions-
medborgarna och medlemsstaterna närmare varandra. Den finansierar innova-
tiva åtgärder, och tillgång till EU-medel kan få regeringar att vidta åtgärder som 
de kanske inte hade övervägt annars.

45 
Det finns dock ett antal osäkerhetsfaktorer: eventuellt tillhandahåller EU bara 
ytterligare medel och ökar därmed de totala medel som finns tillgängliga men 
utan att budgetutgifterna har någon särskild EU-dimension, EU-medlen kan gå 
till aktiviteter som skulle ha genomförts av medlemsstaterna och andra stödmot-
tagare under alla omständigheter (dödvikt) eller så kan medlen vara otillräckliga 
och inte motsvara den kritiska massa som krävs för att de planerade resultaten 
ska uppnås. Splittringen och mångfalden av utgiftsprogram (med olika förfaran-
den) minskar dessutom det europeiska mervärdet och kan leda till uppfattningen 
att EU är spendersamt, slösaktigt och byråkratiskt.

46 
I vilken grad kommissionen medverkar i användningen av EU-budgeten varierar 
beroende på vilken av de tre förvaltningsformerna som tillämpas (direkt, delad 
eller indirekt förvaltning (se fotnot 12)). Dessa påverkar i sin tur kommissionens 
förmåga att fastställa och få tillgång till förvaltnings- och resultatinformation 
i rätt tid, att direkt övervaka de system och kontroller som har införts för att 
uppnå målen, att åtgärda brister snabbt och att standardisera formerna för kon-
troll och revision.

Kvaliteten på uppgifter och information

47 
Kommissionen samordnar många aktörer som använder budgeten och kan inte 
kräva att standardiserade processer och förvaltningssystem används. Utma-
ningen ligger i att se till att rätt uppgifter samlas in från intermediärerna vid rätt 
tidpunkt och att de kan kontrolleras på ett ändamålsenligt sätt.
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48 
Vidare bygger kommissionens övervakning, ekonomiska förvaltning och resul-
tatstyrning ofta på begränsad, ofullständig eller otillförlitlig information. Till 
exempel

a) är underliggande information och styrkande handlingar ofta utspridda geo-
grafiskt och i olika system,

b) innehåller förvaltningsinformationssystem inte tillräcklig information om hur 
medlen har använts, vilka effekter de har lett till och vilket mervärde de har 
tillfört,

c) är systemen för rapportering och ansvarsskyldighet inte utformade för att 
mäta utfall eller övervaka resultat i förhållande till planen,

d) saknar fleråriga program etappmål som gör att kommissionen kan följa fram-
steg och åtgärdernas riktning och se till att målen uppnås,

e) kan det saknas indikatorer för att mäta om den ekonomiska förvaltningen är 
sund (sparsamhet, effektivitet och ändamålsenlighet) eller så är indikatorerna 
olämpliga och uppmuntrar fel beteende,

f) kan det förekomma bristfälliga utvärderingar eller inga utvärderingar alls.

Utgifter som inte ska belasta EU-budgeten och revisioner

49 
När det gäller utgifter med delad förvaltning används avslutningsförfaranden28 
för att fastställa vilket belopp som ska belasta EU-budgeten. Kostnaderna för 
finansiella korrigeringar i fråga om jordbruksutgifter belastar den berörda med-
lemsstatens budget, men i fråga om strukturfonderna anpassar medlemsstaten 
sin utgiftsredovisning, om den samtycker till korrigeringen, och beloppen blir då 
tillgängliga för omfördelning inom samma land. Om medlemsstaten inte sam-
tycker till korrigeringen kan kommissionen fatta ett formellt beslut om att driva 
igenom den, vilket resulterar i att den EU-finansiering som finns tillgänglig för 
det berörda landet minskar. Detta innebär att det inte finns något incitament för 
de berörda medlemsstaterna att åtgärda brister i sina system.

28  Avslutande innebär att de 
räkenskaper för utgifter som 
lämnats till kommissionen för 
finansiering är korrekta och att 
de utgifter som bokförts i dem 
har använts i enlighet med 
reglerna.
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50 
Kommissionen kan inte direkt och systematiskt kontrollera de delar av EU-budge-
ten som används av intermediärer (medlemsstater, andra länder, internationella 
organisationer etc.) och inte heller de utgifter som stödmottagare begär ersätt-
ning för (redovisar). Den förlitar sig på oberoende revisorer som attesterar de 
aktuella utgifterna och på de begränsade kontroller och inspektioner som görs 
av dess egen operativa personal och av revisorer. Denna situation ger upphov till 
vissa svårigheter, nämligen följande:

a) De oberoende revisorernas attestering av utgifter kan vara problematisk på 
grund av problem med kvaliteten på deras arbete och med att det utförs 
i rätt tid29, eller med deras oberoende.

b) Kommissionens egna kontroller kan påverkas av brister i dess kontrollstrategi.

c) Kommissionen har inte resurser att utföra omfattande och storskaliga revisio-
ner, vilket kan leda till förseningar i avslutningsprocessen och till att kommis-
sionen accepterar utgifterna först efter omfattande och tidskrävande finan-
siella korrigeringar.

29  Revisionsrätten har 
konstaterat att kvaliteten på 
dessa revisorers arbete inte 
alltid är tillräckligt tillförlitlig.
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51 
Både kommissionen och medlemsstaterna har ansvar för att se till att EU-medlen 
används väl och förnuftigt, och under senare år har de framgångsrikt vidtagit 
många åtgärder för detta ändamål. Likväl erbjuder starten på den nya fleråriga 
budgetramen 2014, införandet av tillhörande genomförandelagstiftning och den 
nya budgetförordningen, tillsammans med kommissionens åtagande att se till 
att budgeten är mer resultatinriktad, möjligheter att förenkla och förbättra den 
ekonomiska förvaltningen av EU-budgeten.

Fokusera på resultat och europeiskt mervärde

52 
De ändringar som föreslagits när det gäller formerna för delad förvaltning i den 
fleråriga budgetramen 2014–2020 är i grunden fortfarande fokuserade på utgifter 
och inte på de resultat som uppnås. Hur framgångsrika ändringarna blir beror på 
hur väl de genomförs av både kommissionen och medlemsstaterna.

53 
Kommissionen bör med Europaparlamentets och rådets stöd prioritera utgifter 
för aktiviteter med ett europeiskt mervärde, till exempel på områden där kom-
missionen har exklusiv behörighet, gränsöverskridande åtgärder, projekt som 
främjar det gemensamma intresset och europeiska nät. Budgetområden där 
utgifterna är mångskiftande och uppsplittrade eller där åtaganden och nationella 
anslag utnyttjas långsamt eller underutnyttjas bör granskas extra noga, eventu-
ellt med sikte på att dra tillbaka finansieringen.

Fokusera på resultatstyrning

54 
För att främja resultatstyrning bör målen för EU-budgeten formuleras klart och 
tydligt, med tillförlitliga indikatorer och etappmål och arrangemang för systema-
tisk övervakning och utvärdering, så att framsteg mot målen kan mätas. Detta 
kräver följande:

a) En tydlig motivering till varför åtgärder är angelägna och nödvändiga på 
EU-nivå (konsekvensbedömning).

b) En tydlig bild av vad man vill uppnå med EU-åtgärden, lagstiftningsåtgärder-
na och budgeten samt en tydlig beskrivning av programmets logik (syfte och 
ändamål) och förfarandet för att bedöma dess resultat och effekter. Det krävs 
också att man uttryckligen anger de roller och ansvarsområden som alla de 
som medverkar i genomförandet av budgeten har.
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c) Införande av en tillförlitlig resultatstyrning och ett tillförlitligt rapporterings-
system med tydligt definierade resultatindikatorer som tillämpas allmänt av 
kommissionen, medlemsstaterna, regioner och andra aktörer. Detta möjlig-
gör jämförelser och aggregeringar inom hela EU. Framsteg bör regelbundet 
övervakas och mätas mot en specifik referens, och indikatorerna bör vara 
inriktade på output, utfall och effekter. Kommissionens ansträngningar på 
senare tid att skapa ett resultatstyrnings- och rapporteringssystem bör fort-
sätta att vara en prioritering.

d) Utvärderingar i rätt tid för att fastställa huruvida målen har uppnåtts på ett 
effektivt och ändamålsenligt sätt.

Fokusera på budgetförvaltning

55 
För förvaltningen av budgeten behöver kommissionen förbättra och offentlig-
göra sin långsiktiga likviditetsbudgetprognos för att bättre kunna förutse vilka 
medel som krävs från medlemsstaterna och se till att de nödvändiga betalningar-
na kan göras från godkända årliga (betalnings)budgetar. I denna analys bör man 
även överväga i vilken omfattning EU kommer att behöva finansiera förskottsbe-
talningar samt vilka utbetalningsbehov som följer av de skulder som redan har 
bokförts i unionens balansräkning.

56 
Kommissionen bör vara mer proaktiv när det gäller att identifiera fall av nationell 
överreglering30. Fortsatta ansträngningar bör göras för att förenkla lagstiftning, 
fastställa realistiska och tydliga stödvillkor (särskilt på nationell nivå) och i större 
utsträckning betala enhetsbelopp och schablonbelopp baserade på resultat och 
inte på insatskostnader.

57 
Inom sina egna avdelningar bör kommissionen identifiera bästa praxis och 
integrera aktiviteter som tillför mervärde. Den bör också identifiera budgetområ-
den där olika avdelningar förvaltar liknande program och aktiviteter, och där de 
potentiella intermediärerna är desamma, och se till att förfaranden och rapporte-
ringskrav är enhetliga.

58 
Kommissionen bör också riktmärka enhetskostnaderna för aktiviteter och pro-
gram som den medfinansierar i medlemsstaterna, så att offentliga organ på ett 
bättre sätt kan jämföra och övervaka vilken valuta för pengarna deras utgiftspro-
gram ger.

30  Se Europaparlamentets studie 
Gold‑plating in the EAFRD: to 
what extent do national rules 
unnecessarily add to complexity 
and, as a result, increase the 
risk of errors? (Om nationell 
överreglering inom EJFLU 
och i vilken utsträckning 
nationella regler i onödan ökar 
komplexiteten och därigenom 
risken för fel?) (februari 2014).
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59 
Kommissionen är också bäst lämpad att identifiera bästa praxis i medlemssta-
terna och att främja denna och sprida erfarenheter över de nationella gränserna 
och i medlemsstaterna genom att stödja gränsöverskridande nätverk. Den kan 
stärka förvaltningars och andra intermediärers institutionella kapacitet genom 
att tillhandahålla bättre vägledning, förklaringar och checklistor för hur EU-bud-
geten ska användas och tillhörande lagstiftning genomföras (till exempel om 
bästa praxis när det gäller offentlig upphandling, om förvaltningsförklaringar, om 
oberoende revisorers attestering av utgifter och om inspektionsmetoder).

Kontrollarrangemang och arbete som utförs av andra

60 
Såväl kommissionen som medlemsstaterna bör se till att kontrollarrangemangen 
genomförs väl och är ändamålsenliga:

a) Medlemsstaternas ackreditering av nationella förvaltnings- och kontrollorgan 
bör garantera att alla organ som deltar i användningen och kontrollen av 
EU-medel har nödvändig administrativ kapacitet och nödvändiga resurser, 
och att de utför sina uppgifter på ett ändamålsenligt sätt.

b) Kommissionen bör genom de nationella förvaltningsförklaringarna kunna 
uppnå säkerhet om hur förvaltnings- och kontrollsystemen fungerar, om de 
underliggande transaktionernas laglighet och korrekthet och om efterlev-
naden av principerna för en sund ekonomisk förvaltning genom att se till att 
dessa förklaringar är välgrundade.

Halvtidsöversyn

61 
Halvtidsöversynen av den fleråriga budgetramen för 2014–2020 kan vara ett 
tillfälle att fundera över prioriteringar när det gäller EU:s budgetutgifter och över 
utformningen av instrument för att genomföra dem. Hur ska man för det första 
utnyttja de möjligheter som erbjuds i EUF-fördraget (artikel 311 tredje stycket) 
som tillåter att nya källor till EU-inkomster inrättas, och hur ska man se till att 
finansieringen av medlemsstaternas del av EU-budgeten är rättvis, öppen för 
insyn, kostnadseffektiv och enkel och bygger på varje medlemsstats förmåga att 
bidra? Så länge som det nuvarande systemet styrs av reserverade nationella an-
slag och inte av vilka resultat som ska uppnås kan, för det andra, EU-utgifternas 
ändamålsenlighet inte garanteras. Med utgångspunkt från resultaten av halvtids-
översynen bör kommissionen ta hänsyn till dessa två viktiga frågor inom ramen 
för framtida fleråriga budgetramar, vilka kommer att kräva politisk enighet bland 
alla berörda intressenter.
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 I Risker som kan förekomma när EU-budgeten används1

Externa risker

Politiska

 ο Politiska beslut och prioriteringar fastställs av medlemsstaterna utanför EU-kontexten

 ο Medlemsstaterna har motstridiga prioriteringar

 ο Kommissionens mål har svagt politiskt stöd i medlemsstaterna

 ο Organisationer, förvaltningar eller stödmottagare påtvingas ansvar som de inte vill ha

 ο Partnerländer utanför EU – styrningsfrågor/andra politiska faktorer

Rättsliga

 ο Den rättsliga grunden är oviss/splittrad/komplicerad eller genomgår stora ändringar

Finansiella risker

Budgetmässiga

 ο Otillräckliga medel/resurser för att utföra angelägna åtgärder/det saknas kontanter för utbetalningar

 ο En medlemsstat kan inte medfinansiera åtgärder på grund av sina egna budgetrestriktioner

 ο Betalningar innehåller fel (laglighet och korrekthet/DAS-fel, utgifterna följer inte reglerna)

 ο Problem med budgetförvaltningen (stor andel åtaganden och betalningar görs sent under budgetåret, åtaganden 
görs men används inte – utestående åtaganden – och ökad användning av förfinansiering)

 ο Aktiviteter finansieras av andra källor, andra EU-instrument eller genom medfinansiering (överlappande program)

 ο Icke stödberättigande kostnader ersätts

1  Inspiration har hämtats från stödprogrammet för förbättring av förvaltningen och styrningen i central- och östeuropeiska länder (Sigma, ett 
gemensamt initiativ av OECD och EU) och dess ram för riskidentifiering.
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 I Oegentligheter, oriktigheter och korruption

 ο Förebyggande, upptäckt och korrigering av oegentligheter prioriteras lågt

 ο Resurser för att skydda budgeten mot oegentligheter saknas

 ο Aktiviteterna inbegriper stora kontantbelopp eller varor med högt värde

 ο Förlust av tillgångar

 ο Svårigheter att identifiera den slutliga stödmottagaren

Offentlig upphandling

 ο Komplexa regler för offentlig upphandling eller kontraktsregler

 ο EU:s förfaranden för offentlig upphandling följs inte (uppdelning för att undvika tröskelvärden för konkurrenskrav, 
publicitet, tilldelningskriterier, kontraktsvillkor, undertecknande etc.)

 ο Olämpliga anbudsförfaranden används (kontrakt tilldelas ofta utan konkurrens, kontrakt avseende kompletterande 
byggentreprenader etc.)

Aktivitetsrisker

Politiken

 ο Betydande förändring av de politiska förutsättningarna

 ο Inkonsekvent förvaltning inom kommissionens avdelningar – olika policymål (och därmed också olika program-
genomförande och resultatåtgärder)
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Programutformning/programverksamhet

 ο Komplexa metoder/aktiviteter för att genomföra program

 ο Olämplig genomförandemekanism

 ο Nya initiativ inrättade i brådska/brådskande insatser

 ο Snabbt genomförande av programmet efter beslutet om rättslig grund

 ο Aktiviteter som revisionsobjektet inte har några eller begränsade erfarenheter av (till exempel nya instrument för 
att hantera den finansiella krisen och statsskuldkrisen)

 ο Långsamt programgenomförande

 ο Insatserna involverar ett stort antal transaktioner

 ο Ohanterliga operativa förfaranden

Organisationsstruktur

 ο Komplex organisation (till exempel gränsöverskridande insatser, med språkliga, politiska eller geografiska problem, 
flera administrativa nivåer etc.)

