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UTSLÄPP AV VÄXTHUSGASER 

 

Integriteten i och genomförandet av EU:s utsläppshandelssystem 
(nr  6/2015) 
 
Revisionsrätten konstaterade att genomförandet av systemet under 
fas II (2008–2012) hade stora brister och att ramen för att skydda 
marknadsintegriteten inte var tillräckligt tillförlitlig. Revisionen 
visade att det inte fanns någon tillsyn på EU-nivå av 
utsläppsmarknaden, och att regleringssamarbetet var otillräckligt. 
Den juridiska definitionen av utsläppsrätter hade inte varit tillräckligt 
tydlig. Medlemsstaternas förfaranden för att kontrollera öppnandet 
av EU ETS-konton, övervaka transaktioner och samarbeta med 
tillsynsmyndigheter hade stora brister.  

Det fanns stora brister i medlemsstaternas och kommissionens 
genomförande av kontrollramen för EU ETS i fas II. Systemen för 
övervakning, rapportering och verifiering av utsläpp hade inte 
genomförts tillräckligt väl eller var inte tillräckligt väl harmoniserade. 
Det hade funnits luckor i kommissionens vägledning och övervakning 
av medlemsstaternas genomförande under fas II av EU ETS, och 
kommissionens bedömning av medlemsstaternas nationella 
fördelningsplaner i fas II hade inte varit tillräckligt klar och tydlig.  

Revisorerna konstaterade att man fortfarande måste komma till 
rätta med ett antal problem för att göra ramen tillräckligt tillförlitlig, 
förbättra regleringen och tillsynen och stärka investerarnas 
förtroende, för att EU ETS ska kunna utnyttjas maximalt som 
miljöpolitiskt verktyg. 

 

Hur beräknar, minskar och kompenserar EU:s institutioner och organ 
sina växthusgasutsläpp? (nr 14/2014) 

Revisionsrätten granskade om EU:s institutioner och organ hade 
strategier för att minska den administrativa verksamhetens 
miljöeffekter och om de i så fall hade genomförts ändamålsenligt. 

Revisorerna uppmanade EU:s institutioner och organ att upprätta en 
gemensam strategi för att minska växthusgasutsläppen 
(koldioxidavtrycket). Deras slutsats var att införandet av unionens 
miljölednings- och miljörevisionsordning hade gått långsamt och 
att informationen om utsläppens faktiska omfattning var 
ofullständig. Endast några få institutioner och organ använde 
systematiskt miljöanpassad upphandling. 

EU:s institutioner och organ hade lyckats vända trenden med ökande 
växthusgasutsläpp som orsakades av energiförbrukningen i deras 
byggnader, men med hjälp av de tillgängliga uppgifterna gick det 
inte att urskilja några tydliga minskande trender när det gällde 
andra utsläppskällor, till exempel tjänsteresor. Mindre än hälften av 
de granskade EU-institutionerna och EU-organen hade fastställt 
kvantifierade mål för att minska sina utsläpp. 
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EU:s stöd till Ukraina (nr 32/2016) 
Revisionsrätten granskade om stödet från kommissionen och Europeiska 
utrikestjänsten på ett ändamålsenligt sätt hade bidragit till Ukrainas 
utveckling mot att bli en väl styrd stat på områdena förvaltning av 
offentliga finanser, gassektorn och kampen mot korruption under 
perioden 2007–2015. 
Fram till 2014 hade högnivådialogen om energisamarbete mellan EU och 
Ukraina inte varit helt ändamålsenlig när det gällde att omstrukturera 
gassektorn eftersom det saknades ett verkligt åtagande från Ukrainas sida. 
Den hade även påverkats av oenighet bland EU:s intressenter om 
tryggandet av EU:s gasförsörjning via Ukraina. Många liknande problem 
hade uppstått under perioden 2007–2015, och det hade endast gjorts 
begränsade framsteg med att modernisera systemet för gastransitering. 
Kommissionens ansträngningar för att få upp Ukrainas energipriser till 
ekonomiskt försvarbara nivåer eller minska underskottet i Naftogaz hade 
misslyckats under perioden 2007–2013. Viktiga milstolpar hade dock 
uppnåtts sedan 2014 och kommissionen hade lyckats undvika större 
störningar i EU:s gasförsörjning under 2014 och 2015 trots krisen mellan 
Ukraina och Ryssland. 

 

EU:s stödprogram för kärnkraftsavveckling i Litauen, Bulgarien och 
Slovakien: vissa framsteg har gjorts sedan 2011 men stora utmaningar 
väntar (nr 22/2016) 
Revisorerna granskade vilka framsteg som hade gjorts sedan 2011 när det 
gällde EU:s stödprogram för kärnkraftsavveckling som beräknades ha 
kostat 350–500 miljarder euro. Medlemsstaternas myndigheter hävdade 
att kärnkraftverken oåterkalleligen hade stängts, men alla de förväntade 
resultat som Europeiska kommissionen använde för att bedöma 
framstegen mot en oåterkallelig stängning hade inte uppnåtts helt. 
Nedmonteringen av nyckelkomponenter i områden med lägre 
strålningsnivåer, till exempel turbinhallarna, hade kommit långt i Ignalina 
(Litauen), Kozloduy (Bulgarien) och Bohunice (Slovakien). Men stora 
utmaningar återstod vid arbete i områden med högre strålningsnivåer, 
bland annat reaktorbyggnaderna. De tre medlemsstaterna hade fått viss 
tillfällig infrastruktur för central avfallshantering på plats, men nästan alla 
projekt för central infrastruktur hade blivit försenade. Förseningarna 
hade varit störst i Litauen, där slutdatumet för avvecklingen sedan 2011 
hade skjutits upp ytterligare nio år till 2038. 
Medlemsstaternas medfinansiering av EU-program hade fortfarande varit 
begränsad. I Litauen hade underskottet mellan avvecklingskostnader och 
finansiering ökat till 1,56 miljarder euro sedan den senaste revision 2011. 
Finansieringsunderskotten uppskattades till 28 miljarder euro i Bulgarien 
och 92 miljarder euro i Slovakien. EU:s särskilda finansieringsprogram för 
kärnkraftsavveckling hade inte skapat rätt incitament för en planenlig och 
kostnadseffektiv avveckling eftersom nästan alla projekt för central 
infrastruktur hade blivit försenade. 
Framtida kostnader för kärnkraftsavveckling och slutförvaring av använt 
bränsle redovisades inte alltid som avsättningar eller inkluderades inte 
alltid i noterna till räkenskaperna. Detta hade begränsat insynen och 
hindrat myndigheternas möjligheter att på ett lämpligt sätt planera hur 
framtida avvecklings- och slutförvaringskostnader ska täckas. 
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Förbättra försörjningstryggheten genom att utveckla den inre marknaden 
för energi: mer behöver göras (nr 16/2015) 

Den inre energimarknaden bör tillåta ett fritt flöde av och handel med gas 
och el inom hela EU. I den här rapporten påpekades att EU:s mål att 
fullborda den inre energimarknaden senast 2014 inte hade uppnåtts. Det 
var fortfarande lång väg kvar innan tredje energipaketet kunde anses vara 
helt och hållet genomfört. 

Energiinfrastrukturen i Europa var i allmänhet ännu inte utformad för 
helt integrerade marknader och gav därför inte någon verklig 
försörjningstrygghet. 

Revisionsrätten granskade fallstudier i sex medlemsstater – Bulgarien, 
Estland, Litauen, Polen, Spanien och Sverige. Revisorerna konstaterade att 
det var stora skillnader i hur medlemsstaterna organiserade sina 
energimarknader, vilket var en risk som skulle kunna bromsa 
integrationen av hela EU-marknaden. Revisorernas slutsats var att det 
finansiella stödet från EU:s budget endast hade gett ett begränsat bidrag. 
Gränsöverskridande energiflöden krävde mer samarbete mellan 
angränsande medlemsstater. 

Revisorernas slutsats var att Europeiska kommissionen bör identifiera 
energiinfrastruktur i EU som inte användes aktivt och arbeta med 
medlemsstaterna för att få bort hindren för att sådan infrastruktur 
används för den inre energimarknaden. Kommissionen bör också försöka 
hitta nya sätt att göra energin i en medlemsstat tillgänglig för kunder i en 
annan medlemsstat genom att till exempel få fram regionala 
infrastrukturoperatörer. När revisionen gjordes hade finansieringen av 
energiinfrastruktur inte den inre marknaden för energi som primärt mål. 
Revisorerna rekommenderade att kommissionen lägger fram 
lagstiftningsförslag som innebär att dess beslut om att välja ut 
energiinfrastrukturprojekt för finansiering fattas under förutsättning att 
energimarknaderna i medlemsstaterna fungerar ändamålsenligt och 
avbrottsfritt. 

 

EU-mekanismen för energiinvesteringar i AVS-staterna och stöd till 
förnybar energi i Östafrika (nr 15/2015) 

Mellan 2006 och 2013 anslogs 475 miljoner euro till EU-mekanismen för 
energiinvesteringar i AVS-staterna från EUF, främst till projekt i Afrika 
söder om Sahara. Revisionsrätten bedömde huruvida kommissionen med 
framgång hade använt mekanismen för energiinvesteringar för att öka 
tillgången till förnybar energi för de fattiga i Östafrika. 

Revisionen visade att mekanismen hade inneburit vissa betydande 
framgångar men att den fortfarande behövde övervakas bättre. 
Kommissionen hade valt ut några bra projekt bland förslagen men inte 
övervakat projekten tillräckligt noga. Projektledarnas rapporter hade 
hållit ojämn kvalitet och kommissionen hade inte sett till att 
rapporteringsskyldigheterna efterlevdes. När projekten hade stött på 
allvarliga problem hade kommissionen inte i tillräcklig utsträckning använt 
sig av besök på plats och resultatorienterad övervakning för att 
komplettera informationen från de projektansvariga. Revisionsrätten lade 
fram ett antal rekommendationer som skulle kunna bidra till att framtida 
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projekt väljs ut mer noggrant, övervakas bättre och blir mer hållbara. 

 

Sammanhållningsstödet till produktion av förnybar energi – har det lett till 
bra resultat? (nr 6/2014) 

Revisionsrätten bedömde vilka resultat som hade uppnåtts med hjälp av 
de två viktigaste finansieringskällorna för främjande av förnybar energi – 
Europeiska regionala utvecklingsfonden (Eruf) och 
Sammanhållningsfonden – och granskades undersökte huruvida stödet 
hade gått till noga prioriterade, kostnadseffektiva och mogna projekt för 
produktion av energi från förnybara energikällor som hade rationella mål, 
och i vilken utsträckning projekten hade bidragit till att uppnå 2020-målet 
om energi från förnybara energikällor. 

Revisionen visade att det krävdes förbättringar om EU-finansieringen i så 
stor utsträckning som möjligt skulle bidra till att målet uppnås. De 
granskade projekten hade levererat output som planerat och merparten 
av dem hade varit tillräckligt mogna och redo att genomföras när de valdes 
ut. Det hade inte förekommit några större kostnadsöverskridanden eller 
förseningar, och anläggningarna för produktion av energi från förnybara 
energikällor hade installerats som planerat och var i drift. Men 
energiproduktionsresultaten hade inte alltid uppnåtts eller mätts 
korrekt. Generellt sett hade man fått begränsad valuta för pengarna 
eftersom kostnadseffektivitet inte hade varit den vägledande principen 
när projekten planerades och genomfördes, och utgifterna hade endast 
gett ett begränsat europeiskt mervärde. 

 

Kostnadseffektiviteten i de sammanhållningspolitiska investeringarna i 
energieffektivitet (nr 21/2012) 

Revisionsrätten bedömde huruvida de sammanhållningspolitiska 
investeringarna i energieffektivitet hade varit kostnadseffektiva genom att 
granska om de villkor för programplanering och finansiering som hade 
fastställts möjliggjorde kostnadseffektiva energiinvesteringar och huruvida 
energieffektivitetsprojekt för offentliga byggnader hade varit 
kostnadseffektiva.  

Revisorerna fann att den genomsnittliga återbetalningstiden för EU:s 
granskade investeringsprojekt för energieffektivitet var längre än 50 år (i 
extrema fall upp till 150 år), vilket betydde att medlen till sådana 
investeringar kunde ha använts på ett kostnadseffektivare sätt. 
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Sjötransporten inom EU: på stormigt hav – till stora delar oändamålsenliga 
och ohållbara investeringar (nr 23/2016) 

Mellan 2000 och 2013 investerade EU 6,8 miljarder euro i hamnar. 
Revisionsrätten utvärderade kommissionens och medlemsstaternas 
strategier för godstransporter till sjöss inom EU och vilken valuta för 
pengarna som EU-finansierade investeringar i hamnar hade gett.  

Revisorerna konstaterade att de strategier för hamnutveckling som 
medlemsstaterna och kommissionen hade infört inte hade gett tillräcklig 
information för en ändamålsenlig kapacitetsplanering. Finansiering av 
liknande hamninfrastruktur och suprastruktur i närliggande hamnar hade 
lett till oändamålsenliga och ohållbara investeringar, och stor risk för att 
ungefär 400 miljoner euro hade förslösats. Väg- och järnvägsförbindelser 
till inlandet saknades ofta eller var otillräckliga, varför ytterligare offentlig 
finansiering krävdes om de ursprungliga hamninvesteringarna skulle 
fungera ordentligt. En ny bedömning av fem projekt som hade granskats 
2010 visade att de hade gett dålig valuta för pengarna: i dessa hamnar 
utnyttjades fortfarande inte den EU-finansierade kapaciteten tillräckligt 
efter nästan tio års verksamhet. I fyra hamnar var de aktuella 
hamnområdena fortfarande tomma eller nästan tomma, medan ingen 
verksamhet pågick i den femte hamnen. 

Revisorerna konstaterade också att kommissionen inte hade vidtagit 
nödvändiga åtgärder med avseende på statligt stöd och tullförfaranden 
för att hamnar ska kunna konkurrera på lika villkor. 