 ο Geografiskt utspridd organisation

Organisationsansvar

 ο Organisationer, förvaltningar eller stödmottagare påtvingas ansvar och kostnader som de inte vill ha

 ο Otydlig ansvarsfördelning mellan kommissionen och medlemsstaterna

 ο Bristfällig samordning av aktiviteter, särskilt inom system med decentraliserad eller delad förvaltning

 ο Otydlig ansvarsfördelning/överlappande ansvarsområden inom EU-institutionerna/EU-organen

Bi
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 I Organisationsresurser

 ο Avsaknad av en gemensam stödjande administrativ struktur

 ο It som är föråldrad, mycket komplex eller inbegriper många olika och/eller inkompatibla datasystem

Fastställande av operativa mål

 ο Otillräcklig behovsbedömning

 ο Avsaknad av/otydliga/otillräckliga eller okvantifierade mål avseende sparsamhet, effektivitet och ändamålsenlighet

 ο Målen inbegriper inte räkenskapernas laglighet, korrekthet, exakthet och tillförlitlighet eller skydd av tillgångar

 ο Motstridiga eller oförenliga mål, antingen i EU:s politik eller program eller när det gäller EU:s respektive nationella 
prioriteringar

 ο Oklara prioriteringar eller mål som inte prioriteras

 ο Bristfälliga förfaranden för att prioritera och välja ut program och projekt som garanterar att gemenskapsmedlen 
får största möjliga effekt

Omsätta mål i praktiken

 ο Inga tydliga kopplingar mellan mål och aktiviteter

 ο Stöd-/urvalskriterierna är oklara eller alltför oförenliga med målen (för allmänna, för restriktiva eller inte relevanta)

 ο Avgörande faktorer som kan äventyra måluppfyllelsen bedöms inte regelbundet
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Kontrollsystem

 ο Avsaknad av internkontrollsystem för övervakning av sparsamhet, ändamålsenlighet och effektivitet

 ο Brister i kontrollsystemens utformning eller funktion, övervaknings- och kontrollsystem saknas eller befintliga 
system är olämpliga

 ο Komplexa kontrollsystem (inte ändamålsenliga eller kostnadskrävande)

 ο Stödmottagare/medlemsstater har olika kontrollsystem

 ο Insatserna omfattas inte fullt ut av vanliga kontroller

 ο Inspektioner på plats eller övervakningsrättigheter utnyttjas inte eller används sällan

Finansiella kontrollsystem

 ο Stödmottagarnas redovisningssystem är inte kompatibla med EU:s system

 ο Kostnaderna i programmet är för höga eller högre än förväntat eller budgetmål missas i hög grad

 ο Svårigheter att fastställa kostnaderna för insatsvaror

 ο Redovisningssystem saknas/bristfällig verifieringskedja

Revision och utvärdering

 ο Bristfälligt revisionssystem (täckning, kvalitet, rapportering, uppföljning)

 ο Tidigare granskningsiakttagelser har inte följts upp

 ο Bristfälliga utvärderingar/ingen uppföljning av utvärderingsresultat

Information

 ο Det finns inget system för förvaltningsinformation eller det befintliga systemet har brister

 ο Förvaltningsinformationen och den finansiella informationen är bristfällig eller används inte korrekt eller 
missbrukas
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Resultatmätning

 ο Systemen för rapportering- och ansvarsskyldighet har inte utformats för att mäta utfall, eller det finns inget system 
som mäter faktiska resultat i förhållande till planen

 ο Det saknas indikatorer som mäter sparsamhet, effektivitet och ändamålsenlighet

 ο De indikatorer som används är olämpliga eller uppmuntrar fel beteende

 ο Kommissionen och medlemsstaterna använder olika mått för att mäta centrala resultat

Resultat

 ο Resultat/effekter har inte uppnåtts

 ο Förseningar i genomförandet på grund av att intermediärer/entreprenörer har levererat bristfälliga resultat

 ο Bevis för bristfälliga resultat (många klagomål, låg användartillfredsställelse, skillnader i resultat jämfört med lik-
nande organisationer, bristfälliga resultat för tjänster som lagts ut på entreprenad)

Mervärde

 ο Europeiskt mervärde saknas – programmen ersätter nationella offentliga utgifter eller inget mervärde (obs: ad-
ditionalitet och subsidiaritet)

 ο Bristfällig hållbarhet – inget egenansvar; projekt inrättas utan en lämplig dialog med stödmottagarna; stödmot-
tagaren är starkt beroende av EU; projektet fortsätter inte/upprätthålls inte efter det att EU:s stöd upphör

 ο Dödvikt (insatsen skulle ha genomförts oavsett EU-stödet)

 ο Nationell överreglering (EU-stöd används till att genomföra kostnadskrävande åtgärder och projekt utöver vad 
som är nödvändigt)

Anseende

 ο Åtgärder/brist på åtgärder som skadar EU:s/kommissionens anseende
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Ledningen

 ο Etiska värderingar/bristfällig integritet (oriktigheter tolereras, ingen uppförandekod)

 ο Stark press på ledningen att uppnå orealistiska mål eller hålla orealistiska tidsfrister (dvs. hög åtagandegrad)

 ο Politiska och andra former av påtryckningar för att agera på ett visst sätt

 ο Bevis för bristfälliga förvaltningsresultat (till exempel misskötsel i det förgångna på områden/i länder, stora kost-
nadsöverskridanden och förseningar, bristfällig planering, avsaknad av tillsyn och övervakning)

Personal

 ο Otillräcklig, underkvalificerad, oerfaren eller dåligt motiverad personal och/eller bristfälliga rekryteringsförfaranden

 ο Stort antal underleverantörer

 ο Befattningsbeskrivningar saknas

 ο Politik för personalrotation saknas

Bi
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ga
 I
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01 
EU:s allmänna budget (EU-budgeten) är en balanserad budget. Europeiska kom-
missionen kan inte låna pengar för att finansiera utgifter och utgifterna måste 
motsvara inkomsterna. Enligt Europeiska rådets möte i februari 2013 bör inkom-
sterna vägledas av målen om enkelhet, öppenhet och rättvisa.

02 
Kommissionen föreslår att medlemsstaternas bidrag ska förenklas1 (genom att de 
nuvarande mervärdesskattebaserade egna medlen tas bort och genom att nya 
kategorier egna medel införs (en skatt på finansiella transaktioner och en ny för-
enklad kategori mervärdesskattebaserade egna medel) och genom att den nuva-
rande korrigeringsmekanismen ersätts av korrigeringar i form av enhetsbelopp). 
Förslagets övergripande effekt skulle vara att de egna medlens sammansättning 
ändras liksom den andel som varje medlemsstat betalar till EU-budgeten. Till 
dess att förslaget enhälligt har antagits av medlemsstaterna kommer det nuva-
rande förslaget att gälla. Medlemsstater kan även besluta att tillämpa det nya 
systemet retroaktivt.

Vad som ingår

03 
Inkomsterna utgörs till största delen av egna medel (cirka 92 %). Det totala belop-
pet för egna medel kan inte överstiga 1,23 % av bruttonationalinkomsterna (BNI) 
för EU:s medlemsstater. De övriga inkomsterna är böter, återvunna utgifter, dröjs-
målsränta och böter, inkomster från administrativ verksamhet (bidrag till perso-
nalens pensionssystem samt inkomstskatt) och finanspolitiska korrigeringar.

04 
Egna medel består av följande:

a) Traditionella egna medel (cirka 12 %) som utgörs av tullavgifter baserade på 
Gemensamma tulltaxan och sockeravgifter som betalas av sockerproducen-
ter. Medlemsstaterna behåller 25 % av de uppburna egna medlen som ett 
bidrag till sina uppbördskostnader.

b) Mervärdesskattebaserade egna medel (cirka 10 %) varvid en uttagssats be-
räknas på medlemsstaternas harmoniserade beräkningsunderlag för mervär-
desskatt. Det harmoniserade beräkningsunderlaget får inte överstiga 50 % av 
varje medlemsstats BNI. Alla medlemsstater2 betalar en enhetlig procentsats 
på 0,3 % av de harmoniserade beräkningsunderlagen.

1  KOM(2011) 739 slutlig, 
9.11.2011 – Ändrat förslag till 
rådets beslut om systemet för 
Europeiska unionens egna 
medel.

2  Utom Tyskland, Neder-
länderna, Österrike och 
Sverige som betalar en 
reducerad sats.
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c) BNI-baserade egna medel (cirka 70 %) är de medel som används för att 
balansera budgeten och bygger på medlemsstaternas sammanställningar av 
BNI-uppgifter.

i) Förenade kungariket får rabatt på sitt BNI-baserade bidrag baserat på 
mekanismen för att korrigera obalanser i budgeten. Korrigeringen finan-
sieras av de andra medlemsstaterna där bidragen från fyra medlemsstater 
(Tyskland, Nederländerna, Österrike och Sverige) är begränsade till 25 % 
av deras andel av korrigeringen.

ii) Fram till 2013 fick två medlemsstater (Nederländerna och Sverige) var och 
en en bruttominskning med 150 miljoner euro3 av sitt årliga BNI-baserade 
bidrag.

iii) BNI och beräkningsunderlagen för mervärdesskatt för ett visst år kan 
balanseras och justeras (och därigenom bidragen) under upp till fyra år 
då de preskriberas om inte kommissionen gör en reservation.

Vad vi konstaterade

05 
Det nuvarande systemet för finansiering av budgeten är komplext och saknar 
insyn:

a) Uppbörden av traditionella egna medel är komplex. Oriktigheter förekommer 
(med regler som ändras, med miljontals importörer som genomför transaktioner 
av varierande värde och där skatteflykt och odeklarerad import sker). Området 
påverkas av medlemsstaternas olika kapacitet och system (där organisationen av 
uppbörd ofta ändras, it-systemen är föråldrade eller saknas helt, tillämpningen 
av nyckelförfaranden skapar problem och där den komplicerade gränsöverskri-
dande förvaltningen påverkas av olika administrativ kapacitet). Kommissionens 
kontroller i medlemsstaterna bedöms vara delvis ändamålsenliga.

b) Tre av kommissionens generaldirektorat – GD Budget, GD Skatter och tullar 
samt Eurostat – deltar i kontrollen av beräkningsunderlagen för mervärdes-
skatt, vilket innebär kontroll av komplexa statistiska aggregat och bedöm-
ning av medlemsstaternas skatteuppbördssystem. Undandragande av 
mervärdesskatt är ett allvarligt problem i EU och förlusterna beräknas kunna 
uppgå till 20 % av mervärdesskatteinkomsterna. Medlemsstaternas revi-
sionsorgan kontrollerar också detta eftersom det påverkar deras nationella 
skatteinkomster.

c) BNI-baserade bidrag bygger på BNI-uppgifter som sammanställs av med-
lemsstaterna och kontrolleras av Eurostat. Kommissionens kontroll av BNI har 
brister och är endast delvis ändamålsenlig. BNI-uppgifter är komplexa och 
innehåller alltid vissa felaktigheter eftersom de bygger på uppskattningar. 
Kommissionen bedömer inte systemen för övervakning och kontroll av 
BNI-sammanställning i medlemsstaterna, men de högre revisionsorganen ska 
uttala sig om detta i framtiden.

d) Förenade kungarikets rabatt är politiskt känslig och beräkningen är komplex. 
Väsentliga fel påträffades i beräkningarna för 2009 respektive 20104.

3  Mätt i 2004 års priser och 
justerat till aktuella priser 
när de årliga bidragen 
beräknades.

4  Beräkningsfelet 2009 hittade 
kommissionen för sent för att 
det skulle kunna rättas under 
det aktuella budgetåret. 
Beräkningsfelet 2010 
hittades av revisionsrätten 
i samband med arbetet inför 
revisionsförklaringen.
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Uppbars inkomsterna för 2012 korrekt och fullständigt och 
förvaltades de väl?

 ο Innehåller de väsentliga fel? NEJ

Högriskfaktorer

06 
Felaktigt uppburna traditionella egna medel och brister i medlemsstaternas mer-
värdesskattesystem minskar de tillgängliga inkomsterna från dessa källor och gör 
att det krävs högre BNI-bidrag för att balansera budgeten.

07 
Om en medlemsstat redovisar sin BNI för högt (eller för lågt) påverkas inte de 
samlade BNI-baserade egna medlen, men det leder till att de andra medlemssta-
ternas bidrag minskar (eller ökar).

En väg framåt

08 
Kommissionen bör göra en mer strukturerad och formell analys av BNI-uppgif-
terna och rapportera om medlemsstaternas BNI-uppgifter och om förvaltningen 
av BNI-baserade medel på ett fullständigare, transparentare och enhetligare sätt. 
Kommissionen bör också genomföra sin kontrollcykel snabbare.

09 
Medlemsstaterna bör förbättra sin tullövervakning för att maximera uppbörden 
av traditionella egna medel. Rapporterings- och uppbördssystemen för mervär-
desskatt bör också garantera att den uppburna mervärdesskatten rapporteras 
korrekt och att undandragandet minimeras.

10 
Medlemsstaternas revisionsmyndigheter spelar en viktig roll när det gäller att se 
till att systemen och kontrollerna inom samtliga tre områden för egna medel till-
lämpas korrekt.
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Ytterligare läsning/Revisionsrättens rapporter och yttranden

 ο Revisionsrättens yttrande nr 2/2012

över det ändrade förslaget till rådets beslut om systemet för Europeiska unionens egna medel – KOM(2011) 739,

över det ändrade förslaget till rådets förordning om genomförandebestämmelser till systemet för Europeiska 
unionens egna medel – KOM(2011) 740,

över det ändrade förslaget till rådets förordning om metoder och förfaranden för tillhandahållande av traditio-
nella och BNI-baserade egna medel samt åtgärder för att möta likviditetsbehov – KOM(2011) 742,

över förslaget till rådets förordning om metoder och förfarande för tillhandahållande av egna medel grundade 
på mervärdesskatt – KOM(2011) 737,

över förslaget till rådets förordning om metoder och förfaranden för tillhandahållande av egna medel grundade 
på en skatt på finansiella transaktioner – KOM(2011) 738

Aspekter som gäller laglighet och korrekthet

 ο Revisionsrättens årsrapport för budgetåret 2012, kapitel 2 (Inkomster)

Effektivitetsrevisioner

 ο Särskild rapport nr 11/2013 Korrekta uppgifter om bruttonationalinkomst (BNI): en mer strukturerad och målinriktad 
strategi skulle göra kommissionens kontroll mer ändamålsenlig

 ο Särskild rapport nr 13/2011 Bidrar kontrollen av tullförfarande 42 till att förebygga och uppdaga undandragande av 
mervärdesskatt?

 ο Särskild rapport nr 1/2010 Kontrolleras de förenklade förfarandena för import på ett ändamålsenligt sätt?

Mer information

Kontakta revisionsrättens pressekreterare:
E-post: press@eca.europa.eu



51Den fleråriga budgetramen 
(FBR) 1 – Smart tillväxt 
för alla

(miljoner euro) (åtaganden)

2014–2020 FBR1

FBR 1 – Smart tillväxt för alla 508 921

1a. Konkurrenskraft för tillväxt och sysselsättning 142 130

1b. Ekonomisk, social och territoriell sammanhållning 366 791

Andel i procent av hela rubriken som är förskottsanslag till 
medlemsstaterna 72

Anm.: Utgifterna fördelas mellan 13 stora teman (transport, forskning och innovation, miljö, humankapital, 
arbetsmarknad, små och medelstora företag och företagsstöd, social infrastruktur, it-tjänster, kapacitetsupp-
byggnad, energi, social delaktighet, den urbana och territoriella dimensionen samt kulturarv och turism).

GD Regional- och stadspolitik är den avdelning vid kommissionen som i första hand ansvarar för utgifter för 
sammanhållningspolitiken. Den förvaltar även föranslutningsinstrumentet under rubrik 4 i FBR – Europa 
i världen. Föranslutningsinstrumentet ska hjälpa kandidatländer att utveckla transportnätverk och förbättra 
miljöinfrastruktur. Det är avsett för kandidatländer (Turkiet och f.d. jugoslaviska republiken Makedonien) och 
potentiella kandidatländer på västra Balkan (Albanien, Bosnien och Hercegovina, Montenegro, Serbien och 
Kosovo).

1  Den fleråriga budgetramen (FBR) 2014–2020 beslutades i 2011 års priser (rådets förordning 
(EU, Euratom) nr 1311/2013 av den 2 december 2013 om den fleråriga budgetramen för 2014–2020 
(EUT L 347, 20.12.2013, s. 884)). Beloppen ovan anges i aktuella priser (från GD Budgets webbplats).
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(miljoner euro) (åtaganden)

2014–2020 FRB1 2014 års budget (slutlig)

TOTALT 508 921 63 973

Rubrik 1a – Konkurrenskraft för tillväxt och sysselsättning 142 130 16 560

Stora infrastrukturprojekt 14 350 2 629

De europeiska satellitnavigeringssystemen Egnos och Galileo 7 072 1 338

Internationella termonukleära experimentreaktorn Iter 2 986 728

Det europeiska jordobservationsprogrammet Copernicus 4 292 363

Kärnsäkerhet och avveckling av kärnkraftverk (Bulgarien, Litauen och Slovakien) 1 643 157

Ramprogrammet för forskning och innovation 79 402 9 326

Horisont 2020 79 402 9 326

Bidrag från Euratom till forskning och utbildning

Företagens konkurrenskraft och små och medelstora företag (Cosme) 2 298 276

Utbildning, yrkesutbildning, ungdoms- och idrottsfrågor (Erasmus för alla) 14 775 1 556

Social förändring och social innovation 920 119

Tullar, Fiscalis och insatser mot bedrägerier 908 118

Fonden för ett sammanlänkat Europa 21 937 1 966

Bidrag från Sammanhållningsfonden till transport 11 306

Energi 5 850 410

Transport 14 945 1 482

Informations- och kommunikationsteknik (IKT) 1 142 74

Övriga program 2 003 264

Programmet för europeisk statistik

Standarder för finansiell rapportering och revision

Interoperabilitet mellan offentliga förvaltningar i EU (ISA)

Decentraliserade byråer 2 293 243

Marginal 2 078 106

Rubrik 1b – Ekonomisk, social och territoriell sammanhållning 366 791 47 413

Investera i tillväxt och sysselsättning 278 418 35 609

Regional utjämning (mindre utvecklade regioner) 185 374 23 635

Övergångsregioner 35 701 4 802

Konkurrenskraft (mer utvecklade regioner) 55 780 7 503

De yttersta randområdena och glesbefolkade regioner 1 563 210

Fonden för europeiskt bistånd till dem som har det sämst ställt (FEAD) 3 500

Sammanhållningsfonden 74 929 8 950

Bidrag från Sammanhållningsfonden till fonden för ett sammanlänkat Europa – Transport 11 306 983

Europeiskt territoriellt samarbete 10 229 507

Sysselsättningsinitiativet för unga 3 211 1 804

Marginal 4 1

1 Den fleråriga budgetramen (FBR) 2014–2020 beslutades i 2011 års priser. Beloppen ovan anges i aktuella priser (från GD Budgets webbplats).
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Vad som ingår

Rubrik 1a – Konkurrenskraft för tillväxt och sysselsättning

01 
Rubrik 1a i den fleråriga budgetramen innehåller främst utgifter för politik- 
områden som ska hantera de stora utmaningar som det europeiska samhället 
snart kommer att ställas inför och finansierar åtgärder som ska se till att Europa 
förblir konkurrenskraftigt på den internationella arenan genom att investera 
i utbildning, forskning och innovation och genom att stödja åtgärder som ökar 
sysselsättningen och främjar utvecklingen av europeiska nätverk för forskning 
och innovation med slutmålet att öka den ekonomiska tillväxten.

02 
Närmare 15 % av budgeten på 80 miljarder euro under rubrik 1 i den fleråriga 
budgetramen är avsatt till forsknings- och innovationsverksamhet inom instru-
mentet Horisont 2020. Sju generaldirektorat vid kommissionen och två genom-
förandeorgan förvaltar åtgärder och utgifter1. De två genomförandeorganen 
sköter en stor del av den löpande verksamheten.

03 
Större delen av utgifterna är bidrag till stödmottagare. De två största riskerna 
på detta område gäller valet av stödmottagare som är berättigade till bidrag 
och underlaget för de kostnader som stödmottagarna begär ersättning för från 
EU-budgeten. Kommissionen har visserligen vidtagit åtgärder för att förenkla 
regler och förfaranden och minska stödmottagarnas administrativa börda, men 
stödreglerna för de pågående programmen är fortfarande komplexa. Beroende 
på bidragets storlek ska oberoende revisorer intyga att de ersättningsanspråk 
som stödmottagarna lägger fram är korrekta. Kommissionens egna revisorer och 
externa revisorer gör dessutom efterhandsrevisioner av ett urval bidrag.

Rubrik 1b – Ekonomisk, social och territoriell sammanhållning

04 
Den ekonomiska och sociala utvecklingen i EU är olikartad. I artiklarna 174 och 
175 i EUF-fördraget anges EU:s politik för ekonomisk, social och territoriell sam-
manhållning (sammanhållningspolitiken) som bidrar till EU:s samlade ekonomiska 
resultat genom att minska skillnaderna mellan regioner och länder i Europeiska 
unionen.