 

EU:s system för certifiering av hållbara biodrivmedel (nr 18/2016) 

Medlemsstaterna ska se till att andelen energi från förnybara källor till 
transporter år 2020 är minst 10 % av sektorns slutliga energianvändning. 
Endast biodrivmedel som certifierats som hållbara får ingå i beräkningen. 
Hållbarheten för de flesta biodrivmedel som säljs på EU-marknaden 
certifieras av frivilliga system som har erkänts av kommissionen. 

Revisionsrättens slutsats var att EU:s system för certifiering av hållbara 
biodrivmedel inte var helt tillförlitligt på grund av brister i kommissionens 
förfarande för erkännande av och den efterföljande tillsynen över frivilliga 
system. De bedömningar som kommissionen gjorde hade inte täckt några 
viktiga aspekter tillräckligt väl för att garantera biodrivmedlens hållbarhet. 

Kommissionen hade också utfärdat beslut om erkännande av frivilliga 
system som inte hade tillfredsställande kontrollrutiner för att garantera 
att ursprunget till biodrivmedel framställda av avfall verkligen var avfall 
eller att biodrivmedelsråvaror som odlats inom Europeiska unionen 
uppfyllde EU:s miljökrav på jordbruksområdet.  

Några av de erkända systemen var inte tillräckligt transparenta eller hade 
förvaltningsstrukturer där endast ett fåtal ekonomiska aktörer var 
företrädda. 

När det gäller uppfyllandet av 10 %-målet för transport konstaterade 
revisionsrätten att uppgifterna i statistiken kunde vara överskattade 
eftersom medlemsstaterna kunde rapportera biodrivmedel som hållbara 
även om hållbarheten inte hade kontrollerats. 

http://www.eca.europa.eu/sv/Pages/DocItem.aspx?did=37734�
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Godstransporter på järnväg i EU: ännu inte på rätt spår (nr 8/2016) 

EU bidrog via sin budget med omkring 28 miljarder euro till finansieringen 
av järnvägsprojekt mellan 2007 och 2013. Men trots detta och 
kommissionens prioritering att flytta över godstransporter från väg till 
järnväg hade godstransporterna på järnväg i EU de senaste 15 åren inte 
kunnat hävda sig på ett ändamålsenligt sätt i konkurrensen med 
vägtransporter. Revisionsrätten bedömde om EU på ett ändamålsenligt 
sätt hade ökat godstransporterna på järnväg och om godstransportarbetet 
på järnväg i EU hade förbättrats sedan 2000, särskilt när det gäller 
transportsättets andel och den volym som transporteras. 
Järnvägstransporter är miljövänligare och använder mindre importerad olja 
än andra transportmedel men kunde inte hävda sig i konkurrensen med 
vägtransporter. Revisorerna fann att godstransportarbetet på järnväg 
generellt sett ännu inte var tillfredsställande samtidigt som 
vägtransporterna hade fått en ännu starkare ställning. 

Slutsatsen var att det fortfarande var långt kvar innan ett gemensamt 
europeiskt järnvägsområde kan förverkligas. Järnvägsnätet i EU var 
fortfarande till stor del ett system med separata nationella järnvägsnät. 

Trafikstyrningsförfarandena var inte anpassade efter 
järnvägstransporternas behov, inte ens inom godskorridorerna. 
Undermåligt underhåll av järnvägsnätet kunde påverka den EU-
finansierade infrastrukturens hållbarhet och funktion. Om de identifierade 
faktorerna inte åtgärdades skulle enbart extrastöd inte lösa problemet. 
Kommissionen och medlemsstaterna behövde hjälpa tåg- och 
spårförvaltare med att förbättra järnvägstransporternas tillförlitlighet, 
turtäthet, flexibilitet, kundanpassning, transporttid och pris. 

 

Transport på inre vattenvägar i Europa:inga större förbättringar av 
godstransportandelen eller farbarheten sedan 2001 (nr 1/2015) 

Revisionsrätten bedömde om projekt som hade medfinansierats från EU-
budgeten på ett ändamålsenligt sätt bidragit till att öka de inre 
vattenvägarnas andel av godstransportarbetet och förbättrat farbarheten 
och om EU:s strategier för transport på inre vattenvägar var enhetliga och 
byggde på relevanta och heltäckande analyser. 

Revisorerna fann att endast små framsteg hade gjorts därför att man inte 
hade lyckats avlägsna flaskhalsar. De projekt som medfinansierades av EU 
hade inte genomförts på ett ändamålsenligt sätt, samtidigt som transport 
på inre vattenvägar inte hade haft några större framgångar som ett 
alternativ till vägtransport och farbarheten inte hade förbättrats. 
Medlemsstaterna hade inte brytt sig särskilt mycket om inre vattenvägar, 
trots att kommissionen prioriterade dem. Det fanns ingen enhetlig 
övergripande strategi i medlemsstater som är länkade till varandra via 
viktiga vattenkorridorer, och EU:s strategier hade inte tagit tillräcklig 
hänsyn till miljöaspekter och till den uppmärksamhet som 
medlemsstaterna ägnade åt flodunderhåll. 

Revisorerna rekommenderade att medlemsstaterna bör prioritera de 
projekt för inre vattenvägar som ger de största och snabbaste fördelarna 
och att kommissionen bör inrikta sin finansiering på projekt med långt 

http://www.eca.europa.eu/sv/Pages/DocItem.aspx?did=36398�
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framskridna planer på att avlägsna flaskhalsar. 

 

Ändamålsenligheten i kollektivtrafikprojekt i städer som får EU-stöd 
(nr 1/2014) 

Revisionsrätten bedömde genomförandet av och ändamålsenligheten i 
kollektivtrafikprojekt som hade medfinansierats av EU:s strukturfonder 
för att ta reda på om de hade tillgodosett användarnas behov och 
uppfyllt sina mål. 

Revisorerna fann att två tredjedelar av de kollektivtrafikprojekt som 
hade medfinansierats av EU:s strukturfonder hade varit 
underutnyttjade. Brister i projektutformningen och rörlighetspolitiken 
var två av de viktigaste bidragande orsakerna. Detta otillfredsställande 
resultat hade i regel inte följts upp av projektansvariga eller av 
nationella myndigheter. I allmänhet hade infrastruktur och fordon i 
merparten av projekten levererats i enlighet med 
projektspecifikationerna. Stora förseningar och 
kostnadsöverskridanden hade konstaterats men när de väl hade 
slutförts tillgodosåg nästan alla granskade projekt användarnas 
behov. 

 

Har Marco Polo-programmen varit ändamålsenliga när det gäller att 
ställa om trafik från väg till andra transportsätt? (nr 3/2013) 

Sedan 2003 hade Marco Polo-programmen finansierat projekt som 
ställde om godstransporter från väg till järnväg, inre vattenvägar och 
närsjöfart för att minska den internationella godstrafiken på väg, 
förbättra godstransportens miljöprestanda, minska trafikstockningar 
och höja trafiksäkerheten.  

Med tanke på de många brister som observerades ansåg 
revisionsrätten att programmen inte var ändamålsenliga. De hade inte 
uppnått sina outputmål och inte haft någon effekt när det gällde att 
ställa om godstrafik från väg till andra transportsätt. Det fanns inga 
uppgifter för att kunna bedöma de förväntade vinsterna. Det hade inte 
kommit in tillräckligt många projektförslag. Det rådde osäkerhet om de 
begränsade kvantiteter som enligt rapporterna hade ställts om. Många 
projekt var inte hållbara och skulle ha påbörjats även utan EU-
finansiering.  

Revisionsrätten rekommenderade därför att Marco Polo-programmen 
skulle avbrytas och, för att förbättra framtida stödordningars resultat, 
att en detaljerad förhandsbedömning av potentiell efterfrågan ställs 
som villkor för finansiering, och om sådan potential föreligger, att det 
finns tydliga regler och villkor för fortsatt finansiering. 

http://www.eca.europa.eu/sv/Pages/DocItem.aspx?did=26838�
http://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR13_03/SR13_03_SV.PDF�
http://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR13_03/SR13_03_SV.PDF�
http://www.eca.europa.eu/sv/Pages/DocItem.aspx?did=26838�
http://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR13_03/SR13_03_SV.PDF�


 8 

 

TRANSPORT 

 

Att använda struktur- och sammanhållningsfonderna till 
medfinansiering av transportinfrastruktur i kusthamnar – en 
ändamålsenlig investering? (nr 4/2012) 

Revisionsrätten bedömde om transportinfrastrukturprojekten för 
hamnar hade varit ändamålsenliga genom att undersöka målen och 
outputen för 27 projekt som fick stöd från Europeiska regionala 
utvecklingsfonden och Sammanhållningsfonden samt hur 
medlemsstaterna hade förvaltat utgifterna och hur kommissionen 
hade övervakat processen.  

Revisorerna konstaterade att bara 11 av de 27 projekten hade varit 
ändamålsenliga när det gällde att stödja transportpolitiska mål. 
Dessutom hade några anläggningar inte färdigställts, några användes 
inte och andra skulle komma att behöva betydande ytterligare 
investeringar innan de kunde drivas ändamålsenligt. 

 

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

Revisionsrättens revision var inriktad på EU:s medfinansiering av 
järnvägsinfrastruktur och på hur ändamålsenlig den är när det gäller 
att förbättra transportarbetet på de transeuropeiska lederna. 
Revisionsrättens slutsats var att vissa åtgärder skulle kunna vidtas så 
att man får större valuta för EU-pengarna, men att EU-finansieringen 
har bidragit till att skapa nya möjligheter för transeuropeiska 
järnvägstransporter. 

EU-medfinansierade infrastrukturprojekt levererade den planerade 
infrastrukturen enligt specifikationerna och har sedan de slutförts 
skapat nya och förbättrade möjligheter till järnvägstransporter på 
viktiga avsnitt inom de prioriterade projekten. I många fall ändrades 
de tekniska specifikationerna på grund av omständigheter som blev 
kända under uppförandet. 

Mätbara förbättringar har uppnåtts på linjer som är avsedda för 
persontrafik med höghastighetståg som fungerar fullt ut som 
planerat. Utnyttjandet av konventionella avsnitt för blandad trafik 
och godstrafik som medfinansieras av EU påverkas dock av en rad 
faktorer som innebär att järnvägstjänsterna ännu inte fungerar fullt 
ut på förutsedda nivåer. Systembegränsningar finns fortfarande i det 
europeiska järnvägsnätet, särskilt vid gränsövergångar. 

 
  

http://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR12_04/SR12_04_SV.PDF�
http://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR12_04/SR12_04_SV.PDF�
http://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR12_04/SR12_04_SV.PDF�
http://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR10_08/SR10_08_SV.PDF�
http://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR10_08/SR10_08_SV.PDF�
http://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR10_08/SR10_08_SV.PDF�
http://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR12_04/SR12_04_SV.PDF�
http://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR10_08/SR10_08_SV.PDF�
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EU:s stöd till infrastruktur på landsbygden har potential att ge mycket mer 
valuta för pengarna (nr 25/2015) 

Revisionsrätten undersökte om Europeiska kommissionen och 
medlemsstaterna hade fått valuta för pengarna när de via 
landsbygdsprogram finansierade infrastruktur i form av vägar, 
vattenförsörjnings- och avloppssystem, skolor och andra inrättningar. De 
finansierade projekten hade bland annat som mål att göra offentliga 
byggnader mer energieffektiva eller förbättra skyddet mot 
översvämningar. 

Även om de granskade infrastrukturprojekten hade gett ett positivt bidrag 
till landsbygdsområden fann revisorerna att medlemsstaterna och 
kommissionen, som delade på förvaltningen, endast hade fått begränsad 
valuta för pengarna. Det hade varit möjligt att uppnå betydligt mer med 
den tillgängliga finansieringen. Medlemsstaterna hade inte alltid tydligt 
motiverat användningen av EU:s landsbygdsutvecklingsmedel. De hade 
istället varit inriktade på att undvika dubbelfinansiering snarare än på att 
ändamålsenligt samordna stödet med andra medel. Risken för att 
projekten skulle ha genomförts även utan EU-stöd hade inte hanterats på 
ett ändamålsenligt sätt även om revisorerna fann några exempel på god 
praxis. 

Revisionen visade att kommissionen sedan 2012 hade använt en mer 
proaktiv och samordnad metod. Om den tillämpas korrekt bör den 
ekonomiska förvaltningen under perioden 2014–2020 bli bättre. 

 

EU:s stöd till timmerproducerande länder inom handlingsplanen för 
skogslagstiftningens efterlevnad samt förvaltning av och handel med skog 
(Flegt) (nr 13/2015) 

Revisionsrätten undersökte om kommissionen hade förvaltat det stöd som 
ges inom EU:s handlingsplan för skogslagstiftningens efterlevnad samt 
förvaltning av och handel med skog (Flegt) för att komma till rätta med 
olaglig skogsavverkning på ett bra sätt. Inom ramen för handlingsplanen 
hade 300 miljoner euro fördelats till 35 länder mellan 2003 och 2013. 
Revisionen visade att handlingsplanen hade varit ett välkommet initiativ 
men att de samlade resultaten var magra. Stödet hade inte beviljats till 
timmerproducerande länder enligt tydliga kriterier, och stödets effekt 
hade försvagats på grund av att så många länder konkurrerade om det.  
Det var mycket stor skillnad på hur långt de berörda länderna hade 
kommit. Två länder, Indonesien och Ghana, hade kommit långt i arbetet 
med att införa ett fullständigt licenssystem för sitt timmer. Men i 
allmänhet hade det gått mycket långsamt och många länder hade kämpat 
för att övervinna hinder för goda styrelseformer. På de tolv år som hade 
gått sedan kommissionen införde handlingsplanen hade inget partnerland 
lyckats uppnå ett helt godkänt licenssystem. 
Bidragande faktorer till bristen på framsteg hade varit att det saknades 
tillräcklig planering från kommissionens sida och även tydliga 
finansieringsprioriteringar för stödet till timmerproducerande länder. 
Revisorerna rekommenderade att kommissionen fastställer tydliga mål och 
hur de ska uppnås. Fyra medlemsstater hade inte fullt ut tillämpat EU:s 
timmerförordning, som infördes för att förhindra att olagligt avverkat 

http://www.eca.europa.eu/sv/Pages/DocItem.aspx?did=35306�
http://www.eca.europa.eu/sv/Pages/DocItem.aspx?did=35306�
http://www.eca.europa.eu/sv/Pages/DocItem.aspx?did=33292�
http://www.eca.europa.eu/sv/Pages/DocItem.aspx?did=33292�
http://www.eca.europa.eu/sv/Pages/DocItem.aspx?did=33292�
http://www.eca.europa.eu/sv/Pages/DocItem.aspx?did=35306�
http://www.eca.europa.eu/sv/Pages/DocItem.aspx?did=33292�
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timmer förs in på EU-marknaden.  