1  Kommissionen: GD Forskning 
och innovation, GD Kommu-
nikationsnät, innehåll och 
teknik, Gemensamma 
forskningscentrumet (JRC), 
GD Utbildning och kultur, 
GD Näringsliv, GD Transport 
och rörlighet och GD Energi. 
Genomförandeorgan: 
Genomförandeorganet 
för forskning och genom-
förandeorganet för Europeiska 
forskningsrådet.
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05 
Omkring 72 % av den totala budgeten under rubrik 1 i den fleråriga bud-
getramen (322,3 miljarder euro av 450,76 miljarder euro) är reserverad (för-
handstilldelningar) för medlemsstater på grundval av BNP- och BNI-kriterier och 
förhandlas i samband med överenskommelsen om den fleråriga budgetramen:

a) Dessa belopp anslås utan beaktande av medlemsstaternas kapacitet att 
absorbera medlen, dvs. utarbeta program och projekt, planera och välja ut 
och korrekt genomföra dem, ändamålsenligt övervaka offentlig upphandling 
och stödregler etc. Detta kan leda till att betydande belopp anslås till re-
gioner som saknar kapacitet att förvalta dessa medel på ett sunt sätt. Dess-
utom är användningen och utvecklingen av dessa förhandstilldelningar inte 
transparent.

b) Större delen av budgeten används under ett antal år (fleråriga program). 
Medlemsstaterna kan få förfinansiering (förskottsbetalningar) för att starta 
program. De förlorar rätten att använda medlen om de inte används inom en 
viss period (n + 3-regeln).

c) Budgetutgifter kännetecknas av många förskottsbetalningar (förfinansiering) 
och rättsliga åtaganden för vilka betalningar ännu inte har gjorts – ”uteståen-
de åtaganden” eller reste à liquider (RAL). Detta förklaras delvis av att många 
av de åtgärder som finansieras är långsiktiga till sin karaktär. Det finns 455 
program inom den fleråriga budgetramen 2007–2013.

06 
Budgetutgifterna för sammanhållningspolitiken verkställs genom tre stora fon-
der med program som pågår under hela den fleråriga budgetramens budgetcy-
kel på sju år.

a) Europeiska regionala utvecklingsfonden (Eruf) är verksam i alla medlems-
stater, i regionerna med lägst BNP per capita och har som mål att minska 
obalanser mellan regioner. Fonden medfinansierar nationella investeringar 
i företag (särskilt små och medelstora företag), infrastruktur kopplad till 
forskning och innovation, telekommunikationer, miljö, energi och transport, 
finansieringsinstrument (riskkapitalfonder, lokala utvecklingsfonder etc.) som 
stöder regional och lokal utveckling och främjar samarbete mellan städer och 
regioner samt tekniskt stöd.

b) Sammanhållningsfonden medfinansierar nationella utgifter för transport- 
och miljöprojekt i medlemsstater där BNI per invånare är lägre än 90 % av 
genomsnittet i unionen. Dess mål är att minska medlemsstaternas ekonomis-
ka och sociala skillnader och stabilisera deras ekonomi. Sammanhållningsfon-
den berör 15 medlemsstater2. Rådet kan (med kvalificerad majoritet) besluta 
att avbryta utbetalningen av ekonomiskt stöd från Sammanhållningsfonden 
om en medlemsstat uppvisar ett alltför stort offentligt underskott och inte 
har lyckats åtgärda situationen eller inte har vidtagit lämpliga åtgärder för 
att göra det. Sammanhållningsfonden finansierar transeuropeiska transport-
nät och projekt med koppling till energi eller transport: energieffektivitet, 
användning av förnybar energi, utveckling av järnvägstransporter, stöd till 
intermodalitet (genom integrering av olika transportsätt), förbättring av kol-
lektivtrafik etc.

2  De medlemsstater 
som omfattas av 
Sammanhållningsfonden är 
EU-12 plus Kroatien, Grekland 
och Portugal.



55Den fleråriga budgetramen (FBR) 1 – Smart tillväxt för alla

c) Europeiska socialfonden (EUF) har som mål att förbättra sysselsättningsmöj-
ligheterna i EU. Den medfinansierar nationella utgifter inom följande områ-
den: arbetstagares och företags anpassningsförmåga (system för livslångt 
lärande, utveckling och spridning av nydanande arbetsformer); förbättring av 
tillgången till arbete för arbetssökande, icke-yrkesverksamma personer, kvin-
nor och migranter; social integration av missgynnade grupper och bekämp-
ning av diskriminering på arbetsmarknaden; förstärkning av humankapitalet 
genom reformer av utbildningssystemen och inrättande av nätverk mellan 
utbildningsanstalterna.

d) Från 2014 finns det gemensamma regler för Eruf, ESF, Sammanhållningsfon-
den, Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (EJFLU) och Euro-
peiska havs- och fiskerifonden (EHFF) som ingår i den fleråriga budgetramen 
under rubrik 2.

e) För att göra sammanhållningspolitiken effektivare och hållbarare har kom-
missionen utarbetat fyra initiativ tillsammans med Europeiska investerings-
banken (EIB) och andra finansinstitut. Två gäller marknadsföring av finansie-
ringstekniska instrument (Jeremie och Jessica) och två är system för tekniskt 
stöd (Jaspers och Jasmine).

07 
Förvaltningen av omkring 72 % av budgeten under rubrik 1 i den fleråriga 
budgetramen (mest rubrik 1b) delas med medlemsstaterna. För den fleråriga 
budgetramen 2014–2020 kommer partnerskapsavtalet mellan kommissionen och 
varje medlemsstat att ange hur medlemsstaten tänker använda de tillgängliga 
EU-medlen under perioden för att uppnå sina mål, med närmare detaljer i pro-
grammen. EU-budgeten bidrar med 50–85 % av kostnaden (medfinansiering) för 
de utgiftsprogram som kommissionen har godkänt (operativa program). Kom-
missionen har inrättat en kontroll- och förvaltningsram för att se till att endast 
utgifter som används i enlighet med reglerna ersätts från EU-budgeten. Kom-
missionen har även infört en resultatreserv på 6 % av de belopp som den ska 
finansiera3.

a) Många olika nationella, regionala och lokala organ ansvarar för förvaltningen 
av alla sammanhållningspolitikens fonder. Medlemsstaterna står för merpar-
ten av kostnaderna för den organisation och de system som behövs för att 
använda EU-budgeten. De ansvarar för att se till att bidrag och subventioner 
betalas ut till stödberättigade mottagare som uppfyller stödvillkoren.

b) Medlemsstaterna kan få förskottsbetalningar för startkostnader. I allmänhet 
bärs programkostnaderna av den berörda medlemsstaten som sedan får er-
sättning från kommissionen på grundval av utgiftsdeklarationer (ersättnings-
anspråk) som attesteras av deras myndigheter.

c) Revisionsmyndigheter i medlemsstaterna rapporterar till kommissionen 
i årliga kontrollrapporter om huruvida förvaltnings- och kontrollsystemen 
fungerar ändamålsenligt och om de utgifter som attesterats av varje opera-
tivt program är korrekta.

3  Det fanns en resultatreserv 
i den fleråriga budgetramen 
2000–2006, men revisions-
rättens slutsats var att den 
främst användes till att maxi-
mera stödet snarare än till att 
fokusera det på områden där 
stödet visat sig vara särskilt 
ändamålsenligt. Under den 
fleråriga budgetramen 2014–
2020 kommer kommissionen 
och medlemsstaterna att 
gemensamt besluta om de 
prioriteringar som ligger till 
grund för resultatreserven 
på 6 % när programperioden 
inleds (rådets förordning 
(EU) nr 1303/2013 (EUT L 347, 
20.12.2013, s. 320)). På grundval 
av genomföranderapporterna 
från medlemsstaterna kom-
mer kommissionen 2019 att 
frigöra resultatreserven om 
medlemsstaten har uppnått 
programmens delmål för 
de valda prioriteringarna. 
Denna reserv på 6 % finns 
kvar som en del av den 
nationella tilldelningen 
och kan omfördelas till 
andra prioriteringar om 
kommissionen inte frigör den 
för de prioriteringar som man 
ursprungligen kom överens 
om.
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d) Kommissionen kan avbryta eller ställa in betalningar om den konstaterar att 
en medlemsstat inte korrigerar oriktiga utgifter eller om det finns allvarliga 
brister i förvaltnings- och kontrollsystemen. Den kan även avbryta betalning-
ar om de makroekonomiska villkoren i den europeiska planeringsterminen 
inte efterlevs.

e) Kommissionen kan tillämpa finansiella korrigeringar om medlemsstaten 
inte drar tillbaka den icke stödberättigande utgiften eller åtgärdar allvarliga 
systembrister. Om den berörda medlemsstaten accepterar de finansiella 
korrigeringarna kan den dra tillbaka oriktiga utgifter och ersätta dem med 
stödberättigande utgifter från andra projekt, dvs. de kan utnyttja beloppen 
igen. Om medlemsstaten inte accepterar korrigeringarna ska beloppen be-
lasta den nationella budgeten. Korrigeringssystemet innehåller därför inget 
negativt incitament för att få alla dem som använder budgeten att göra rätt 
från början.

Vad vi konstaterade

Användes budgeten för 2012 i enlighet med reglerna? 
(utgifternas laglighet och korrekthet)

ο Innehåller utgifterna väsentliga fel? JA

ο Uppskattad mest sannolik felprocent:

Regionalpolitik, energi och transport: 6,8 %
Syselsättning och socialpolitik: 3,2 %
Forskning och innovation: 3,9 %

08 
Fel uppstod på grund av att mottagare inte var stödberättigade, reglerna för 
offentlig upphandling inte följdes, icke stödberättigande kostnader redovisades, 
reglerna för statligt stöd inte följdes och kostnader som skulle belasta budgeten 
inte hade beräknats rätt.

09 
Förvaltnings- och kontrollsystemen, särskilt i medlemsstaterna, är delvis än-
damålsenliga när det gäller att förebygga, upptäcka och korrigera fel och 
oriktigheter.

10 
Medlemsstaterna gör de nationella stödregler som krävs enligt genomförande-
förordningarna onödigt komplicerade.
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Förvaltades utgifterna väl och fick de effekter? (sund 
ekonomisk förvaltning)

11 
Det finns bevis på att program som revisionsrätten granskat haft dåliga resultat: 
EU-utgifternas ändamålsenlighet minskar eftersom behovsbedömningarna är 
otillräckliga, målen är oklara, målen och prioriteringarna är motstridiga eller oför-
enliga och urvalsförfarandena prioriterar inte projekt som maximerar effekten.

12 
För utgifter med delad förvaltning gäller följande:

a) EU och enskilda medlemsstater kan ha motstridiga mål. På några av samman-
hållningspolitikens tematiska områden (till exempel energi) har EU mycket 
höga mål och krav. Medlemsstater kanske inte har den sakkunskap inom 
teknik, ekonomi och tillsyn eller de ekonomiska medel som krävs. Det kan 
därför finnas stora skillnader mellan den politiska överenskommelsen och de 
åtgärder som vidtas eller planeras och de resurser som anslås.

b) Kommissionen har inte fullständig information om effekterna och resultaten 
av EU:s budgetutgifter. Rapporteringssystemen är inte utformade för att 
mäta utfall eller övervaka resultat och det saknas indikatorer för att mäta re-
sultat. Den information som finns är inte heltäckande och kan inte användas 
till jämförelser mellan medlemsstater.

c) Resultat och effekter uppnås inte alltid. Förseningar kan uppstå när projekten 
är sofistikerade och har komplexa miljömässiga begränsningar eller tekniska 
krav som kräver tid.

13 
För forskning inom sjunde ramprogrammet gäller komplexa stödregler för de ut-
gifter som ska betalas från EU-budgeten. Den attestering av utgifter som betalas 
från EU-budgeten som oberoende revisorer gör är problematisk, och revisions-
rätten finner höga felnivåer i ersättningsanspråk som oberoende revisorer har 
intygat är helt stödberättigande.
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Högriskfaktorer

14 
Överenskommelsen om den fleråriga budgetramen 2014–2020 och antagandet 
av tillhörande förordningar har försenats, vilket i sin tur högst sannolikt kommer 
att försena utnyttjandet av EU-budgeten. Det krävs ledtid för att förbereda kom-
plexa tekniska projekt och infrastrukturprojekt. Den totala kostnaden för sådana 
projekt är dessutom svåröverskådlig när många finansieringskällor används.

15 
Många aktörer deltar i genomförandet av budgeten (kommissionens general-
direktorat: GD Regional- och stadspolitik, GD Sysselsättning, socialpolitik och 
inkludering, GD Transport och rörlighet, GD Energi när det gäller samman-
hållningspolitiken, sju andra generaldirektoratet när det gäller forskning och 
innovation, genomförandeorgan och gemensamma företag, medlemsstaternas 
förvaltningsmyndigheter, nationella, regionala och lokala organ och finansiella 
intermediärer).

16 
Utgifterna i EU-budgeten är mångfaldiga och uppsplittrade. Det är inte effek-
tivt att ha olika förfaranden för att ansöka om, rapportera om och kontrollera 
betalningar eftersom det kan leda till en negativ syn på EU-byråkratin och ge en 
negativ bild av EU.

17 
Program, projekt och åtgärder kan få många olika typer av finansiering från olika 
källor (EU:s budget och nationella budgetar, EIB-familjen, Europeiska banken för 
återuppbyggnad och utveckling (EBRD) etc.). En fullständig bild av de totala kost-
naderna kanske inte framträder tydligt och varje finansieringskälla har sina egna 
arrangemang för styrning och rapportering.

18 
Om förfinansiering (förskottsbetalningar) används under lång tid ökar risken för 
att problem inte upptäcks förrän det är för sent att vidta korrigerande åtgärder 
för att investeringens mål ska uppnås. Även om återvinningen av medel kan 
avskräcka från viss verksamhet löser den inte problemet med att förväntade 
resultat inte uppnås.

19 
Upphandling: alla som får EU-medel följer inte reglerna för offentlig 
upphandling.



59Den fleråriga budgetramen (FBR) 1 – Smart tillväxt för alla

20 
Medlemsstaternas administrativa kapacitet: påverkar deras förmåga att använda 
EU-budgeten korrekt och väl, införa ändamålsenliga förvaltnings- och kontroll-
system och absorbera de EU-medel som ställs till förfogande inom tidsramarna.

21 
Utgiftskultur: medlemsstater kan känna sig manade att utnyttja EU-budgeten för 
att inte gå miste om medel som reserverats för dem i regionalpolitiska nationella 
tilldelningar oavsett resultat, särskilt när kommissionens medfinansiering är hög. 
Viktigast blir att utnyttja alla tilldelningar (use it or lose it, dvs. utnyttja medlen så 
att de inte går förlorade) och att utgifter följer reglerna och sist kommer frågan 
om resultat. Införandet av resultatreserven löser inte de grundläggande proble-
men med nationella tilldelningar (se fotnot 3).

22 
Utestående åtaganden (RAL), dvs. rättsliga åtaganden som ännu inte har betalats, 
kan dock maskera belopp som inte kan utnyttjas. Informationen om utestående 
åtaganden per medlemsstat offentliggörs inte.

23 
EU och enskilda medlemsstater kan ha motstridiga mål. På några av sammanhåll-
ningspolitikens tematiska områden (till exempel energi) har EU mycket höga mål 
och krav. Medlemsstater kanske inte har den sakkunskap inom teknik, ekonomi 
och tillsyn eller de ekonomiska medel som krävs. Det kan därför finnas stora skill-
nader mellan den politiska överenskommelsen och de åtgärder som vidtas eller 
planeras och de resurser som anslås.

24 
Medlemsstaterna kan öka komplexiteten genom att fastställa nationella stödreg-
ler som ibland är mer krävande än EU-villkoren4. Dessutom måste de olika natio-
nella aktörerna följa EU:s omfattande rättsliga och organisatoriska normer för att 
säkerställa den löpande förvaltningen och kontrollen av finansierade projekt.

25 
EU-medel kan användas till åtgärder som medlemsstaterna ändå skulle ha finan-
sierat (dödvikt) eller när projekt byts ut i samband med korrigeringsförfaranden.

4  Se Europaparlamentets studie 
Gold‑plating in the EAFRD: to 
what extent do national rules 
unnecessarily add to complexity 
and, as a result, increase the risk 
of errors? (februari 2014) (Om 
nationell överreglering i EJFLU, 
och i vilken utsträckning 
nationella regler i onödan ökar 
komplexiteten och därigenom 
risken för fel).
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26 
Otillräckliga behovsbedömningar kan leda till att kostsamma program och pro-
jekt med alltför omfattande inslag finansieras.

27 
Kommissionens tillsynsroll påverkas av följande aspekter:

a) Det saknas tillförlitlig och jämförbar förvaltningsinformation i rätt tid och re-
sultatkulturen är svag, särskilt vid medfinansierade utgifter. Beslut att avsätta 
och betala ut medel bygger ofta på begränsad och ofta ofullständig och 
otillförlitlig information från medlemsstaterna5. Underliggande information 
och styrkande handlingar finns inte samlade i medlemsstaterna.

b) Kvaliteten på och tidpunkten för revisioner som görs av andra revisorer 
(revisionsmyndigheter) för att attestera utgifter kan vara otillräcklig för att 
garantera att budgetutgifter används på ett lagligt och korrekt sätt.

c) Brister i kommissionens riskbedömnings- och kontrollstrategi, i kombination 
med ansträngda resurser, kan göra att budgetområdena med störst risk inte 
kontrolleras systematiskt, och problem kan identifieras för sent.

28 
Korrigeringssystemet gör att medlemsstaterna får ersätta de icke stödberät-
tigande utgifter som eventuellt påträffas med stödberättigande utgifter. Om 
medlemsstaten accepterar kommissionens föreslagna korrigeringar kan budge-
ten användas till andra stödberättigande projekt. Incitamentet för att göra rätt är 
därför svagt.

En väg framåt

29 
Kommissionen bör

a) vidta åtgärder för att främja och etablera en resultatkultur när EU-medel 
används och se till att det europeiska mervärdet motiveras i all finansierad 
verksamhet,

b) mer proaktivt bygga upp kapacitet i medlemsstaterna genom att knyta 
samman nätverk av (medlemsstaternas) förvaltningsorgan med ansvar för 
budgetanvändningen inom ett område så att de kan lära av varandra och så 
att bästa praxis främjas; kommissionen bör även ge organ i medlemsstaterna 
bättre vägledning,

5  De höga felnivåer som 
revisionsrätten finner 
visar att informationen 
från medlemsstaterna är 
otillförlitlig. Många av felen 
kunde ha identifierats av 
förvaltningsmyndigheterna 
och andra förmedlande 
organ i medlemsstaterna. Se 
punkterna 5.27 och 5.28 och 
punkt 6.12 i årsrapporten för 
budgetåret 2012.
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c) i större utsträckning använda enhetsbelopp och schablonbelopp och över-
väga att betala för resultat i stället för att ersätta insatskostnader; samla in 
jämförbar information om faktiska kostnader i medlemsstaterna så att dessa 
kan få bättre riktmärken för sina kostnader och övervaka att de får valuta för 
sina utgiftsprogram,

d) informera om utnyttjandet av förhandstilldelningar, förfinansiering och 
utestående åtaganden (RAL) per medlemsstat för att förbättra budgetförvalt-
ningen och likviditetsplaneringen; vidta mer avskräckande åtgärder när det 
gäller korrigeringar.