 

Är Eruf ändamålsenlig när det gäller att finansiera projekt som 
direkt främjar biologisk mångfald i enlighet med EU:s strategi för 
biologisk mångfald fram till 2020? (nr 12/2014) 

Revisionsrätten granskade om medlemsstaterna hade utnyttjat den 
tillgängliga finansieringen från Europeiska regionala 
utvecklingsfonden (Eruf) för att direkt främja biologisk mångfald och 
bedömde huruvida de medfinansierade projekten hade varit 
ändamålsenliga när det gällde att hejda förlusten av biologisk 
mångfald. 

Revisorerna fann att medlemsstaternas utnyttjande av Eruf-
finansieringen till projekt hade varit mindre än på andra Eruf-
utgiftsområden. Om Eruf skulle fortsätta att bidra till 
genomförandet av EU:s strategi för att hejda förlusten av biologisk 
mångfald fram till 2020, borde kommissionen ge medlemsstaterna 
mer stöd när det gäller att genomföra specifika skydds- och 
förvaltningsplaner för livsmiljöer och arter. De medfinansierade 
projekten hade i regel överensstämt med de nationella 
prioriteringarna och EU:s prioriteringar för biologisk mångfald. Men 
bedömningen av deras ändamålsenlighet hade undergrävts, 
eftersom de flesta medlemsstater varken hade resultatindikatorer 
eller övervakningssystem för att bedöma livsmiljöers och arters 
utveckling. 

 

Integrering av EU:s vattenpolitikmål i den gemensamma 
jordbrukspolitiken: delvis en framgång (nr 4/2014) 

Revisionsrätten bedömde om EU:s vattenpolitikmål framgångsrikt 
hade integrerats i den gemensamma jordbrukspolitiken (GJP).  

Revisorerna fann att EU endast hade varit delvis framgångsrikt 
med att integrera vattenpolitikmålen i GJP. Det förekom brister i 
de två GJP-instrument som användes (tvärvillkor och 
landsbygdsutveckling) och förseningar och brister i genomförandet 
av ramdirektivet om vatten.  

GJP-instrumenten hade haft en positiv effekt när det gällde att bidra 
till de politiska målen att förbättra vattenkvantiteten och 
vattenkvaliteten. Men dessa instrument hade sina begränsningar 
när det gällde de politiska ambitioner som fastställts för GJP. Till 
exempel hade inget av de två instrumenten gjort det möjligt att 
tillämpa principen om att förorenaren betalar fullt ut när GJP-medel 
användes.  

Vidare var kunskapen otillräcklig, inom EU:s institutioner och i 
medlemsstaterna, om vilken påverkan jordbruket hade på vatten 
och hur denna påverkan utvecklades.  

http://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR14_12/QJAB14012SVC.pdf�
http://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR14_12/QJAB14012SVC.pdf�
http://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR14_12/QJAB14012SVC.pdf�
http://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR14_04/SR14_04_SV.pdf�
http://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR14_04/SR14_04_SV.pdf�
http://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR14_12/QJAB14012SVC.pdf�
http://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR14_04/SR14_04_SV.pdf�
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Har komponenten Life Miljö i Lifeprogrammet varit ändamålsenlig? 
(nr 15/2013) 

Revisionen omfattade de projekt som finansierades mellan 2005 
och 2010. Revisorerna besökte berörda avdelningar vid 
kommissionen och fem av de medlemsstater som fick mest stöd 
från Lifeprogrammet (Tyskland, Spanien, Frankrike, Italien och 
Storbritannien), vilka stod för 55 % av Lifebudgeten och 15 % av 
dess projekt. 

Revisionsrätten konstaterade att komponenten Life Miljö i 
Lifeprogrammet generellt sett inte hade fungerat ändamålsenligt 
eftersom den inte hade utformats och genomförts tillräckligt väl. 

 

Stöd till åtgärden högre ekonomiskt värde i skog från Europeiska 
jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (nr 8/2013) 

Revisionsrätten bedömde om landsbygdsutvecklingsstödet till 
åtgärden högre ekonomiskt värde i skog hade förvaltats effektivt 
och ändamålsenligt.  

Vid revisionen framkom brister i utformningen av åtgärden som 
hade utgjort ett stort hinder för att den skulle kunna genomföras 
framgångsrikt. Kommissionen hade inte gjort en särskild analys av 
läget i EU:s skogsbrukssektor som motiverade förslaget till ett 
särskilt ekonomiskt stöd som skulle öka det ekonomiska värdet i 
privatägda eller kommunägda skogar.  

Vidare hade centrala delar av åtgärden inte definierats i de 
rättsliga bestämmelserna. Framför allt saknades definitioner av 
"ekonomiskt värde i skog" och "skogsbruksföretag". Dessutom 
hade medlemsstaterna bestämt vilken storlek ett 
skogsbruksföretag skulle ha för att det skulle krävas en 
skogsbruksplan på mycket olika sätt. 

Revisionsrätten konstaterade att endast ett fåtal av de granskade 
projekten hade ökat det ekonomiska värdet i skogar väsentligt, 
antingen genom att de ökade värdet på marken (anläggning av 
skogsstigar och skogsvägar) eller värdet på skogsbruksprodukter 
(skogsbruksåtgärder som beskärning eller gallring). 

 

  

http://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR13_15/QJAB13015SVN.pdf�
http://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR13_08/SR13_08_SV.pdf�
http://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR13_08/SR13_08_SV.pdf�
http://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR13_15/QJAB13015SVN.pdf�
http://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR13_08/SR13_08_SV.pdf�
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Att bekämpa matsvinn: en möjlighet för EU att öka resurseffektiviteten i 
livsmedelskedjan (nr 34/2016)  

Revisionsrätten granskade den roll som EU kan spela i kampen mot matsvinn. De 
ekonomiska kostnaderna och miljökostnaderna för matsvinn är enorma. FAO 
uppskattar att den ekonomiska kostnaden för matsvinnet globalt sett är 
1 biljon US-dollar per år och att miljökostnaderna uppgår till cirka 
700 miljarder US-dollar. 
Revisionen inriktades på förebyggande och donation som är de mest effektiva 
åtgärderna för att bekämpa matsvinn. Slutsatsen var att tidigare åtgärder hade 
varit otillräckliga och att EU:s strategi om matsvinn borde stärkas och 
samordnas bättre. Revisorerna rekommenderade att kommissionen undersöker 
hur den befintliga politiken kan användas för att bekämpa matsvinn bättre. 
Många av de potentiella förbättringar som revisorerna föreslog krävde varken 
nya initiativ eller mer offentlig finansiering utan handlade i stället om en bättre 
anpassning av den befintliga politiken och bättre samordning samt att man klart 
och tydligt fastställde att minskat matsvinn är ett politiskt mål. 

 

Bekämpning av eutrofieringen i Östersjön: fler och mer ändamålsenliga åtgärder 
krävs (nr 3/2016) 

Östersjön är ett av världens mest förorenade hav. Bekämpning av eutrofiering, 
som orsakas av utsläpp av näringsämnen främst från jordbruket och 
avloppsvatten från tätbebyggelse, innebär en stor utmaning. Klimatförändringar 
förstärker utmaningen på två sätt. För det första kan ändrade 
nederbördsmönster leda till högre koncentrationer av halter av förorenande 
ämnen nära kusterna, vilket kan förvärra eutrofieringen. För det andra kan 
högre havstemperaturer ge bättre förutsättningar för tillväxten av algblommor. 
I EU:s rättsliga ram föreskrivs att medlemsstaterna ska genomföra åtgärder för 
att bekämpa alltför hög näringsämnesbelastning och uppnå en god miljöstatus i 
marina vatten. EU medfinansierar några sådana åtgärder. Revisionsrätten 
granskade om EU-åtgärder som syftar till att hjälpa medlemsstaterna att minska 
näringsämnesbelastningen i Östersjön har varit ändamålsenliga. Vår slutsats var 
att åtgärderna hade lett till begränsade framsteg när det gäller att minska 
näringsämnena i Östersjön. Revisorerna lämnar flera rekommendationer som 
syftar till att göra åtgärderna mot eutrofieringen i Östersjön mer 
ändamålsenliga. 

http://www.eca.europa.eu/sv/Pages/DocItem.aspx?did=40302�
http://www.eca.europa.eu/sv/Pages/DocItem.aspx?did=40302�
http://www.eca.europa.eu/sv/Pages/DocItem.aspx?did=35757�
http://www.eca.europa.eu/sv/Pages/DocItem.aspx?did=35757�
http://www.eca.europa.eu/sv/Pages/DocItem.aspx?did=40302�
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Vattenkvaliteten i Donaus avrinningsområde: framsteg har gjorts i 
genomförandet av ramdirektivet för vatten men det återstår fortfarande en hel 
del att göra (nr 23/2015) 

Revisionsrätten bedömde om genomförandet av ramdirektivet för vatten i 
Tjeckien, Ungern, Rumänien och Slovakien hade lett till bättre ytvattenkvalitet i 
Donaus avrinningsområde. 
Revisorernas slutsats var att medlemsstaterna måste öka sina ansträngningar för 
att påskynda framsteg i fråga om vattenkvalitet eftersom få förbättringar hade 
skett sedan förvaltningsplanerna för avrinningsdistrikt genomfördes 2009. 
Planerna hade brister som gällde identifieringen av föroreningstryck, och 
korrigeringsåtgärderna var inte tillräckligt ambitiösa. Medlemsstater hade 
undantagit ett betydande antal vattenförekomster från viktiga tidsfrister utan att 
ge någon tydlig motivering till det. 
Revisorerna hävdade att medlemsstaterna måste definiera åtgärder som riktas 
till en viss vattenförekomst utifrån en tillförlitlig identifiering av de 
föroreningsproblem som påverkar just den vattenförekomsten. Riktade åtgärder 
skulle även säkerställa kostnadseffektivitet. Medlemsstaterna skulle därefter 
bedöma vad åtgärderna kostade och ställa medel till förfogande. 
När det gäller avloppsvatten hade genomförandet av direktivet för rening av 
avloppsvatten varit försenat, och åtgärder hade inte riktats tillräckligt mot vissa 
utsläppare genom tillämpning av specifika utsläppsgränsvärden. När det gäller 
jordbruket hade de instrument som var tillgängliga när revisionen gjordes 
(nitratåtgärdsprogrammen och handlingsplanerna för bekämpningsmedel) inte 
utnyttjats fullt ut, och man hade i alltför hög grad förlitat sig på frivilliga åtgärder 
(landsbygdsutveckling). 
På båda områdena hade de tillgängliga efterlevnadsmekanismerna (inspektioner 
och sanktioner) varit endast delvis ändamålsenliga. Det förelåg också ett särskilt 
behov av att harmonisera de olika kontrollerna på jordbruksområdet. Slutligen 
hade den vattenföroreningsavgift som ska betalas av dem som släpper ut 
avloppsvatten inte använts på bästa möjliga sätt och principen att förorenaren 
betalar tillämpades endast delvis på diffusa föroreningar från jordbruket. 

 

EU:s anslag till anläggningar för rening av avloppsvatten från tätbebyggelse i 
Donaus avrinningsområde: mer måste göras för att hjälpa medlemsstaterna att 
uppfylla EU:s politiska mål när det gäller avloppsvatten (nr 2/2015) 

Revisionsrätten bedömde hur fyra medlemsstater i Donaus avrinningsområde 
efterlevde direktivet för rening av avloppsvatten och resultaten för 28 
anläggningar för rening av avloppsvatten från tätbebyggelse. 

EU:s bidrag hade spelat en central roll och hjälpt länderna göra framsteg i fråga 
om direktivets krav, men alla länderna hade varit försenade. I tre medlemsstater 
hade de tillgängliga anslagen utnyttjats långsamt, vilket medförde en risk för att 
EU-medlen kunde gå förlorade. 

Reningsanläggningarna hade uppfyllt EU:s utsläppskrav när de skulle tillämpas. 
EU:s utsläppskrav hade i några fall varit lägre än nationella utsläppskrav, vilket 
pekar på att direktivet kan behöva ses över. 32 % av anläggningarna var 
överdimensionerade och det saknades information om regnöverskott. Ibland 
behövde man också hitta bättre metoder för bortskaffande av avloppsslam. 

Vidare ledde brister i förfarandena för fastställande av avgifter till en risk för 
anläggningarnas finansiella hållbarhet. Driftskostnaderna, som återspeglades i 
avgifter, varierade från en anläggning till en annan, vilket tyder på att de kan 

http://www.eca.europa.eu/sv/Pages/DocItem.aspx?did=35001�
http://www.eca.europa.eu/sv/Pages/DocItem.aspx?did=35001�
http://www.eca.europa.eu/sv/Pages/DocItem.aspx?did=35001�
http://www.eca.europa.eu/sv/Pages/DocItem.aspx?did=32196�
http://www.eca.europa.eu/sv/Pages/DocItem.aspx?did=32196�
http://www.eca.europa.eu/sv/Pages/DocItem.aspx?did=32196�
http://www.eca.europa.eu/sv/Pages/DocItem.aspx?did=35001�
http://www.eca.europa.eu/sv/Pages/DocItem.aspx?did=32196�
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optimeras. 