30 
Medlemsstaterna bör

a) föreslå finansiering av program som är realistiska, uppfyller verkliga behov 
och är inriktade på att uppnå maximala resultat med EU-medlen,

b) se till att de som förvaltar och använder EU-medel har kapacitet och resurser 
för att göra detta och känner till reglerna för hur pengarna ska användas och 
andra rättsliga krav. Medlemsstaterna bör främja ett bättre samarbete mellan 
nationella och regionala aktörer,

c) se till att modellen för programlogik tillämpas: att programmets resultat och 
utfall är tydliga och genomförbara; att det har gjorts en riktig behovsanalys; 
att program väljs ut för finansiering med hjälp av relevanta och realistiska 
kriterier, och att nationella regler inte leder till överreglering,

d) se till att riktiga upphandlingsförfaranden tillämpas,

e) se till att kontrollarrangemangen genomförs väl och är ändamålsenliga och 
vidta lämpliga åtgärder i rätt tid för att komma till rätta med brister som har 
konstaterats vid kommissionens och revisionsrättens granskningar.
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Ytterligare läsning/Revisionsrättens rapporter och yttranden

Allmänt

 ο Yttrande nr 7/2011 över förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om gemensamma bestämmel-
ser för Europeiska regionala utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden, Sammanhållningsfonden, Europeiska 
jordbruksfonden för landsbygdsutveckling och Europeiska havs- och fiskerifonden som omfattas av den gemen-
samma strategiska ramen, om allmänna bestämmelser för Europeiska regionala utvecklingsfonden, Europeiska 
socialfonden och Sammanhållningsfonden

 ο Webbplatserna för GD Regional- och stadspolitik och GD Sysselsättning, socialpolitik och inkludering vid 
kommissionen

 ο Metastudie om användning av erfarenheter från existerande utvärderingar som input till översynen av EU:s 
utgifter för perioden 2000–2006, januari 2008

 ο En studie om EU:s utgifter som beställts av Europeiska kommissionen, generaldirektoratet för budget (kontrakt 
nr 30-CE-0121821/00-57) av ECORYS Nederland BV

Aspekter som gäller laglighet och korrekthet

 ο Kapitel 5 i revisionsrättens årsrapport för budgetåret 2012 (Regionalpolitik, energi och transport)

 ο Kapitel 6 i revisionsrättens årsrapport för budgetåret 2012 (Sysselsättning och socialpolitik)

Övergripande aspekter

 ο Särskild rapport nr 16/2013 Lägesbedömning av modellen för samordnad granskning (”single audit”) och kommis‑
sionens användning av de nationella revisionsmyndigheternas arbete inom sammanhållningsområdet

 ο Särskild rapport nr 3/2012 Strukturfonder: lyckades kommissionen åtgärda de brister som identifierats i medlems‑
staternas förvaltnings‑ och kontrollsystem?

 ο Särskild rapport nr 3/2010 Konsekvensbedömningar vid EU:s institutioner: är de ett stöd i beslutsfattandet?
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Energieffektivitet

 ο Särskild rapport nr 21/2012 Kostnadseffektiviteten i de sammanhållningspolitiska investeringarna i energieffektivitet

Entreprenörskap

 ο Särskild rapport nr 2/2012 Finansieringstekniska instrument för små och medelstora företag som medfinansieras av 
Europeiska regionala utvecklingsfonden

 ο Särskild rapport nr 9/2011 Har de e‑förvaltningsprojekt som får Eruf‑stöd varit ändamålsenliga?

 ο Särskild rapport nr 4/2011 Revisionen av garantiinstrumentet för små och medelstora företag

Miljö

 ο Särskild rapport nr 20/2012 Är strukturåtgärdsfinansieringen av infrastrukturprojekt för kommunal avfallshantering 
ändamålsenlig när det gäller att hjälpa medlemsstaterna att uppfylla EU:s avfallspolitiska mål?

 ο Särskild rapport nr 9/2010 Används de utgifter inom EU:s strukturåtgärder som avser vattenförsörjning till hushållen 
på bästa möjliga sätt?

 ο Särskild rapport nr 3/2009 Ändamålsenligheten i strukturåtgärdsutgifterna för rening av avloppsvatten avseende 
programperioderna 1994–1999 och 2000–2006

Humankapital

 ο Särskild rapport nr 7/2013 Har Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter gett ett europeiskt mervärde 
i återintegreringen av uppsagda arbetstagare på arbetsmarknaden?

 ο Särskild rapport nr 25/2012 Har verktyg för att övervaka ändamålsenligheten i Europeiska socialfondens utgifter för 
äldre arbetstagare införts?

 ο Särskild rapport nr 4/2010 Är det sannolikt att utformningen och förvaltningen av systemet för rörlighet inom Leo‑
nardo da Vinci‑programmet leder till ändamålsenliga resultat?

 ο Särskild rapport nr 17/2009 om de yrkesutbildningsåtgärder för kvinnor som medfinansieras av Europeiska 
socialfonden
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Kärnkraftsavveckling

 ο Särskild rapport nr 16/2011 EU:s ekonomiska stöd till avvecklingen av kärnkraftverk i Bulgarien, Litauen och Slova‑
kien: uppnådda resultat och framtida utmaningar i samband med ansvarsfriheten för kommissionen för 2011

Forskning och innovation

 ο Särskild rapport nr 2/2013 Har kommissionen säkerställt ett effektivt genomförande av sjunde ramprogrammet för 
forskning?

 ο Särskild rapport nr 2/2010 Har stödsystemen för förberedande studier och uppbyggnad av ny infrastruktur inom 
sjätte ramprogrammet för forskning varit ändamålsenliga?

 ο Särskild rapport nr 8/2009 Expertnätverk och integrerade projekt i gemenskapens forskningspolitik – uppnåddes 
målen?

 ο Särskild rapport nr 7/2009 Förvaltningen av Galileoprogrammets utvecklings‑ och valideringsfas

Social infrastruktur

 ο Särskild rapport nr 2/2009 Europeiska unionens folkhälsoprogram (2003–2007): Ett ändamålsenligt sätt att förbättra 
hälsan?

Solidaritetsfonder

 ο Särskild rapport nr 24/2012 Europeiska unionens solidaritetsfonds insatser vid jordbävningen i Abruzzerna 2009: 
Insatsernas betydelse och kostnad

Turism och kultur

 ο Särskild rapport nr 6/2011 Var de turistprojekt som medfinansierades av Eruf ändamålsenliga?
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Transport

 ο Särskild rapport nr 5/2013 Används EU:s sammanhållningsmedel väl på vägar?

 ο Särskild rapport nr 3/2013 Har Marco Polo‑programmen varit ändamålsenliga när det gäller att ställa om trafik från 
väg till andra transportsätt?

 ο Särskild rapport nr 4/2012 Att använda struktur‑ och sammanhållningsfonderna till medfinansiering av transport‑
infrastruktur i kusthamnar – en ändamålsenlig investering?

 ο Särskild rapport nr 8/2010 Att förbättra transportarbetet på transeuropeiska järnvägsleder: Har EU:s investeringar 
i järnvägsinfrastruktur varit ändamålsenliga?

Förnyelse av städer och landsbygd

 ο Särskild rapport nr 23/2012 Har EU:s strukturåtgärder till stöd för återställande av förfallna industri‑ och militär‑
områden varit framgångsrika?

Mer information

Kontakta revisionsrättens pressekreterare:
E-post: press@eca.europa.eu
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(FBR) 2 – Naturresurser

(miljoner euro) (åtaganden)

2014–2020 FBR1 2014 års budget (slutlig)

FBR 2 – Naturresurser 420 034 59 303

Europeiska garantifonden för jordbruket (EGFJ) – marknadsutgifter och direktstöd (frikopplat stöd 
inom systemet för enhetlig arealersättning och systemet med samlat gårdsstöd och produktions-
relaterade subventioner)

312 735 44 130

Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (EJFLU) 95 577 13 652

Havsfrågor och fiske 7 405 1 017

Europeiska havs- och fiskerifonden (EHFF) 866

Regional fiskeriförvaltningsorganisationer och avtal om hållbart fiske 151

Miljö och klimat 3 457 405

Decentraliserade byråer 388 52

Marginal 473 47

Anm.: Hälsa och konsumentskydd ligger under FBR 3 – Säkerhet och medborgarskap.

1  Den fleråriga budgetramen (FBR) 2014–2020 beslutades i 2011 års priser (rådets förordning (EU, Euratom) nr 1311/2013). Beloppen ovan anges 
i aktuella priser (från GD Budgets webbplats).

Vad som ingår

01 
Artiklarna 38–44 i EUF-fördraget anger målen för den gemensamma jordbruks- 
och fiskeripolitiken och ersätter behovet av att de 28 medlemsstaterna har var 
sin nationella politik. Målet för den gemensamma jordbrukspolitiken är att höja 
produktiviteten inom jordbruket, tillförsäkra jordbruksbefolkningen en skälig 
levnadsstandard, stabilisera marknaderna, trygga försörjningen och tillförsäkra 
konsumenternas tillgång till varor till skäliga priser. Den gemensamma fiskeri-
politiken har liknande mål för dem som är verksamma inom fiskerinäringen och 
dessutom målet att förvalta fiskeflottan och bevara bestånden. Landsbygds-
utvecklingspolitiken omfattar hela landsbygdsbefolkningen och kompletterar 
stukturfonderna.

02 
EU är världens näst största exportör av jordbruksprodukter efter USA. EU är också 
den största importören av jordbruksprodukter och livsmedel. I Världshandels-
organisationen förhandlar kommissionen för EU-28. Kommissionen förhandlar 
också separat om de bilaterala internationella fiskeriavtalen mellan EU och andra 
länder.

03 
Jordbruket och landsbygden i EU präglas av mångfald. Den fleråriga budget-
ramen 2014–2020 ger medlemsstaterna fler möjligheter att välja alternativ som 
passar deras särskilda förutsättningar.



67Den fleråriga budgetramen (FBR) 2 – Naturresurser

04 
Det finns 12 miljoner jordbrukare i EU. Det är till största delen en åldrande grupp 
(närmare en tredjedel är äldre än 65 år) eftersom jordbruk inte lockar ungdomar 
(endast 6 % av jordbrukarna är yngre än 35 år).

05 
Strukturen och storleken på jordbruksföretag varierar enormt i EU. Detta inverkar 
på det EU-stöd de får. 2013 års reform av den gemensamma jordbrukspolitiken 
innebär att medlemsstaterna kan ta större hänsyn till sina nationella kännetecken 
när de betalar bidrag.

06 
Färre än 2 % av producenterna i EU får 31 % av direktstödet. Med 2013 års reform 
kommer de som inte har jordbruk som huvudsyssla inte att få stöd, stöd över 
150 000 euro kommer att minska med 5 % och medlemsstaterna kan välja att 
sätta ett tak för bidrag till stora producenter.

07 
EU-budgeten utgår från en omfattande lagstiftning med starka kopplingar till 
jordbruk och livsmedelsproduktion. Reglerna ska skydda människors och djurs 
hälsa och även växter. De bidrar till den inre marknadens funktion och skapar 
förtroende hos konsumenterna av EU-produkter. Medlemsstaterna ska se till 
att lagstiftningen följs på deras territorium och ansvarar för att kontrollera att 
så sker. Fusk i livsmedelsproduktionen kan inverka negativt på efterfrågan av 
livsmedelsprodukter från EU (exempelvis minskade hästköttskandalen i början av 
2013 efterfrågan på kött och konsumtionen är fortsatt låg).

08 
Europeiska garantifonden för jordbruket (EGFJ) finansierar helt direktstödet till 
jordbrukare och marknadsåtgärder1 utan behov av nationell finansiering:

a) Fonden ger direkt inkomststöd till jordbrukare. Större delen av stödet är inte 
beroende av vad och hur mycket som produceras utan är ”frikopplat”. Stödet 
beräknas utifrån storleken (arealen) på lantbruket och de stödrättigheter 
jordbrukaren har. Stödet minskar om jordbrukaren inte respekterar tvärvillkor 
som gäller miljö, djurhälsa, växtskydd och människors hälsa och livsmedels-
säkerhet, och inte upprätthåller god jordbrukshävd och goda miljöförhål-
landen. Nationella tak för vilka bidrag som kan betalas i varje land begränsar 
den budget som är tillgänglig för landet, vilket i praktiken innebär att budge-
ten reserveras för landet.

b) Marknadsåtgärderna (bland annat kostnader för interventionslager och för 
exportbidrag som betalas till exportörer när EU:s priser för vissa varor är 
högre än världsmarknadspriset) håller på att fasas ut, och alla de olika ge-
mensamma organisationerna av marknaden kommer att ersättas av en enda 
gemensam organisation av marknaden.

1  Med undantag för vissa 
åtgärder på totalt mindre 
än 100 miljoner euro för 
säljfrämjande åtgärder och 
skolfruktsprogram som 
medfinansieras.
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09 
Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (EJFLU) betalar en del av 
kostnaden för varje lands landsbygdsutvecklingsstrategi, dvs. den medfinansierar 
de åtgärder som varje land väljer för sin strategi för att möta behoven i lands-
bygdsområden i enlighet med EU:s prioriteringar. Det belopp som varje land kan 
använda (nationella tilldelningar) beslutas vid förhandlingarna om den fleråriga 
budgetramen:

a) Jordbrukare kan ansöka om arealbaserat stöd för miljöåtgärder och om stöd 
för att modernisera och diversifiera sina jordbruk. EJFLU ger också extra stöd 
till jordbrukare i områden med naturbetingade svårigheter.

b) Andra inom landsbygdsekonomin får stöd genom åtgärder som ska förbättra 
ekonomin och livskvaliteten på landsbygden genom att grundläggande 
tjänster inrättas och verksamhet diversifieras.

10 
Större delen av budgeten för den fleråriga ramen 2 använder medlemsstaterna 
genom delad förvaltning:

a) Medlemsstaterna betalar större delen av kostnaderna för den organisation 
och de system som införs för att EU-budgeten ska kunna användas. De inrät-
tar särskilda utbetalande organ (det fanns 81 vid början av 2014) som ansva-
rar för att se till att bidrag och subventioner betalas ut till stödberättigade 
mottagare som uppfyller villkoren för att få stödet. Medlemsstaterna utser 
även särskilda oberoende revisorer (s.k. attesterande organ) som kontrollerar 
de utbetalande organens räkenskaper och betalningsuppgifter.

b) Kommissionen ersätter medlemsstaterna för de utgifter som de deklarerar. 
Den godkänner att utgiften ska belasta EU-budgeten genom förfarandet för 
avslutande av räkenskaper. Kommissionen förlitar sig delvis på de oberoende 
revisorerna (attesterande organ) som kontrollerar och rapporterar i frågor 
som kommissionen anger, och på sina egna revisioner på plats.

c) Kommissionen gör finansiella korrigeringar för att få tillbaka ersättning för 
utgifter som inte har använts i enlighet med EU:s regler och förordningar. De 
utgifter som inte godkänns betalas av medlemsstaternas nationella budgetar.
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Vad vi konstaterade

Användes budgeten för 2012 i enlighet med reglerna? 
(utgifternas laglighet och korrekthet)

 ο Innehåller utgifterna väsentliga fel? JA

 ο Uppskattad mest sannolik felprocent:

Jordbruk: direktstöd och marknadsstöd: 3,8 %
Landsbygdsutveckling, miljö, fiske och hälsa: 7,9 %

11 
De utgifter för landsbygdsutveckling som medfinansieras av medlemsstaternas 
nationella budgetar är mer problematiska på grund av den komplexa lagstift-
ningen och medlemsstaternas administrativa kapacitet. För jordbrukspolitikens 
helt finansierade direktstöd finns det bättre etablerade, dock inte perfekta, 
system för förvaltning och kontroll (det integrerade administrations- och kon-
trollsystemet IACS).

Förvaltades utgifter väl och fick de effekter? (sund 
ekonomisk förvaltning)

12 
Direktstödet (systemet för enhetlig arealersättning och systemet med sam-
lat gårdsstöd, cirka 41 miljarder euro för 2014–2020) till jordbrukarna når inte 
nödvändigtvis de tänkta stödmottagarna. Det finns vissa bevis som tyder på att 
absorberas av högre arrenden och markpriser.

13 
Det finns bevis på att de program och system som revisionsrätten granskat haft 
dåliga resultat:

a) Utgifter i medlemsstaterna riktas inte alltid väl mot de människor eller områ-
den som behöver stöd. Detta minskar EU-utgifternas ändamålsenlighet.

b) Kommissionen har inte fullständig information om effekterna och resultaten 
av EU:s budgetutgifter. Rapporteringssystemen är inte utformade för att 
mäta utfall eller övervaka resultat och det saknas indikatorer för att mäta re-
sultat. Den information som finns är inte heltäckande och kan inte användas 
till jämförelser mellan medlemsstater.
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Högriskfaktorer

14 
Förseningarna i antagandet av 2013 års reform av den gemensamma jordbruks-
politiken, den fleråriga budgetramen 2014–2020 och tillhörande förordningar 
försenar i sin tur utnyttjandet av EU-budgeten, särskilt när det gäller landsbygds-
utveckling där medlemsstaterna utarbetar sina egna utgiftsplaner, och införan-
det av kontrollsystem som syftar till att kontrollera efterlevnaden av nya villkor.

15 
Nya villkor och anpassningen av kontrollsystem till kraven i 2013 års reform av 
den gemensamma jordbrukspolitiken kan öka risken för att fel uppstår under de 
första åren med den innevarande fleråriga budgetramen, särskilt när det gäller

a) att koppla betalningar till nya, striktare miljövillkor,

b) de integrerade administrations- och kontrollsystemen, som är endast delvis 
ändamålsenliga, och som kommer att behöva uppdateras för att återspegla 
miljövillkoren och ta hänsyn till att geospatiala stödansökningar införs.

16 
Direktstödet går till ett stort antal små stödmottagare, varav de flesta får låga 
belopp. Det integrerade administrations- och kontrollsystemet är utformat för 
automatiska kontroller av ansökningar men det är endast delvis ändamålsenligt.

17 
För de medfinansierade utgifterna finns det inte lättillgänglig, tillförlitlig och 
jämförbar information i rätt tid så att kommissionen kan spela sin roll på ett 
ändamålsenligt sätt.

18 
Komplexa mekanismer för att leverera stöd: det finns många aktörer (oftast 
GD Jordbruk och landsbygdsutveckling, men även GD Havsfrågor och fiske, 
GD Klimatpolitik, GD Miljö, GD Hälso- och konsumentfrågor, medlemsstaternas 
förvaltningsmyndigheter och 81 utbetalande organ). Utgifterna är många och 
splittrade och det finns risk för viss överlappning med medlemsstaternas egna 
program, särskilt i fråga om landsbygdsutveckling. Det europeiska mervärdet 
i vissa program kan därför ifrågasättas.
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19 
Komplicerad lagstiftning om stödberättigande och andra villkor: det kan finnas 
upp till sju lager regler om hur budgeten ska användas. De många lagstadgade 
kraven för tvärvillkor är spridda över olika texter, och medlemsstaternas egna 
definitioner av god jordbrukssed och miljövillkor är inte tillräckligt strikta för att 
påverka miljön. Med 2013 års reform för en grönare gemensam jordbrukspolitik 
införs fler villkor för att miljökraven ska efterlevas.

20 
Upphandling: de som får EU-medel kanske inte följer reglerna för offentlig 
upphandling.

21 
Medlemsstaternas administrativa och tekniska kapacitet: påverkar medlemssta-
ternas förmåga att använda EU-budgeten korrekt och väl, att införa ändamålsen-
liga förvaltnings- och kontrollsystem och att absorbera de EU-medel som ställs 
till deras förfogande inom givna tidsramar.

22 
Utgiftskultur: Medlemsstater kan känna sig manade att utnyttja EU-budgeten för 
att inte gå miste om medel som reserverats för dem i nationella tilldelningar för 
landsbygdsutveckling och fiske.

23 
Kommissionens tillsynsroll påverkas av följande aspekter:

a) Det saknas tillförlitlig och jämförbar förvaltningsinformation i rätt tid. An-
vändningen under denna rubrik i den fleråriga budgetramen är i grunden 
insatsbaserad så fokus ligger snarare på efterlevnad än på resultat.

b) Kvaliteten på och tidpunkten för revisioner som görs av andra revisorer för att 
attestera utgifter kan vara otillräcklig för att garantera att budgeten används 
på ett lagligt och korrekt sätt.

c) Potentiella brister i kommissionens riskbedömnings- och kontrollstrategi, 
i kombination med ansträngda resurser, kan göra att budgetområdena med 
störst risk inte kontrolleras systematiskt. Problem kan identifieras för sent för 
att korrigerande åtgärder ska kunna vidtas.
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En väg framåt

24 
Kommissionen bör

a) vidta åtgärder för att främja och etablera en resultatkultur när EU-medel 
används och se till att det europeiska mervärdet motiveras i all finansierad 
verksamhet,

b) mer systematiskt rationalisera och förenkla de rättsliga kraven,

c) ta upp brister i sina riskbedömningar och sin kontrollstrategi och minska det 
kvarstående problemet med försenade efterlevnadsrevisioner,

d) mer proaktivt knyta samman nätverk av medlemsstaternas förvaltningsorgan 
med ansvar för budgetanvändningen inom ett område så att de kan lära av 
varandra och så att bästa praxis främjas.

25 
Medlemsstaterna (förvaltningsmyndigheter och utbetalande organ) bör

a) se till att de som förvaltar och använder EU-medel känner till reglerna för hur 
pengarna ska användas och andra rättsliga krav,

b) vidta lämpliga åtgärder i rätt tid för att komma till rätta med brister som har 
konstaterats vid kommissionens och revisionsrättens granskningar,

c) öka och påskynda sina ansträngningar att se till att IACS-databaserna är till-
förlitliga och uppdaterade,

d) förbättra kvaliteten på inspektionerna på plats,

e) bättre definiera miljövillkoren för betalning av bidrag i syfte att förbättra 
miljöeffekterna.
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Ytterligare läsning/Revisionsrättens rapporter och yttranden

Allmänt

 ο Yttrande nr 1/2012 över vissa förslag till förordningar om den gemensamma jordbrukspolitiken för perioden 
2014–2020

 ο Webbplatsen för GD Jordbruk och landsbygdsutveckling vid kommissionen

 ο Metastudie om användning av erfarenheter från existerande utvärderingar som input till översynen av EU:s 
utgifter (för perioden 2000–2006), januari 2008

Aspekter som gäller laglighet och korrekthet

 ο Kapitel 3 i revisionsrättens årsrapport för budgetåret 2012 (Jordbruk: marknads- och direktstöd)

 ο Kapitel 4 i revisionsrättens årsrapport för budgetåret 2012 (Landsbygdsutveckling, miljö, fiske och hälsa)

 ο Särskild rapport nr 7/2010 Revision av förfarandet för avslutande av räkenskaperna

 ο Särskild rapport nr 8/2011 Återkrav av felaktigt utbetalda betalningar inom den gemensamma jordbrukspolitiken

Direktstöd

 ο Särskild rapport nr 10/2013 Den gemensamma jordbrukspolitiken: Är de särskilda stöd som avses i artikel 68 i rådets 
förordning (EG) nr 73/2009 väl utformade och genomförda?

 ο Kommissionens rapport om tilldelning av direktstöd till jordbrukare (budgetåret 2011), publicerad i 
december 2012

 ο Särskild rapport nr 16/2012 Ändamålsenligheten i systemet för enhetlig arealersättning som ett övergångssystem till 
stöd för jordbrukare i de nya medlemsstaterna

 ο Särskild rapport nr 11/2012 Direktstöd för am‑ och dikor och tackor och getter inom ramen för partiellt genomför‑
ande av systemet med samlat gårdsstöd

 ο Särskild rapport nr 7/2012 Reformen av den gemensamma organisationen av marknaden för vin: Framsteg som 
gjorts hittills
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 ο Särskild rapport nr 10/2011 Är skolmjölksprogrammet och programmet för frukt i skolan ändamålsenliga?

 ο Särskild rapport nr 5/2011 Systemet med samlat gårdsstöd – vad måste göras för att den ekonomiska förvaltningen 
ska bli bättre?

 ο Särskild rapport nr 10/2010 Särskilda åtgärder till förmån för jordbruket i regionerna i de yttersta randområdena och 
på de mindre Egeiska öarna

 ο Särskild rapport nr 6/2010 Uppnåddes de viktigaste målen för reformen av sockermarknaden?

 ο Särskild rapport nr 14/2009 Har de viktigaste målen för förvaltningsinstrumenten för marknaden för mjölk och 
mjölkprodukter uppnåtts?

 ο Särskild rapport nr 6/2009 Europeiska unionens livsmedelsstöd till de medborgare som har det sämst ställt i gemen‑
skapen: en bedömning av de mål, medel och metoder som används

Landsbygdsutveckling

 ο Särskild rapport nr 12/2013 Kan kommissionen och medlemsstaterna visa att den EU‑budget som har anslagits till 
landsbygdsutvecklingspolitiken används väl?

 ο Särskild rapport nr 8/2013 Stöd till åtgärden högre ekonomiskt värde i skog från Europeiska jordbruksfonden för 
landsbygdsutveckling

 ο Särskild rapport nr 6/2013 Har åtgärderna för att diversifiera ekonomin på landsbygden gett medlemsstaterna och 
kommissionen valuta för pengarna?

 ο Särskild rapport nr 8/2012 Målinriktningen av stödet för modernisering av jordbruksföretag

 ο Särskild rapport nr 5/2010 Genomförande av Leadermodellen för landsbygdsutveckling

Miljö- och klimatåtgärder

 ο Särskild rapport nr 15/2013 Har komponenten Life Miljö i Lifeprogrammet varit ändamålsenlig?

 ο Särskild rapport nr 7/2011 Utformas och förvaltas stöden för miljövänligt jordbruk väl?

 ο Särskild rapport nr 11/2009 Hållbarheten i och kommissionens förvaltning av projekt inom Life‑Natur
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Fiske

 ο Särskild rapport nr 12/2011 Har EU:s åtgärder bidragit till att fiskeflottkapaciteten har anpassats till 
fiskemöjligheterna?

Livsmedelssäkerhet, produktion och märkning

 ο Särskild rapport nr 1/2013 Har EU:s stöd till livsmedelsbearbetningsindustrin varit ändamålsenligt och effektivt och 
höjt värdet på jordbruksprodukter?

 ο Särskild rapport nr 14/2012 Tillämpning av EU:s hygienlagstiftning i slakterier i de länder som har anslutit sig till EU 
sedan 2004

 ο Särskild rapport nr 9/2012 Revision av det kontrollsystem som reglerar produktionen, bearbetningen, distributionen 
och importen av ekologiska produkter

 ο Särskild rapport nr 11/2011 Medger utformningen och förvaltningen av systemet med geografiska beteckningar ett 
ändamålsenligt system?

 ο Särskild rapport nr 14/2010 Kommissionens förvaltning av systemet för veterinärkontroller av importerat kött efter 
hygienlagstiftningsreformen 2004

 ο Särskild rapport nr 10/2009 Informationskampanjer och säljfrämjande åtgärder för jordbruksprodukter

Mer information

Kontakta revisionsrättens pressekreterare:
E-post: press@eca.europa.eu
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(FBR) 3 – Säkerhet och 
medborgarskap

(miljoner euro) (åtaganden)

2014–2020 FBR1 2014 års budget (slutlig)

FRB 3 – Säkerhet och medborgarskap 17 725 2 179

Asyl- och migrationsfonden 3 137 403

Fonden för inre säkerhet 3 764 403

It-system (Schengens informationssystem SIS och informationssystemet för viseringar VIS) 139 19

Programmet Rättsliga frågor 378 47

Programmet Rättigheter och medborgarskap 440 55

Unionens civilskyddsmekanism – medlemsstater 224 28

Livsmedel och foder 1 892 253

Programmet Hälsa för tillväxt 449 59

Konsumentprogram 189 24

Programmet Kreativa Europa 1 463 179

Programmet Ett Europa för medborgarna 186 23

Byråer 4 003 535

Övriga 679 86

Marginal 783 65

1  Den fleråriga budgetramen (FBR) 2014–2020 beslutades i 2011 års priser (rådets förordning (EU, Euratom) nr 1311/2013). Beloppen ovan anges 
i aktuella priser (från GD Budgets webbplats).

Vad som ingår

01 
Rubrik 3 i den fleråriga budgetramen innehåller ett antal program av allmänt 
intresse, som utveckling av utbildnings- och yrkesutbildning, konsumentskydd, 
livsmedels- och hälsopolitik, rättsliga frågor, rättsligt samarbete, rättigheter och 
medborgarskap samt skyddet av EU:s yttre gränser.

02 
Generellt är förvaltningen av utgifter inom detta område antingen delegerad 
till byråer eller delas med medlemsstaterna. Verksamheten genomförs normalt 
i form av fleråriga program som förvaltas av EU:s genomförandeorgan1, nationella 
organ eller liknande förvaltningsstrukturer i medlemsstaterna som beviljar bidrag 
och kontrakt till projekt eller åtgärder som genomförs av privata eller offentliga 
stödmottagare.

03 
Stödet ges i form av program som finansierar olika tematiska (politik)områden 
och typer av projektverksamhet med hjälp av bidrag till medborgarskapsinitiativ 
eller till rörlighet inom de akademiska och yrkesinriktade utbildningssektorerna. 
Projekten drivs av organisationer för högre utbildning och yrkesutbildningsinrik-
tade organisationer, ideella organisationer, privata företag och offentliga förvalt-
ningar. Slutliga stödmottagare är enskilda personer, oftast EU-medborgare.

1  Genomförandeorganet för 
utbildning, audiovisuella 
medier och kultur (Eacea) och 
genomförandeorganet för 
konsument-, hälso- och 
livsmedelsfrågor (Chafea).
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04 
Förvaltningen av några program – Fonden för yttre gränser, Fonden för integra-
tion, Återvändandefonden och Europeiska flyktingfonden – delas dock till största 
delen med medlemsstaterna.

Vad vi konstaterade

Användes budgeten för 2012 i enlighet med reglerna? 
(utgifternas laglighet och korrekthet)

 ο Innehåller utgifterna väsentliga fel? JA

 ο Uppskattad mest sannolik felprocent: 2,3 %

(Inte offentliggjord information från revisionsförklaringen 2009. Det finns inget 
senare kapitel om rubrik 3 i den fleråriga budgetramen.)

05 
Utgifterna under rubrik 3 i den fleråriga budgetramen granskades senast separat 
inför revisionsförklaringen 2009 då felprocenten låg strax över 2 %. Inga bety-
dande problem identifierades. Rubriken står endast för cirka 1,6 % av den totala 
fleråriga budgetramen 2014–2020.

Förvaltades utgifter väl och fick de effekter? (sund 
ekonomisk förvaltning)

06 
Även om förvaltningen inte var helt tillfredsställande konstaterades inga bety-
dande förvaltningsproblem vid revisionsrättens granskningar.

Potentiella risker

07 
Finansieringen utgörs till största delen av förskott (förfinansiering) till EU-byråer 
och nationella organ som ska finansiera deras verksamhet och av kvartalsvisa 
bidrag till deras driftskostnader. Betalningar till nationella organ sker när ett 
kontrakt undertecknas eller ett arbetsprogram godkänns, eller när kommissio-
nen godkänner ersättningsanspråk som visar att 70 % av förfinansieringen har 
betalats ut till stödmottagare. Risken är att förvaltningsorganet eller kommissio-
nen inte upptäcker icke stödberättigande eller för höga kostnader eller kostnader 
som saknar underlag, men som tagits med i stödmottagarnas ersättningsan-
språk. Revisionsrätten fann dock inga större problem.
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08 
De nationella organen ingår bidragsöverenskommelser med de deltagande or-
ganisationerna och använder förfinansieringen för att ge dem förskott på mellan 
80 och 100 % av de beräknade kostnaderna. Projekten är normalt genomförda 
och avlutade inom tre år efter det att slutmottagarna har överlämnat slutrappor-
ter till det nationella organet. Det nationella organet överlämnar en årsrapport 
till kommissionen om alla överenskommelser. När kommissionen har godkänt 
rapporten och beräknat och betalat slutsaldot avslutar den överenskommelsen 
med organet. De höga förskotten kanske inte behövs för att starta verksamhe-
ten och de kan även bidra till fel avseende laglighet och korrekthet eftersom 
organisationer kan vilja motivera utgifter för de kontanta medel som ställts till 
deras förfogande. Eftersom det går så lång tid från det att förskotten betalas till 
det att projekten avslutas kan man få problem med att återvinna medel som inte 
använts.

En väg framåt

09 
Kommissionen bör se till att utgifterna inom detta område leder till europeiskt 
mervärde. Kommissionen har en viktig roll att spela när det gäller att främja kun-
skapsdelning och bästa praxis mellan medlemsstaterna för att tillföra en genuint 
europeisk dimension till många av de politiska frågeställningar som hanteras 
under denna rubrik.

Ytterligare läsning/Revisionsrättens rapporter och 
yttranden

Allmänt

 ο Särskild rapport nr 22/2012 Bidrar Europeiska fonden för integration och 
Europeiska flyktingfonden på ett ändamålsenligt sätt till integrationen av 
tredjelandsmedborgare?

 ο Särskild rapport nr 4/2010 Är det sannolikt att utformningen och förvaltningen 
av systemet för rörlighet inom Leonardo da Vinci‑programmet leder till ända‑
målsenliga resultat?

 ο Särskild rapport nr 2/2009 Europeiska unionens folkhälsoprogram (2003–2007): 
Ett ändamålsenligt sätt att förbättra hälsan?

Mer information

Kontakta revisionsrättens pressekreterare:
E-post: press@eca.europa.eu

Den fleråriga budgetramen (FBR) 3 – Säkerhet och 
medborgarskap
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(miljoner euro) (åtaganden)

2014–2020 MFF

FRB 4 – Europa i världen (EU:s allmänna budget)1 66 262

Europeiska utvecklingsfonden (utanför EU:s allmänna budget)2 30 506

TOTALT (allmänna budgeten + utanför budgeten) 96 768

1  Den fleråriga budgetramen (FBR) 2014–2020 beslutades i 2011 års priser (rådets förordning (EU, 
Euratom) nr 1311/2013). Beloppen ovan anges i aktuella priser (från GD Budgets webbplats).

2  Det interna avtalet mellan företrädarna för regeringarna i Europeiska unionens medlemsstater, 
församlade i rådet, om finansiering av Europeiska unionens bistånd inom den fleråriga 
budgetramen för perioden 2014–2020 i enlighet med AVS–EU-partnerskapsavtalet och om 
tilldelning av ekonomiskt stöd till de utomeuropeiska länder och territorier på vilka den fjärde delen 
i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt är tillämplig (EUT L 210, 6.8.2013, s. 1) 

(miljoner euro) (åtaganden)

2014–2020 FBR1 2014 års budget (slutlig)

FBR 4 – Allmänna budgeten 66 262 8 335

Instrument för stöd inför anslutningen 
(det förvaltas av GD Regional- och stadspolitik som ansvarar för utgifterna för 
sammanhållningspolitiken)

11 699 1 574

Det europeiska grannskapsinstrumentet 15 433 2 113

Finansieringsinstrument för utvecklingssamarbete 19 662 2 310

Partnerskapsinstrument med tredjeländer 955 113

Europeiskt initiativ för demokrati och mänskliga rättigheter 1 333 179

Stabilitetsinstrument 2 339 315

Humanitärt bistånd 6 622 905

Gemensam utrikes- och säkerhetspolitik (Gusp) 2 339 315

Instrument för kärnsäkerhetssamarbete 225 31

Makroekonomiskt stöd 565 76

EU:s lånegarantier 1 193 59

Civilskyddsmekanismen och Centrumet för samordning av katastrofberedskap (ERCC) 145 20

Europeiska frivilligkåren för humanitärt bistånd EU-frivilliga för humanitärt arbete 148 13

Andra åtgärder och program 1 167 151

Decentraliserade byråer 154 21

Marginal 2 286 143

1  Den fleråriga budgetramen (FBR) 2014–2020 beslutades i 2011 års priser (rådets förordning (EU, Euratom) nr 1311/2013). Beloppen ovan anges 
i aktuella priser (från GD Budgets webbplats).
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Vad som ingår

01 
EU-institutionerna ensamma är den näst största givaren av utvecklingsbistånd1. 
Tillsammans med medlemsstaterna är EU den största officiella givaren och bidrar 
med över hälften av det totala offentliga utvecklingsbiståndet (ODA)2. Det finns 
dock tydliga skillnader mellan vad EU:s offentliga utvecklingsbistånd används till 
jämfört med OECD:s totala offentliga utvecklingsbistånd, vilket återspeglar att 
EU har andra prioriteringar. Medan 54 % av OECD:s offentliga utvecklingsbistånd 
används till insatser av typen projekt använder EU 17 % till den typen av verk-
samhet. OECD-länderna tillsammans ger 8 % av sitt offentliga utvecklingsbistånd 
till multilateral finansiering (genom FN-byråer och internationella organisationer) 
medan EU använder 25 % av sitt offentliga utvecklingsbistånd till sådan multila-
teral finansiering. Av OECD-ländernas offentliga utvecklingsbistånd är 3 % direkt 
budgetstöd till partnerländernas offentliga budgetar medan 22 % av EU:s offent-
liga utvecklingsbistånd går till sådant stöd.