 

Är strukturåtgärdsfinansieringen av infrastrukturprojekt för kommunal 
avfallshantering ändamålsenliga när det gäller att hjälpa medlemsstaterna att 
uppfylla EU:s avfallspolitiska mål? (nr 20/2012) 

Revisorerna bedömde om strukturåtgärdsfinansieringen av infrastrukturprojekt 
för kommunal avfallshantering var ändamålsenlig när det gällde att hjälpa 
medlemsstaterna uppfylla EU:s avfallspolitiska mål.  

Revisorerna noterade att kommunalt avfall som inte samlas in, behandlas och 
bortskaffas på ett korrekt sätt kan få negativa miljöeffekter såsom utsläpp av 
växthusgaser.  

Revisorerna analyserade hur 26 utvalda infrastrukturer för avfallshantering 
fungerade och granskade hur EU:s avfallspolitiska mål hade uppfyllts liksom 
genomförandet av stödåtgärder i de åtta regioner där infrastrukturerna låg. 
Även kommissionens roll granskades.  

Trots att en viss förbättring av avfallshanteringen hade kunnat konstateras i 
nästan samtliga utvalda regioner drog revisionsrätten slutsatsen att bristfälligt 
genomförda informationsåtgärder och administrativa och ekonomiska 
stödåtgärder samt brister i EU:s regelverk och riktlinjer om avfall hade gjort 
strukturåtgärdsfinansieringen av infrastruktur för hantering av kommunalt 
avfall mindre ändamålsenlig. 

 

Europeiska unionens utvecklingsbistånd till dricksvattenförsörjning och 
grundläggande sanitetstjänster i länder söder om Sahara (nr 13/2012) 

Revisionsrätten bedömde om kommissionen hade förvaltat EU:s 
utvecklingsbistånd till dricksvattenförsörjning och sanitetstjänster i Afrika söder 
om Sahara så att det ledde till ändamålsenliga och hållbara resultat.  

Revisorerna konstaterade att EU-stödet hade ökat tillgången till dricksvatten 
och grundläggande sanitetstjänster. Å andra sidan hade stödmottagarnas 
behov tillgodosetts på ett tillfredsställande sätt i färre än hälften av de 
granskade projekten, och revisorerna konstaterade att vinsterna inte skulle 
bestå såvida inte icke-tariffära inkomster kunde garanteras.  

Kommissionen utnyttjade inte sina förvaltningsförfaranden för att öka 
sannolikheten för att projekten skulle ge bestående vinster. 
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VATTEN OCH AVFALL 

 

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

Revisionsrätten inriktade sin revision på infrastruktur för hushållens 
vattenförsörjning som medfinansierades inom EU:s strukturåtgärder under 
programperioden 2000–2006 i Spanien, Grekland, Portugal och Italien som 
tar emot mest EU-stöd på området. Målet för revisionen var att bedöma om 
de lämpligaste lösningarna hade valts, om de medfinansierade projekten 
hade varit framgångsrika och om resultaten hade uppnåtts till lägsta kostnad 
för EU-budgeten.  
Revisorerna fann att strukturfondsutgifterna hade bidragit till att förbättra 
vattenförsörjningen till hushållen, men att bättre resultat kunde ha uppnåtts 
till en lägre kostnad. Framförallt hade prognoser för framtida vattenbehov 
inte beaktat vare sig nedåtgående trender i efterfrågan på vatten eller alla 
redan tillgängliga resurser. Minskade vattenförluster hade inte övervägts. 
Mätbara förbättringar hade uppnåtts när det gällde tillgänglig vattenvolym, 
utökad täckning för offentliga nät, bättre vattenkvalitet, ökat flöde i näten 
och ökad kontinuitet i tjänsterna. Några projekt fungerade dock inte på 
grund av att det saknades kompletterande infrastruktur. 
Revisorerna fann att övervakningen av det faktiska genomförandet var av 
varierande kvalitet, och när bidragsbeslutet innehöll villkor ägnades inte 
alltid uppmärksamhet åt att bedöma om de var uppfyllda. 
Ökade kostnader och förseningar hade förekommit i alla projekt. En 
mätning av de två viktigaste effektivitetsparametrarna visade att flera 
projekt hade begränsad effektivitet. Betydande brister påträffades i 
processen för beslut om bidrag. Kommissionen och medlemsstaternas 
förvaltningsmyndigheter hade inte tagit tillräcklig hänsyn till projektens 
förmåga att generera intäkter. 
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FÖREBYGGANDE OCH FÖRVALTNING AV KATASTROFER 

 

Unionens civilskyddsmekanism: samordningen av insatser vid katastrofer 
utanför EU har i stort sett varit effektiv (nr 33/2016) 

Europeiska unionens civilskyddsmekanism inrättades för att främja ett 
snabbt och effektivt operativt samarbete mellan nationella 
civilskyddstjänster, där Europeiska kommissionen spelade en viktig roll för 
att underlätta samordningen. 

Revisionsrätten undersökte tre internationella katastrofer där 
civilskyddsmekanismen hade aktiverats: översvämningarna i Bosnien och 
Hercegovina (2014), utbrottet av ebolafeber i Västafrika (2014–2016) och 
jordbävningen i Nepal (2015).  

Revisorernas slutsats var att kommissionen i stort sett hade underlättat 
samordningen av insatserna vid katastrofer utanför unionen på ett 
effektivt sätt sedan början av 2014. Revisionsrätten lämnade ett antal 
rekommendationer om hur civilskyddsmekanismen skulle kunna fungera 
bättre under insatsfasen. 

 

Förvaltas EU:s stöd till förebyggande och restaurering av skogsskador som 
orsakats av bränder och naturkatastrofer väl? (nr 24/2014) 

Under programperioden 2007–2013 tillhandahöll Europeiska 
jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (Ejflu) stöd till restaurering av 
skogsbestånd i skogar som skadats av naturkatastrofer och bränder, liksom 
till förebyggande åtgärder.  

Revisionsrättens slutsats var att stödet inte hade förvaltats tillräckligt väl 
och att kommissionen och medlemsstaterna inte kunde visa att de 
avsedda resultaten hade uppnåtts på ett kostnadseffektivt sätt.  

De förebyggande åtgärderna hade inte varit tillräckligt målinriktade. 
Revisorerna upptäckte insatser som inte var lämpade för att uppnå målen 
med åtgärden. Att de finansierade åtgärderna var kostnadseffektiva hade 
inte garanterats på ett tillfredsställande sätt. Slutligen hade 
övervakningsverktygen inte gett kommissionen och medlemsstaterna 
möjlighet att på ett tillfredsställande sätt bedöma hur effektiv och 
ändamålsenlig åtgärden var. 

http://www.eca.europa.eu/sv/Pages/DocItem.aspx?did=40303�
http://www.eca.europa.eu/sv/Pages/DocItem.aspx?did=40303�
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FÖREBYGGANDE OCH FÖRVALTNING AV KATASTROFER 

 

EU:s återanpassningsstöd efter jordbävningen i Haiti (nr 13/2014) 

Rapporten handlade om katastrofhantering. Jordbävningar är inte kopplade 
till just global uppvärmning, men sättet som medel används för att hantera 
naturkatastrofer av det här slaget påminner om hur de skulle användas för 
att hantera katastrofer relaterade till klimatförändring.  