02 
Lissabonfördraget ändrade EU:s politik för bistånd till tredjeländer på tre viktiga 
punkter:

a) Det angav uttryckligen att det främsta målet för EU:s utvecklingssamarbete 
är utrotning av fattigdom3.

b) Funktionen som unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhets-
politik inrättades.

c) Principen om förstärkta synergier i EU:s externa åtgärder fastställdes, genom 
enhetlighet, konsekvens och effektivitet i unionens handlande.

03 
Artikel 209 i EUF-fördraget ger Europaparlamentet och rådet samma befogenhe-
ter när det gäller genomförandet av politiken för utvecklingssamarbete (”i enlig-
het med det ordinarie lagstiftningsförfarandet”).

04 
EU:s bistånd till tredjeländer är en delad befogenhet mellan kommissionen och 
medlemsstaterna och organiseras via tre huvudorgan:

a) Kommissionen.

b) Europeiska utrikestjänsten.

c) Europeiska utvecklingsfonden (EUF).

1  Data från OECD om ODA 
(offentligt utvecklingsbistånd).

2  Data från OECD: 
EU-institutionerna 
tillsammans med de 15 
medlemsstater som ingår 
i DAC (OECD:s kommitté 
för utvecklingsbistånd) 
svarar för gott och väl 55 % 
av det totala offentliga 
utvecklingsbiståndet.

3  Artikel 208 i det konsoliderade 
EUF-fördraget.
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05 
Kommissionen och Europeiska utrikestjänsten formulerar tillsammans program-
planeringen av och de strategiska målen för EU:s politik för bistånd till tredjelän-
der. Åtgärderna finansieras från både EU:s allmänna budget och EUF:s budget.

06 
Kommissionen har hela ansvaret för genomförandet av utvecklings- 
biståndsprogram och medelsanvändningen.

a) EuropeAid är det viktigaste generaldirektoratet som ansvarar för program-
planeringen och genomförandet av EU:s bistånd till tredjeländer. Fyra andra 
generaldirektorat ansvarar för specifika områden inom externa åtgärder4.

b) Europeiska utrikestjänsten inrättades genom ett rådsbeslut av den 
26 juli 20105 på förslag av den höga representanten6 och började sitt arbete 
i januari 2011. Europeiska utrikestjänsten är en oberoende EU-institution och 
har ett rättsligt ansvar för att se till att dess politik överensstämmer med 
övrig EU-politik.

c) EUF inrättades genom Romfördraget för att ge bistånd till historiskt associe-
rade länder i Afrika, Västindien och Stilla havet. Fonden finansieras av med-
lemsstaterna utanför den allmänna EU-budgeten. Europaparlamentet har 
endast en rådgivande roll när det gäller finansieringen av EUF som förhandlas 
på mellanstatlig nivå mellan rådet och kommissionen. Europaparlamentet 
har dock nu fått rätt att ifrågasätta kommissionen om det anser att förslagen 
främjar andra ändamål än utveckling (till exempel handel eller bekämpning 
av terrorism) eller om det anser att kommissionen överskrider sitt rättsliga 
mandat.

07 
Kommissionen förvaltar både EU:s allmänna budget och EUF:s budget. 
Sedan tionde EUF finns det mindre skillnader i de olika budgetförordningar som 
gäller för de båda finansieringskällorna. Ett beslut om att införliva EUF:s budget 
i den allmänna budgeten beräknas tas före slutet av innevarande EUF7 år 2020 för 
att det ska ske samtidigt med att nästa fleråriga budgetram inleds. Före finanskri-
sen var för många medlemsstater motståndare till en sammanslagning.

08 
Det finns fördelar med en särskild budget för EUF: inom Cotonouavtalet 
införde EU och AVS-länderna en modell med gemensamt ägarskap och ansvars-
utkrävande. Eftersom EUF ligger utanför Europaparlamentets befogenheter har 
medlemsstaterna större frihet att agera på egen hand, i enlighet med Parisförkla-
ringen8, och 90 % av dess medel går till låginkomstländer jämfört med 40 % från 
den allmänna budgeten. Eftersom fonden har en budget på sju år är EUF-finan-
sieringen mer förutsägbar än EU:s årliga budget. Om inte annat anges behandlas 
de båda budgetarna tillsammans i detta dokument.

4  GD Humanitärt bistånd 
och civilskydd (Echo), GD 
Utvidgning, Tjänsten för 
utrikespolitiska instrument 
(den gemensamma utrikes- 
och säkerhetspolitiken (Gusp), 
stabilitetsinstrumentet 
(krishantering och 
fredsbyggande åtgärder), 
instrumentet för samarbete 
med industriländer, 
valobservatörsuppdrag samt 
press och offentlig diplomati)) 
och GD Handel (EU:s handels- 
och investeringsförbindelser 
med tredjeländer 
genom EU:s handels- och 
investeringspolitik).

5  Rådets beslut 2010/427/EU av 
den 26 juli 2010 om hur den 
europeiska avdelningen för 
yttre åtgärder ska organiseras 
och arbeta (EUT L 201, 
3.8.2010, s. 30).

6 http://register.consilium.
europa.eu/pdf/en/10/st08/
st08029.en10.pdf

7  Elfte EUF kommer att omfatta 
sju år från 2014 till 2020 och 
avslutas samtidigt med 
Cotonouavtalet.

8  Parisförklaringen om 
biståndseffektivitet 
2005: http://www.oecd.
org/development/
effectiveness/34428351.pdf
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Vad vi konstaterade

Användes budgeten för 2012 i enlighet med reglerna? 
(utgifternas laglighet och korrekthet)

 ο Innehåller utgifterna väsentliga fel? JA

 ο Uppskattad mest sannolik felprocent:

Yttre förbindelser, bistånd och utvidgning: 3,3 %
Europeiska utvecklingsfonden (särskild budget): 3,0 %

09 
De kvantifierbara felen gällde oftast icke stödberättigande kostnader, såsom att 
kostnader som uppkommit utanför den stödberättigande perioden ersatts, att 
verksamhet som inte ingick i kontraktet finansierats och att upphandlingsförfa-
randen inte följts.

Förvaltades utgifterna väl och fick de effekter? (sund 
ekonomisk förvaltning)

10 
Det finns bevis för att resultaten av de program och stödordningar som revisions-
rätten granskat varit otillräckliga.

11 
Biståndsinsatser till tredjeländer genomförs i en komplex miljö, i många stora 
regioner med olika nivåer av utveckling och/eller styrning. Dessutom har man 
under senare år kunnat se att det internationella intresset för att få inflytande 
i AVS-regionerna ökat, vilket gör att det tillkommit ett visst mått av konkurrens 
mellan givare till den redan komplexa miljön. Som i alla EU-program finns det 
specifika risker när det gäller finansieringsinstrument och förvaltningsmetoder:

a) Allmänt sett är det svårt att förvalta utgifter i stora regioner och vanskligt att 
uppnå allmänna mål.

b) Det kan vara problematiskt att upprätta partnerskap med partnerländerna 
och främja deras egenansvar.

c) Hållbara resultat i partnerländerna kräver ofta fortsatta insatser och finansie-
ring från externa givare.
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12 
I denna komplexa miljö påverkas ändamålsenligheten (resultatet) i EU:s utgifter 
i första hand av att utformningen av program är komplex, målen otydliga, be-
hovsbedömningarna otillräckliga och hållbarheten för projekten dålig på grund 
av bristande egenansvar, men även av följande aspekter:

a) Olämpligt och/eller långsamt genomförande på grund av utformningen av 
program och organisationen av projekt.

b) Olämpliga förfaranden för att prioritera och välja ut program och projekt.

c) Styrningsproblem och andra politiska faktorer.

d) Inkonsekvent förvaltning vid kommissionsavdelningar med olika politiska 
mål.

e) Dåligt samordnade åtgärder, särskilt vid decentraliserad eller delad 
förvaltning.

f) Oklar eller ingen prioritering av mål.

g) Oklar koppling mellan mål och åtgärder.

h) Inga indikatorer för att mäta om sparsamhet, effektivitet och ändamålsenlig-
het har uppnåtts.

13 
Om målen inte uppnås i tillräcklig utsträckning och resultatet är en besvikelse 
i jämförelse med anslagna medel kan EU:s trovärdighet och rykte skadas. Inte 
minst kan detta äventyra EU:s förmåga att leverera valuta för pengarna i framtida 
projekt.



84Den fleråriga budgetramen (FBR) 4 – Europa i världen

Högriskfaktorer

14 
Biståndsinsatser till tredjeländer omfattar över 150 länder och utförs i en kom-
plex geopolitisk miljö. Många partnerländer har svag institutionell, administrativ 
och finansiell kapacitet. Specifika risker påverkar de geografiska områdena där 
åtgärderna genomförs:

Specifika riskfaktorer för geografiska områden

Asien, Centralasien och Afrika Medelhavsområdet, Mellanöstern, 
Gulfstaterna, Iran, Irak och Jemen

Kandidatländer och potentiella 
kandidatländer

Låg BNI per capita1 Ofta ett problem Ej tillämpligt (generellt sett) Ej tillämpligt (generellt sett)

Lågt index för mänsklig utveckling2 Ofta ett problem Ej tillämpligt (generellt sett) Ej tillämpligt (generellt sett)

Politisk instabilitet3 (och brister inom 
de politiska, ekonomiska och sociala 
områdena)

Ofta ett problem (och mest i Afrika 
och Centralasien)

Ofta ett problem (och det område där 
risken är mest påtaglig)

Systematiska brister kan återverka på 
medlemsstaterna

En bakgrund med väpnade konflikter 
och historiska konflikter4 (krigsförbry-
telser, spänningar mellan folkgrupper 
etc.)

I Asien och Afrika finns det områ-
den där allvarliga väpnade kon-
flikter fortfarande pågår. Generellt 
sett är konfliktnivån måttlig

Det område där risken är mest 
framträdande och där flera väpnade 
konflikter pågår (ökade med den 
arabiska våren)

Historiska konflikter är en utmaning 
för stabiliteten i regionen och förklarar 
det låga politiska engagemanget för 
regionalt samarbete

Hög exponering för korruption5 6 Ofta ett problem Ofta ett problem

Högre än i de flesta medlemsstater med 
risk för återverkningar för medlemssta-
terna och dåligt resultat i kampen mot 
organiserad brottslighet

Svagt engagemang för institutions-
byggande, dålig administrativ och 
finansiell kapacitet

Ofta ett problem Ofta ett problem Ofta ett problem

Sviktande offentligt stöd för utvidg-
ningsprocessen på grund av bristande 
insyn, sammanhang eller trovärdig-
het i processen

Ej tillämpligt Ej tillämpligt

En stor risk, i synnerhet där det förekom-
mer korruption och allmänna brister 
i samhället som inte förefaller åtgärdas 
i tillräcklig utsträckning.

Svårigheter att utnyttja stödet Ej tillämpligt Ej tillämpligt

Dåligt utnyttjat ackumulerat stöd 
när föranslutningsstödet ska genom-
föras med decentraliserad förvalt-
ning och bristfällig medfinansiering 
i mottagarländerna.

Källa: Revisionsrätten.

1  http://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.PCAP.CD?display=map
2  http://hdr.undp.org/en/countries
3 http://viewswire.eiu.com/site_info.asp?info_name=instability_map&page=noads
4 http://www.nobelprize.org/educational/peace/conflictmap/index.html
5 http://cpi.transparency.org/cpi2013/results/
6 http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/doc_centre/crime/docs/study_on_links_between_organised_crime_and_corruption_en.pdf
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15 
När det gäller inköp är stödmottagarna många, geografiskt spridda och finansie-
rade genom olika instrument. Även om alla stödmottagare sannolikt använder 
sig av offentlig upphandling kan de vara mindre bekanta med EU:s utgiftsregler 
än med sina egna nationella upphandlingsregler. Tillsynen över efterlevnaden av 
EU:s regler kan därför bli otillräcklig i förhållande till antalet och spridningen av 
kontroller som ska göras.

16 
Utgifter inom bidragskontrakt ska attesteras av externa revisorer. Dessa lokala 
revisorers oberoende kan vara mindre säkert än vad som är fallet i EU.

17 
Inrättandet av Europeiska utrikestjänsten har ökat komplexiteten, vilket kräver 
nära samordning och samarbete mellan utrikestjänsten och kommissionen:

a) Europeiska utrikestjänsten och kommissionen förbereder olika etapper av 
programplaneringscykeln:

i) Utrikestjänsten har till uppgift att programplanera EU:s budget och finan-
sieringen från EUF, men detta fortsätter också att vara kommissionens 
ansvar.

ii) EU-delegationerna fastställer sina budgetprognoser som bedöms av olika 
avdelningsövergripande grupper (utrikestjänsten och kommissionens 
avdelningar).

iii) De slutliga programmen presenteras tillsammans av kommissionen och 
Europeiska utrikestjänsten för rådets kommitté.

iv) Europaparlamentet har budgetkontroll över det godkända förslaget 
(utom när det gäller EUF som ligger utanför den allmänna budgeten).

b) Europeiska utrikestjänsten har också rekryteringsproblem, delvis på grund av 
sitt mandat:

i) För att främja synergier mellan EU:s institutioner och medlemssta-
terna ska 33 % av delegationernas personal vara utstationerad från 
medlemsstaterna.

ii) Generellt är EU:s resurser för bistånd till tredjeländer ofta ansträngda och 
EU:s delegationer har svårt att rekrytera och behålla kvalificerad kon-
traktsanställd personal.

iii) Medlemsstaternas anställda i den diplomatiska kåren har ofta rekryterats 
till högre (anställnings)grader än tjänstemän som rekryteras enligt EU:s 
tjänsteföreskrifter. Strukturella skillnader i löne- och karriärstruktur kan 
hota utrikestjänstens förmåga att leverera.
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18 
Finansiella mekanismer som bara förekommer i EU:s bistånd till tredjeländer är 
exempel på de särskilda riskerna med bistånd till tredjeländer, såsom svårigheten 
att hitta rätt balans mellan åtgärder som är tillräckligt riktade mot lokala behov 
och tillräckligt regionala för att främja globala och hållbara framsteg.

a) Budgetstöd förvaltas genom en metod för direkt centraliserad förvaltning, 
och för att kommissionen ska godkänna betalningar måste partnerlandet 
ha uppfyllt de villkor som överenskommits på förhand. Detta kräver att det 
åtminstone finns en väldefinierad politisk strategi, en stabil makroekonomisk 
ram och ett trovärdigt åtagande att förbättra förvaltningen av offentliga 
medel. När medlen har betalats ut slås de ihop med partnerlandets budget 
och anses bidra till de fastställda målen.

b) Bidragsöverenskommelser med internationella organisationer hanteras 
genom en modell för gemensam förvaltning. Finansieringen beror på om 
organisationens finansiella förfaranden och administration uppfyller interna-
tionellt godkända normer. En oberoende revisor bedömer detta för kommis-
sionens räkning utifrån dokument. Medel görs därefter tillgängliga för den 
internationella organisationen.

c) Programkostnadsförslag följer en modell för decentraliserad förvaltning. 
Medel hanteras av en oberoende administrativ struktur – programförvalt-
ningsenheten – som utses av det organ som representerar partnerlandet. 
Programförvaltningsenheten lägger fram förslag på insatser i programkost-
nadsförslaget till kommissionen för förhandsgodkännande enligt en modell 
för decentraliserad förvaltning.

d) För alla tre finansieringsmekanismerna är det viktigaste för EU-budgeten att 
medlen används för de avsedda syftena och om de uppfyller EU:s krav på ef-
fektivitet, ändamålsenlighet och sparsamhet.

i) Vid budgetstöd är den centrala riskfaktorn tvåfaldig: medlen är till sin 
natur fungibla och partnerländernas system för förvaltning av offentliga 
medel är ofta svaga. Stödvillkoren för finansiering är allt för allmänna och 
kan tolkas flexibelt. När medlen har betalats ut är dock möjligheterna 
att kontrollera om de används på lämpligt sätt begränsade. Ett av EU:s 
främsta mål för budgetstödet är att det ska vara ”en vektor för föränd-
ring”, men en finansiär som till synes inte bryr sig om ändamålsenlighet 
minimerar sin förmåga att främja ett sådant mål.
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ii) De lämnade EU-bidragens fungibilitet är också en viktig aspekt när det 
gäller bidragsöverenskommelser med internationella organisationer. 
Pengarna samlas vanligen i fonder med flera givare, men bidragen är inte 
öronmärkta. Internationella organisationer har bättre rykte än EU- institu-
tionerna. Som bidragssamordnare gör de sannolikt positivare intryck på 
stödmottagarna. De bidrag som EU lämnar (institutionerna och medlems-
staterna tillsammans) är inte samordnade, vilket ger EU mindre utrymme 
att förhandla om kontraktsvillkor med organisationerna. Exempelvis är 
både FN-organisationernas rapportering om och EU-institutionernas 
tillgång till finansiella data i allmänhet begränsad. Den information som 
finns om insatser räcker inte för att bedöma om genomförandet var ef-
fektivt och målen uppnåddes; typen av administrativa kostnader, indirek-
ta kostnader och stödkostnader förblir oklar. På samma sätt kanske EU:s 
bidrag inte får samma erkännande och synlighet, trots att de vanligen är 
betydande, som bidrag från andra givare som USA.

iii) Programkostnadsförslag bidrar även med medel till mer lokalt inriktade 
insatser, men används mindre nu och risken blir därmed att de inte 
uppfyller lämpligt och relevant syfte. Finansieringen är öronmärkt och 
kontrolleras noggrant: varje utgiftspost kontrolleras och godkänns på tre 
nivåer9 och det krävs en rapport från en extern revisor. Även om risken 
när det gäller medelsanvändningen är begränsad måste de finansie-
rade programmen vara väl utformade och uppfylla behoven för att vara 
ändamålsenliga.

e) Slutligen varierar utnyttjandet av de tre finansieringsmekanismerna: budget-
stöd och bidragsöverenskommelser utnyttjas vanligen till fullo (i fråga om 
budget och tidsplan), men hela den tillgängliga budgeten för programkost-
nadsförslag utnyttjas i allmänhet inte. När medel samlas i fungibla budgetar 
skiftar inriktningen på kontrollen och övervakningen från tilldelningen av 
kontrakt till takten i budgetgenomförandet.

9  Programförvaltningsenheten, 
den stödmottagande 
myndigheten och kom-
missionen (eller dess 
delegation) får en kopia av 
alla administrativa dokument 
och ska i förväg godkänna alla 
större utgifter.
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En väg framåt

Kommissionen

19 
Man bör lägga större vikt vid att se till att villkoren kopplade till budgetstöd 
räcker för att säkerställa att medlen uppnår de avsedda syftena.

20 
Organisationen mellan utrikestjänsten och kommissionens avdelningar bör ratio-
naliseras ytterligare så att samordning underlättas och överlappningar undviks.

21 
Noga definierade behov och mål är ett väsentligt steg i processen liksom att 
främja egenansvaret i partnerstater för att garantera hållbar utveckling. När det 
gäller tillhandahållandet av stöd har revisionsrätten regelbundet rekommenderat 
att användningen av villkor och politisk dialog bör utökas. Tillhandahållandet 
av stöd kan även förbättras genom en balanserad blandning av projektinriktad 
finansiering och finansiering av global politik. Med tillräckliga rapporteringskrav 
bör samordningen och övervakningen av medel bli bättre, och överföringen av 
kompetens i fråga om administration och styrning öka liksom stödet till partner-
länderna för att de ska äga sina projekt och genomföra nödvändiga reformer.
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Ytterligare läsning/Revisionsrättens rapporter och yttranden

Allmänt

 ο Särskild rapport nr 11/2010 Kommissionens förvaltning av allmänt budgetstöd i AVS‑länder och länder i Latiname‑
rika och Asien

 ο Särskild rapport nr 15/2009 och särskild rapport nr 3/2011 EU‑stöd som genomförs via FN‑organisationer: besluts‑
fattande och övervakning och Effektiviteten och ändamålsenligheten i EU‑bidrag som kanaliseras genom FN‑organi‑
sationer i konfliktdrabbade länder

 ο Särskild rapport nr 12/2010 EU:s utvecklingsbistånd till grundutbildning i Afrika söder om Sahara och i södra Asien

 ο Särskild rapport nr 4/2009 Kommissionens förvaltning av icke‑statliga aktörers deltagande i EG:s 
utvecklingssamarbete

Aspekter som gäller laglighet och korrekthet

 ο Kapitel 7 i revisionsrättens årsrapport för budgetåret 2012 (Yttre förbindelser, bistånd och utvidgning)

 ο Revisionsrättens årsrapport för budgetåret 2012 om den verksamhet som finansieras genom åttonde, nionde 
och tionde Europeiska utvecklingsfonden (EUF)

Effektivitetsrevisioner

 ο Särskild rapport nr 17/2013 EU:s klimatfinansiering inom ramen för bistånd till tredjeland

 ο Särskild rapport nr 14/2013 Europeiska unionens direkta ekonomiska stöd till den palestinska myndigheten

 ο Särskild rapport nr 9/2013 EU:s stöd till en god samhällsstyrning i Demokratiska republiken Kongo

 ο Särskild rapport nr 4/2013 EU:s samarbete med Egypten på området samhällsstyrning

 ο Särskild rapport nr 18/2012 Europeiska unionens stöd till Kosovo på rättsstatsområdet

 ο Särskild rapport nr 17/2012 Europeiska utvecklingsfondens (EUF) bidrag till ett hållbart vägnät i Afrika söder om 
Sahara

 ο Särskild rapport nr 13/2012 Europeiska unionens utvecklingsbistånd till dricksvattenförsörjning och grundläggande 
sanitetstjänster i länder söder om Sahara
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 ο Särskild rapport nr 6/2012 Europeiska unionens stöd till den turkcypriotiska befolkningsgruppen

 ο Särskild rapport nr 5/2012 Det gemensamma informationssystemet för yttre förbindelser (Cris)

 ο Särskild rapport nr 1/2012 Ändamålsenligheten i Europeiska unionens utvecklingsbistånd till en tryggad livsmedels‑
försörjning i Afrika söder om Sahara

 ο Särskild rapport nr 14/2011 Har EU‑stödet förbättrat Kroatiens kapacitet att förvalta stöd efter anslutningen?

 ο Särskild rapport nr 3/2011 Effektiviteten och ändamålsenligheten i EU‑bidrag som kanaliseras genom FN‑organisa‑
tioner i konfliktdrabbade länder

 ο Särskild rapport nr 1/2011 Har delegeringen av kommissionens förvaltning av externt bistånd från huvudkontoret till 
delegationerna lett till ett bättre bistånd?

 ο Särskild rapport nr 13/2010 Har det nya europeiska grannskaps‑ och partnerskapsinstrumentet införts på ett bra sätt 
och leder det till att resultat uppnås i Södra Kaukasien (Armenien, Azerbajdzjan och Georgien)?

 ο Särskild rapport nr 12/2010 EU:s utvecklingsbistånd till grundutbildning i Afrika söder om Sahara och i södra Asien

 ο Särskild rapport nr 11/2010 Kommissionens förvaltning av allmänt budgetstöd i AVS‑länder och länder i Latiname‑
rika och Asien

 ο Särskild rapport nr 18/2009 Ändamålsenligheten i EUF‑stödet till regional ekonomisk integration i Öst‑ och 
Västafrika

 ο Särskild rapport nr 16/2009 Europeiska kommissionens förvaltning av föranslutningsstödet till Turkiet

 ο Särskild rapport nr 15/2009 EU‑stöd som genomförs via FN‑organisationer: beslutsfattande och övervakning

 ο Särskild rapport nr 12/2009 Måluppfyllelse i kommissionens projekt på området rättsliga och inrikes frågor för västra 
Balkan

 ο Särskild rapport nr 4/2009 Kommissionens förvaltning av icke‑statliga aktörers deltagande i EG:s 
utvecklingssamarbete

Mer information

Kontakta revisionsrättens pressekreterare:
E-post: press@eca.europa.eu
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(FBR) 5 – Administration

(miljoner euro) (åtaganden)

2014–2020 FBR1 2014 års budget (slutlig)

FBR 5 – Uppdelning enligt kommissionens 
budgetförslag 69 584 9 854

Institutionernas administrativa utgifter 8 226

Europaparlamentet 1 756

Europeiska rådet och Europeiska unionens råd 534

Europeiska kommissionen 4 694

Europeiska unionens domstol 355

Revisionsrätten 133

Europeiska utrikestjänsten 519

Europeiska ekonomiska och sociala kommittén 129

Europeiska unionens regionkommitté 88

Europeiska ombudsmannen 10

Europeiska datatillsynsmannen 8

Pensioner 1 450

Europaskolan 178

Kostnader för decentraliserade byråer som ingår 
i andra rubriker i FBR1 6 838 851

Rubrik 1a – Smart tillväxt för alla 2 293 243

Rubrik 2 – Naturresurser 388 52

Rubrik 3 – Inre politik 4 003 535

Rubrik 4 – Europa i världen 154 21

Totalt administrativa kostnader1 76 422 10 705

1  Den fleråriga budgetramen (FBR) 2014–2020 beslutades i 2011 års priser. Beloppen ovan anges 
i aktuella priser (från GD Budgets webbplats).
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Vad som ingår

01 
Denna rubrik innehåller EU-institutionernas administrativa utgifter: personalkost-
nader (löner, ersättningar och pensioner), fastigheter, utrustning, elektricitet och 
kommunikations- och informationsteknik.

02 
EU har under åren även inrättat ett antal byråer som handhar specifika ämnen1:

a) Det finns sex genomförandeorgan2. De har inrättats för en bestämd tidsperi-
od och ska förvalta uppgifter i anslutning till genomförandet av EU-program 
och finns vid Europeiska kommissionens säte i Bryssel eller Luxemburg.

b) Decentraliserade byråer och organ är oberoende rättsliga enheter enligt eu-
ropeisk förvaltningsrätt och skilda från EU:s institutioner. Sedan 2012 arbetar 
de inom en ny gemensam ram som syftar till att göra dem mer samordnade, 
ändamålsenliga och ansvarsskyldiga (gemensam metod). De är lokaliserade 
till olika medlemsstater och spelar en roll i genomförandet av EU:s politik, 
i synnerhet när det gäller tekniska, vetenskapliga, operativa eller tillsynsrela-
terade uppgifter. Det finns 37 decentraliserade byråer, varav revisionsrätten 
granskar 343. Alla utom fem finansieras helt från EU-budgeten4.

c) Euratoms byråer och organ främjar målen i fördraget om upprättandet av 
Europeiska atomenergigemenskapen (Euratom). De samordnar medlemssta-
ternas forskningsprogram för kärnkraftens användning för fredliga ändamål, 
bidrar med kunskap, infrastruktur och finansiering när det gäller kärnkraft 
och ser till av det finns tillgång till tillräckligt mycket och säker kärnenergi.

d) Gemensamma företag är EU-organ (artikel 208 i budgetförordningen) som 
inrättas i partnerskap med andra länder och organisationer. Kommissionen 
deltar för närvarande i nio gemensamma företag, varav fem har inrättats ge-
nom sjunde ramprogrammet för forskning som gemensamma teknikinitiativ.

1  En förteckning över byråerna 
finns på http://europa.eu/
about-eu/agencies/.

2  De sex genomförandeorgan 
som inrättades genom rådets 
förordning (EG) nr 58/2003 
av den 19 december 2002 
om stadgar för de genom-
förandeorgan som ansvarar 
för vissa uppgifter som 
avser förvaltningen av 
gemenskapsprogram (EGT 
L 11, 16.1.2003, s. 1), är följande:

 Genomförandeorganet för 
utbildning, audiovisuella 
medier och kultur (Eacea),  
Genomförandeorganet för 
Europeiska forskningsrådet 
(Ercea), 
Genomförandeorganet 
för konkurrenskraft och 
innovation (Eaci), nu ersatt av 
genomförandeorganet för 
små och medelstora företag 
(Easme),  
Genomförandeorganet för 
hälso- och konsumentfrågor 
(Eahc), nu ersatt av 
genomförandeorganet för 
konsument-, hälso- och 
livsmedelsfrågor (Chafea),  
Genomförandeorganet för 
forskning (REA),  
Genomförandeorganet 
för transeuropeiska nät 
(TEN-T EA), nu ersatt av 
genomförandeorganet för 
innovation och transportnät 
(Inea).

3  Tre av de 37 decentraliserade 
byråerna arbetar med den 
gemensamma säkerhets- och 
försvarspolitiken och granskas 
av ett revisorskollegium som 
utses av medlemsstaterna.

4  Två byråer använder de 
inkomster som deras 
verksamhet genererar 
(Gemenskapens växt-
sortsmyndighet i Angers och 
Kontoret för harmonisering 
inom den inre marknaden 
(varumärken och mönster) 
i Alicante). De tre övriga 
byråerna finansieras delvis 
från EU-budgeten (Europeiska 
byrån för luftfartssäkerhet 
i Köln, Europeiska 
läkemedelsmyndigheten 
i London och Över-
sättningscentrum för 
Europeiska unionens organ 
i Luxemburg).
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Vad vi konstaterade

Användes budgeten för 2012 i enlighet med reglerna? 
(utgifternas laglighet och korrekthet)

 ο Innehåller utgifterna väsentliga fel? NEJ

 ο Uppskattad mest sannolik felprocent: 0 %

03 
Risken när det gäller dessa utgifter anses allmänt vara låg. De största riskerna 
avser felaktig tillämpning av förfaranden för all organisatorisk verksamhet, i syn-
nerhet sådan som gäller upphandling av varor, tjänster och bygg- och anlägg-
ningsarbeten samt rekrytering och förvaltning av personal.

Förvaltades utgifterna väl och fick de effekter? (sund 
ekonomisk förvaltning)

04 
Våra revisioner (både finansiella revisioner inför revisionsförklaringen och effekti-
vitetsrevisioner) har inte visat på några väsentliga problem.

Potentiellt hög risk

05 
Även om revisionsrättens rapporter inte redovisar några väsentliga problem 
i förvaltningen av EU:s administrativa budget följer vissa problem med denna 
typ av verksamhet. De största budgetutgifterna gäller mänskliga resurser, inköp 
(upphandling) och kostnad för fastigheter. Risken är att utgifterna är för stora el-
ler tveksamma, vilket kan skada EU-institutionernas rykte.
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06 
Mänskliga resurser: 
EU-institutionernas personalpolitik måste se till att tillräckligt kvalificerad perso-
nal kan rekryteras och behållas som en garanti för att den offentliga förvaltning-
en är oberoende, kvalificerad och motiverad. De tjänsteföreskrifter som reglerar 
anställningsvillkoren för EU-anställda är i vissa avseenden rigida:

a) Tjänstemän (fast anställda) kan endast rekryteras genom offentliga ut-
tagningsprov som är mycket selektiva (i genomsnitt godkänns 10 % av de 
sökande till uttagningsproven för att bli EU-tjänsteman). Uttagningsproven är 
komplexa att organisera och ofta långdragna eftersom de måste omfatta alla 
medlemsstater och berör tusentals sökande. På grund av den långdragna och 
komplexa rekryteringsprocessen, och svårigheter att förutse personalbeho-
ven, uppfylls ofta inte rekryteringsmålen. Under perioden 2003–2006 upp-
fylldes endast två tredjedelar av rekryteringsbehoven, vilket ökade behovet 
av att utnyttja kontraktsanställda och tillfälligt anställda. När antalet tillfälligt 
anställda ökar riskerar EU-institutionerna att tappa erfarenhet och kompetens 
till följd av bristande kontinuitet. Vid 2012 års revision av byråerna påträf-
fades inga fall av oriktig rekrytering, men revisionsrätten gjorde iakttagelser 
om insynen i rekryteringsförfarandena och lika behandling av sökande för 17 
av de 40 granskade byråerna.

b) Anställning i offentlig sektor är ofta endast attraktiv i ekonomiskt svåra tider, 
men de aktuella nivåer och villkor för nyrekryterade som institutionerna 
erbjuder kan vara mindre attraktiva för ny personal. I synnerhet erbjuder 
de nuvarande ingångslönegraderna (AD5 eller AST1/AST3) varken konkur-
renskraftiga löner eller attraktiva karriärmöjligheter för många medborgare 
i EU-15 medlemsstaterna, vilket medför risk för geografisk obalans i framti-
den. Vidare kan byråerna, rådet och EU-delegationerna rekrytera tillfälligt 
anställda i lönegrader som motsvarar deras yrkeserfarenhet vilket de andra 
institutionerna inte kan. De kan endast rekrytera personal i den lägsta löne-
graden, oberoende av erfarenhet, där genomsnittsåldern är 34 år.

c) Bestämmelserna för hantering av anställda som underpresterar används 
sällan.

07 
När det gäller kopplingar mellan offentlig och privat sektor, och då särskilt när en 
tidigare hög tjänsteman anställs av företag med intressen i EU-frågor, är de nya 
reglerna förvisso ett framsteg5 mot kommissionens svängdörrspolitik, men de 
kan tolkas på olika sätt. Till exempel gäller karenstiden på tolv månader specifikt 
för högre tjänstemän medan den privata sektorn normalt tillämpar en karenstid 
på två år. Karenstiden gäller endast för fast anställda tjänstemäns verksamhet 
under de tre föregående åren men villkoren för tillfälligt anställda är fortfarande 
oklara.

5  I de nya tjänsteföreskrifterna 
från 2013 behålls den period 
på två år under vilken en 
tjänsteman är skyldig att 
meddela när en ny anställning 
kan stå i konflikt med 
hans eller hennes tidigare 
syssla och det införs en 
karenstid på tolv månader 
för högre tjänstemän. Alla 
institutioner ska varje år 
offentliggöra information om 
genomförandet av denna 
regel med en förteckning över 
de ärenden som bedömts.
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08 
Inköp (Upphandling):

a) EU:s inköp ska ske i enlighet med de tillämpliga bestämmelserna för upp-
handling. Även om revisionsrätten ännu inte har identifierat några problem 
vid revisionen av administrativa utgifter är de största riskerna att planeringen 
är dålig, att upphandlingsreglerna kringgås eller att korrekt upphandlings-
förfarande inte tillämpas. Det kan även vara svårt att ange rätt urvals- och 
tilldelningskriterier (till exempel är det inte ovanligt i vissa fastighets- och 
it-projekt att den ursprungligen beräknade kostnaden är för låg eftersom 
oförutsedda behov uppkommit).

b) En konsekvens av att det är svårt att fastställa rätt upphandlingsförfarande 
och de lämpligaste urvalskriterierna är att det inte alltid är möjligt att uppnå 
bästa valuta för pengarna. På samma sätt kan EU:s ambition att öppna upp-
handlingarna för så många leverantörer som möjligt hindras av storleken på 
institutionernas inköp (stora behov och stor geografisk spridning) som gör 
att små och medelstora företag inte kan delta.

c) Kommissionens tjänst för internrevision har pekat på behovet av att förbättra 
institutionernas inköp och åtgärda brister i planerings- och kontrollförfaran-
dena, bristande efterlevnad av budgetförordningen, problem vid utvärde-
ringen av anbud och avsaknaden av enhetliga förfaranden.

09 
Fastighetspolitik: Kostnader för fastigheter är en av de största delarna i EU:s 
administrativa budget. Sedan 1996 har institutionerna prioriterat inköp av fastig-
heter framför långa hyreskontrakt eftersom deras erfarenhet visar att det är 40 till 
50 % billigare att köpa kontorsutrymmen än att hyra dem6. Eftersom EU fram till 
2013 inte kunde låna pengar för att finansiera fastighetsprojekt krävdes inno-
vativa lösningar för att finansiera dem. Användningen av företag för särskilda 
ändamål och andra komplexa finansieringsstrukturer kan ha påverkat de samlade 
projektkostnaderna och därigenom valutan för pengarna. Fastighetsinvesteringar 
är långsiktiga projekt som kräver planering och realistiska personalprognoser, 
vilket är komplext även med en årlig budget. Dessutom har koncentrationen av 
EU-institutioner till EU-kvarteren i Bryssel och Kirchberg i Luxemburg gjort att 
kostnaderna för att hyra kontorslokaler har stigit, vilket inverkat negativt på insti-
tutionernas möjligheter att förhandla fram bra valuta för pengarna för fastigheter 
i dessa områden.

6  Se särskild rapport nr 2/2007 
om institutionernas utgifter 
för fastigheter (EUT C 148, 
2.7.2007, s. 1).
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10 
Byråernas förfaranden: Självständiga decentraliserade byråer kan göra kommis-
sionens samordning och övervakning komplexare:

a) Brister i förvaltningen av bidrag som beviljas av byråerna kan leda till att 
oriktiga utgifter godkänns. Förhands- och efterhandskontrollerna i samband 
med förvaltningen av bidrag är ofta otillräckliga. Byråerna kontrollerar inte 
alltid de styrkande handlingarna för att bekräfta att de utgifter som stödmot-
tagarna begär ersättning för är korrekta och stödberättigande, utan förlitar 
sig på intyg från revisorer och nationella myndigheter. Inköp (upphandling) 
kan också vara ett problem för vissa byråer.

b) Kommissionen genomför budgeten indirekt genom organ7. Enligt de nya kra-
ven i budgetförordningen från 2013 ska oberoende externa revisorer kontrol-
lera de decentraliserade byråernas årliga räkenskaper och revisionsrätten ska 
beakta resultatet av det revisionsarbete som utförts av de oberoende externa 
revisorerna vid utarbetandet av de särskilda årsrapporterna om byråerna. De 
externa revisorernas arbete kanske inte är av tillräcklig kvalitet för att revi-
sionsrätten ska kunna förlita sig på det.

11 
Europaskolorna utbildar barn till anställda vid EU:s institutioner och organ. De 
är ett mellanstatligt organ och leds av en styrelse bestående av företrädare för 
varje medlemsstats utbildningsministerium, kommissionen (generaldirektora-
tet för personal och säkerhet) och generalsekreteraren för Europaskolorna. De 
största utmaningarna gäller risker avseende tillhandahållandet av ändamålsenlig 
utbildning (som påverkas av en oproportionerlig efterfrågan på utbildning i den 
engelska sektionen, anställningsvillkor som gör det svårt att rekrytera lärare, en 
administrativ struktur och organisation av skolorna som inte har uppdaterats 
med hänsyn till ändrade behov och gamla system för finansiell kontroll och in-
ternkontroll). Tjänsten för internrevision anser att 20 av 35 identifierade processer 
har hög inverkan och hög kvarstående risk.

12 
Administrativa utgifter – kontantbetalningar till besöksgrupper vid Eu-
ropaparlamentet: Den praxis som först rapporterades 20108 och som innebär 
att man gör kontantutbetalningar utan att kräva bevis för utgifter för att ersätta 
besökares kostnader används fortfarande och kan innebära hög anseenderisk för 
institutionen.

7  Artikel 58.1 c iv och artikel 208 
i budgetförordningen.

8  Se punkterna 7.13–7.14 
i revisionsrättens årsrapport 
för budgetåret 2010.
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Ytterligare läsning/Revisionsrättens rapporter och 
yttranden

Aspekter som gäller laglighet och korrekthet

 ο Kapitel 9 i revisionsrättens årsrapport för budgetåret 2012 (Administrativa 
utgifter)

 ο Revisionsrätten särskilda årsrapporter för budgetåret 2012 om EU-byråerna

Effektivitetsrevisioner

 ο Särskild rapport nr 15/2012 Hantering av intressekonflikter vid utvalda EU‑organ

 ο Särskild rapport nr 12/2012 Har kommissionen och Eurostat förbättrat processen 
för att framställa tillförlitlig och trovärdig europeisk statistik?

 ο Särskild rapport nr 10/2012 Har Europeiska kommissionen en ändamålsenlig 
personalutveckling?

 ο Särskild rapport nr 2/2011 Uppföljning av särskild rapport nr 1/2005 om förvalt‑
ningen av Europeiska byrån för bedrägeribekämpning

 ο Särskild rapport nr 13/2009 Delegering av genomförandeuppgifter till genom‑
förandeorgan: ett framgångsrikt alternativ?

 ο Särskild rapport nr 9/2009 Effektiviteten och ändamålsenligheten i den rekryte‑
ring som Europeiska rekryteringsbyrån utför

 ο Särskild rapport nr 5/2009 Kommissionens likviditetsförvaltning

Mer information

Kontakta revisionsrättens pressekreterare:
E-post: press@eca.europa.eu
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Vad som ingår

01 
Den offentliga upphandlingen i EU är ett centralt politiskt instrument i inrättan-
det av den inre marknaden. Syftet med upphandlingsreglerna är bland annat att 
se till att principerna och de grundläggande friheterna i EUF-fördraget iakttas vid 
tilldelningen av offentliga kontrakt1.

02 
År 2011 hade EU-27 offentliga utgifter för arbete, varor eller tjänster motsvarande 
19,7 % av deras BNP (2 406 miljarder euro)2. För omkring 20 % av de totala of-
fentliga utgifterna ska EU:s lagar om offentlig upphandling tillämpas. Samma år 
anslogs 42 miljarder euro till EU:s strukturfonder (Eruf, Sammanhållningsfonden 
och ESF) där en stor del av verksamheten genomförs genom offentlig upphand-
ling3. Under perioden 2006–2009 uppgick den gränsöverskridande offentliga 
upphandlingen till cirka 15 % av värdet av tilldelade kontrakt i EU4.

03 
I EU organiserar över 250 000 upphandlande myndigheter över 2 miljoner förfa-
randen per år för tilldelning av offentliga kontrakt. De upphandlande myndig-
heterna kan vara offentliga organ eller, under vissa förutsättningar, även privata 
företag.

04 
EU är också positivt till att öppna upphandling för internationell konkurrens och 
har undertecknat Världshandelsorganisationens avtal om offentlig upphandling5. 
EU har också antagit bestämmelser om offentlig upphandling i tredjeländer ge-
nom frihandelsavtal.

05 
Avsikten med EU-lagstiftningen är att se till att företag från alla medlemsstater 
har möjlighet att konkurrera om offentliga kontrakt över givna tröskelvärden, un-
danröja rättsliga och administrativa hinder för deltagande i gränsöverskridande 
anbud, garantera lika behandling och avlägsna möjligheten till diskriminerande 
upphandling genom att säkerställa öppenhet:

a) Två EU-direktiv (om byggentreprenader, varor och tjänster6) och allmännyt-
tiga tjänster (vatten, energi, transporter och posttjänster7) reglerar offentliga 
kontrakt över ett visst värde i EU och Europeiska ekonomiska samarbetsområ-
det (EES). De kommer att ersättas av ändrade direktiv och av ett nytt direktiv 
om koncessionstilldelning8 som godkändes den 15 januari 2014. Kontrakt på 
försvars- och säkerhetsområdet9 och om tjänster av allmänt intresse10 regleras 
av andra bestämmelser.

b) EU-direktiven fastställer regler som ska garantera öppenhet, reglera förfaran-
den som ger alla intresserade anbudsgivare rättvisa möjligheter och fastställa 
icke-diskriminerande tekniska specifikationer. EU-direktiven införlivas i den 
nationella upphandlingslagstiftningen och därmed garanteras en harmonise-
rad rättslig ram i hela EU.

1  Fri rörlighet för varor (artikel 28 
i FEUF) och tjänster (artikel 56), 
fri etableringsrätt (artikel 49) 
och frihet att tillhandahålla 
tjänster, icke-diskriminering 
och lika behandling, 
proportionalitet, öppenhet 
och ömsesidigt erkännande 
(artiklarna 18 och 53).

2  EU-lagstiftningen om 
offentlig upphandling: 
sammanfattningen 
om levererade resultat 
i utvärderingsrapporten 
(ett arbetsdokument 
från kommissionens 
generaldirektorat för inre 
marknaden och tjänster, 
http://ec.europa.eu/internal_
market/publicprocurement/
docs/modernising_rules/
executive-summary_en.pdf).

3  Europeiska revisionsrätten, 
årsrapporterna om budgetåret 
2011, s. 120 och 152 (EUT C 344, 
12.11.2012, s. 1). Det exakta 
belopp som används genom 
offentlig upphandling är inte 
tillgängligt.

4  Direkt gränsöverskridande 
upphandling utgör endast 
1,6 % av tilldelade kontrakt 
och omkring 3,5 % av 
värdet av kontrakt under 
perioden 2006–2009. 
Indirekt gränsöverskridande 
upphandling genom utländska 
dotterbolag utgjorde 11,4 % av 
tilldelade kontrakt och 13,4 % 
av värdet under samma period.

5  Avtalet om offentlig upp-
handling är ett plurilateralt 
avtal som syftar till att öppna 
internationell konkurrens och 
ger undertecknarna av avtalet 
rättigheter och skyldigheter.

6  Europaparlamentets och rå-
dets direktiv 2004/18/EG av 
den 31 mars 2004 om sam-
ordning av förfarandena vid 
offentlig upphandling av 
byggentreprenader, varor och 
tjänster (EUT L134, 30.4.2004, 
s. 114).

7  Europaparlamentets och rå- 
dets direktiv 2004/17/EG 
av den 31 mars 2004 om 
samordning av förfarandena 
vid upphandling på om-
rådena vatten, energi, 
transporter och posttjänster 
(försörjningsdirektivet) (EUT 
L134, 30.4.2004, s. 1).

8  Nya upphandlingsregler an-
togs av Europaparlamentet den 
15 januari 2014. Medlemssta-
terna ska senast i april 2016 ha 
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c) EU-lagstiftningen ska garantera anbudsgivare möjlighet till rättslig prövning 
av upphandlande myndigheter som inte följer dessa regler11 och det finns 
omfattande rättspraxis från EU-domstolen om tolkningen och tillämpningen 
av EU-direktiven och om de allmänna principerna om lika behandling och 
öppenhet.

d) När det gäller inköp som ligger under tröskelbeloppen kan medlemsstaterna 
välja om de ska tillämpa EU-reglerna. Deras frihet att utforma egna nationella 
upphandlingsregler begränsas dock av kravet på hänsyn till EU-domstolens 
rättspraxis om allmänna principer för lika behandling och öppenhet.

06 
De utgifter från EU-budgeten som förvaltas av EU:s institutioner och byråer ska 
också följa EU:s regler för offentlig upphandling i budgetförordningen.

07 
Enligt OECD är offentlig upphandling den offentliga verksamhet som är mest 
utsatt för slöseri, bedrägeri och korruption på grund av sin komplexitet, storleken 
på de finansiella flöden den genererar och det nära samspelet mellan offentlig 
och privat sektor12.

08 
En politik för offentlig upphandling med öppenhet och insyn kan dock vara ett 
viktigt verktyg för att bekämpa korruption. GD Budget, GD Regional- och stads-
politik och Europeiska byrån för bedrägeribekämpning (Olaf) har tagit fram om-
fattande vägledning för förvaltare som utför och kontrollerar upphandling i syfte 
att garantera att reglerna för offentlig upphandling har följts korrekt för både 
administrativa utgifter och driftsutgifter.

Vad vi konstaterade

09 
Offentlig upphandling är ett riskfyllt område där illojala metoder och osunda 
förfaranden, som intressekonflikter, favorisering, bedrägeri och bestickning, kan 
förekomma på alla stadier, snedvrida den lojala konkurrensen och avskräcka 
anbudsgivare.

10 
Att det blir rätt leder till besparingar för den offentliga budgeten och god styr-
ning när medlen används genom att man inskärper disciplin och uppmanar till 
bättre resursanvändning, större effektivitet och minskad risk för favorisering el-
ler bestickning vid offentliga inköp.

infört bestämmelserna i de nya 
reglerna i sin nationella lagstift-
ning. Den nya lagstiftningen 
ersätter de nuvarande reglerna 
för offentlig upphandling i EU 
och anger för första gången 
gemensamma EU-standarder 
för koncessionskontrakt i syfte 
att främja sund konkurrens 
och se till att man får bästa 
valuta för pengarna genom 
att nya tilldelningskriterier 
införs som lägger större vikt vid 
miljöhänsyn, sociala aspekter 
och innovation. Den takt 
i vilken medlemsstaterna kom-
mer att anta och tillämpa de 
nya direktiven i sin nationella 
lagstiftning kommer att variera, 
vilket innebär att upphand-
lingslagstiftningen kommer att 
vara särskilt komplicerad fram 
till januari 2016 på grund av att 
olika regler kommer att gälla. 
Syftet med de nya reglerna är 
att förenkla inköpen och öka 
flexibiliteten genom att tillåta 
en ökad användning av ett 
förhandlat förfarande med 
föregående meddelande om 
upphandling. Detta kan öka 
risken för att förfaranden om 
öppenhet och lika behandling 
inte tillämpas.

9  Europaparlamentets och 
rådets direktiv 2009/81/
EG av den 13 juli 2009 om 
samordning av förfarandena 
vid tilldelning av vissa kontrakt 
för byggentreprenader, varor 
och tjänster av upphandlande 
myndigheter och enheter på 
försvars- och säkerhetsområdet 
och om ändring av direktiven 
2004/17/EG och 2004/18/EG 
(EUT L 216, 20.8.2009, s. 76).

10  För kontrakt om tjänster 
av allmänt intresse (energi, 
telekommunikationer, 
transport, radio och television, 
posttjänster, skolor, hälsovård 
och sociala tjänster) har EU 
gemensamma regler för 
att förbättra konkurrensen 
samtidigt som olikheterna 
i nationella system respekteras.

11  Rättsmedelsdirektivet: 
Europaparlamentets och 
rådets direktiv 2007/66/EG av 
den 11 december 2007 om 
ändring av rådets direktiv 
89/665/EEG och 92/13/EEG vad 
gäller effektivare förfaranden 
för prövning av offentlig 
upphandling (EUT L 335, 
20.12.2007, s. 31).

12  OECD Fighting corruption 
in the public sector: 
integrity in procurement 
(Korruptionsbekämpning 
i offentlig sektor: integritet 
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11 
När kommissionen använder ramkontrakt för sina egna inköp kan marknadstill-
gången begränsas för små och medelstora företag, vilket innebär att endast stora 
organisationer kan leverera de begärda tjänsterna.

12 
Det finns även risk för att successiva inköp görs för belopp som ligger strax under 
gränserna för tillämpning av reglerna för offentlig upphandling.

13 
I medlemsstaterna gör det mycket stora antalet upphandlande myndigheter med 
olika stora budgetar och mycket varierande administrativ kapacitet som genom-
för upphandling i en komplex miljö med EU-krav, nationella krav och ibland re-
gionala krav att det finns utrymme för att fel uppstår. Dessutom kan det rättsliga 
ramverket göra de komplexa upphandlingarna ännu rigidare och leda till högre 
administrativa kostnader för inköp.

14 
Revisionsrättens regelefterlevnadsrevisioner har visat på genomgående höga 
felnivåer när det gäller efterlevnaden av reglerna för offentlig upphandling på 
sammanhållningsområdet. Revisionsrätten har konstaterat att de olika fel som 
påverkar förvaltningen av dessa kontrakt utgör en stor del av den uppskattade 
felprocenten för området. År 2012 exempelvis utgjorde de kvantifierbara felen 
avseende bristande efterlevnad av EU:s eller medlemsstatens regler för offentlig 
upphandling 52 % av den uppskattade felprocenten för regionalpolitik (den mest 
sannolika felprocenten var 6,8 %) och 26 % av den uppskattade felprocenten 
för området sysselsättning och socialpolitik (den mest sannolika felprocenten 
var 3,2 %)13.

15 
Enligt revisionsrättens erfarenhet är de vanligaste överträdelserna av upphand-
lingsförfaranden bland annat följande:

a) Omotiverad direkttilldelning, bland annat direktupphandling av komplette-
rande byggentreprenader eller tjänster som överstiger de gränser som anges 
i EU:s eller medlemsstatens regler.

b) Uppdelning av kontrakt för att kringgå regler för offentlig upphandling.

c) Otillräckligt eller inget offentliggörande av anbudsinfordringar och/eller 
beslut om tilldelning.

d) Användning av olämpliga tekniska specifikationer och urvalskriterier som 
begränsar konkurrensen.

e) Användning av felaktiga metoder för att utvärdera anbud.

vid upphandling) (www.
oecd.org/gov/ethics/
integrityinpublicprocurement.
htm).

13  Europeiska revisionsrätten, 
punkterna 5.26, 5.33, 6.10 
och 6.15 i årsrapporterna för 
budgetåret 2012.
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f) Brott mot principen om lika behandling av anbudsgivare under 
tilldelningsförfarandet.

g) Omfattande ändringar av kontraktsvillkoren efter det att anbudet har 
tilldelats.

h) Brister i dokumentationen (upphandlingsdokument och utvärderings- 
förfaranden).

Vad som måste göras/Vad revisionsrätten tidigare har 
rekommenderat

16 
Revisionsrättens erfarenheter som granskare av offentliga upphandlingar har 
visat att återkommande problem med bristande efterlevnad, som leder till 
betydande fel när det gäller transaktionernas laglighet och korrekthet, hänger 
ihop med att befintliga regler tillämpas dåligt och att det fortfarande finns stort 
utrymme för förbättringar på genomförandenivå.

17 
De successiva utvärderingar som utförts på begäran av kommissionen har pekat 
på behovet av att förenkla EU:s regler för offentlig upphandling. Enligt de nya 
direktiven (som ska genomföras under de kommande 24 månaderna)14 ska dock 
de upphandlande myndigheterna ta hänsyn till sociala aspekter och miljöaspek-
ter i sin upphandlingspolitik. Den nya lagstiftningen förenklar förfarandena för 
de upphandlande myndigheterna, men kan göra det svårare att fastställa om 
principerna för lika behandling och öppenhet tillämpas. Den inför också ett 
inslag av subjektivitet och ytterligare komplexitet eftersom tillämpningen av 
reglerna om sociala aspekter och miljöaspekter kommer att bygga på en tolkning 
av bestämmelserna.

18 
Kommissionen skulle kunna ha som uppgift att samla in och sprida god praxis 
såväl inom som utanför EU:s territorium så att beslutsfattarna i medlemsstaterna 
kan lära av andra. Den skulle kunna underlätta nätverkssamarbete och samord-
ning mellan medlemsstaterna i denna fråga.

14  Förslagen från december 
2011 antogs av rådet i juni 
2013 och godkändes av 
Europaparlamentet den 
15 januari 2014. (Europa-
parlamentets och rådets 
direktiv 2014/24/EU av 
den 26 februari 2014 om 
offentlig upphandling 
och om upphävande av 
direktiv 2004/18/EG (EUT 
L 94, 28.3.2014, s. 65), 
Europaparlamentets och 
rådets direktiv 2014/23/EU 
av den 26 februari 2014 om 
tilldelning av koncessioner 
(EUT L 94, 28.3.2014, s. 1), 
Europaparlamentets och 
rådets direktiv 2014/25/EU 
av den 26 februari 2014 om 
upphandling av enheter som 
är verksamma på områdena 
vatten, energi, transporter 
och posttjänster och om 
upphävande av direktiv 
2004/17/EG (EUT L 94, 
28.3.2014, s. 243)).



102Offentlig upphandling

Ytterligare läsning/Revisionsrättens rapporter och yttranden

 ο EU:s rapport om insatserna mot korruption, avsnitt IV offentlig upphandling (COM(2014) 38 final, 3.2.2014)

 ο Yttrande nr 4/2011 över kommissionens grönbok om en modernisering av EU:s politik för offentlig upphandling

 ο EU-lagstiftningen om offentlig upphandling: sammanfattningen om levererade resultat i utvärderingsrapporten 
(http://ec.europa.eu/internal_market/publicprocurement/docs/modernising_rules/executive-summary_en.pdf)

 ο Webbplatsen för GD Inre marknaden och tjänster vid kommissionen

 ο Kapitlen 1, 5 och 6 i revisionsrättens årsrapport för budgetåret 2012

 ο Europeiska byrån för bedrägeribekämpning: Red flags in public procurement/fraud schemes (Varningsflaggor vid 
offentlig upphandling/bedrägerimetoder)

Mer information

Kontakta revisionsrättens pressekreterare:
E-post: press@eca.europa.eu

Denna översiktliga analys antogs av revisionsrätten vid dess sammanträde 
i Luxemburg den 25 juli 2014.

 För revisionsrätten

 Vítor Manuel da SILVA CALDEIRA
 Ordförande
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