Revisionsrättens slutsats var att kommissionen hade tagit itu med 
prioriterade återanpassningsbehov på ett bra sätt.  

Programmen hade dock inte genomförts tillräckligt ändamålsenligt och 
katastrof-, återanpassnings- och utvecklingsbiståndet hade inte knutits 
samman tillräckligt. Det berodde delvis på den svåra kontexten och svaga 
nationella myndigheter, men också på brister i hanteringen av vissa 
faktorer som kommissionen ansvarade för. De flesta programmen hade 
blivit försenade och några hade gjort begränsade framsteg. Övervakningen 
hade byggt på en lämplig ram men inte fått tillräckligt med resurser.  

 

Europeiska unionens solidaritetsfonds insatser vid jordbävningen i 
Abruzzerna 2009: Insatsernas betydelse och kostnad (nr 24/2012) 

Rapporten handlade om katastrofhantering. Jordbävningar är inte kopplade 
till just global uppvärmning, men sättet som medel används för att hantera 
naturkatastrofer av det här slaget påminner om hur de skulle användas för 
att hantera katastrofer relaterade till klimatförändring. 

Revisorerna granskade huruvida de finansierade insatserna hade varit 
förenliga med förordningen om Europeiska unionens solidaritetsfond 
(EUSF) och huruvida CASE-projektet (bostäder), (som fick största delen av 
bidraget) hade planerats och genomförts väl samt huruvida det hade 
genomförts med vederbörlig hänsyn till principen om sparsamhet.  

Revisionsrätten fann att de andra projekten som finansierades hade varit 
berättigade till stöd, men att ett projekt (CASE-projektet) inte var förenligt 
med EUSF-förordningen. Det fanns vidare brister i planeringen av CASE-
projektet liksom i säkerställandet av sparsamhet vid genomförandet. 

  

http://www.eca.europa.eu/sv/Pages/DocItem.aspx?did=28102�
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FORSKNING 

 

Europeiska institutet för innovation och teknik måste ändra sitt 
arbetssätt och delar av sin utformning för att få de förväntade 
effekterna (nr 4/2016) 

Målet för Europeiska institutet för innovation och teknik (EIT) är att 
förbättra kopplingar mellan utbildning, vetenskap och näringsliv och 
därigenom fungera som en drivkraft för innovation i EU. Revisorerna 
konstaterade att EIT visserligen hade en god grund, men att dess 
komplicerade verksamhetsregler och förvaltningsproblem hade 
försämrat institutets genomslagskraft.  

Revisorerna identifierade flera brister i EIT:s finansieringsmodell, 
rapporteringen mellan EIT och kunskaps- och innovationsgrupperna 
och de senares ekonomiska hållbarhet. Sju år efter bildandet var EIT:s 
verksamhet ännu inte helt oberoende av Europeiska kommissionen. 
Det hade hämmat beslutsfattandet. Vår slutsats var att om EIT vill bli 
det banbrytande innovativa institut som var avsikten från början, 
krävs det justeringar såväl rättsligt som i verksamheten så att EU:s 
innovationspotential kan utvecklas bättre. 

Inom energi- och klimatsektorn fann revisorerna inga belägg för att 
samarbetet mellan KI-gruppen Minenergi och KI-gruppen Clematis 
hade resulterat i konkret output. De underströk också att KI-gruppen 
Clematis endast hade uppfyllt åtta av sina 18 strategiska mål helt och 
hållet. 

 

Har kommissionen säkerställt ett effektivt genomförande av sjunde 
ramprogrammet för forskning? (nr 2/2013) 

Sjunde ramprogrammet för verksamhet inom området forskning, 
teknisk utveckling och demonstration är ett av unionens viktigaste 
instrument för att finansiera forskning.  

Revisorerna granskade kommissionens förvaltning av programmet. 
Revisionsrättens slutsats var att kommissionen hade vidtagit ett antal 
åtgärder för att förenkla och förbättra programförvaltningen, men 
att det inom ett antal områden fortfarande var en utmaning att se till 
att genomförandet blev ändamålsenligt. 
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FINANSIERING AV BEGRÄNSNING OCH ANPASSNING 

 

Att genomföra EU:s budget med hjälp av finansieringsinstrument – 
lärdomar av programperioden2007–2013 (nr 19/2016) 

Revisorerna undersökte om finansieringsinstrument inom områdena 
regional-, social-, transport- och energipolitik hade varit ett 
ändamålsenligt sätt att genomföra EU:s budget under perioden 2007–
2013. De identifierade ett antal betydande problem som begränsade 
deras effektivitet: 

• Förvaltningskostnaderna och förvaltningsavgifterna hade varit 
höga i förhållande till det lämnade stödet, och betydligt högre än för 
fonder i den privata sektorn. 
• Ett betydande antal instrument hade varit för stora och hade 
ännu i slutet av 2014 avsevärda problem med att betala ut sitt 
kapital (men därefter hade åtgärder vidtagits som kan lösa 
problemet). 
• Varken finansieringsinstrument med delad eller med central 
förvaltning lyckades attrahera privat kapital.  
• Endast ett begränsat antal instrument hade lyckats tillhandahålla 
ekonomiskt stöd som kunde återanvändas. 

 

Att använda minst en femtedel av EU:s budget till klimatåtgärder: 
ambitiöst arbete pågår, men det finns en allvarlig risk för att målet 
inte uppnås (nr 31/2016) 

EU enades om att minst 20 % av dess budget för perioden 2014–2020 
skulle gå till klimatrelaterade åtgärder. Målet skulle uppnås genom att 
klimatåtgärder införlivades i de olika politikområdena och fonderna i 
EU-budgeten. 
Revisionsrätten konstaterade att det fanns en allvarlig risk för att EU:s 
mål att använda minst en femtedel av sin budget till klimatåtgärder 
mellan 2014 och 2020 inte skulle uppnås. 
Revisorerna konstaterade att ambitiöst arbete pågick och att framsteg 
hade gjorts. Emellertid förelåg en allvarlig risk för att 20-
procentsmålet inte skulle uppnås utan ytterligare ansträngningar. 
Genomförandet av målet hade lett till en ökad och bättre inriktning på 
klimatåtgärder inom Europeiska regionala utvecklingsfonden och 
Sammanhållningsfonden. Men inom områdena jordbruk, 
landsbygdsutveckling och fiskeri, och inom Europeiska socialfonden, 
såg revisorerna dock ingen betydande omläggning till klimatåtgärder. 
Enligt kommissionen hade den finansieringsandel som avsattes till 
klimatåtgärder legat på i genomsnitt 17,6 % mellan 2014 och 2016. 
För att EU-budgetens övergripande mål ska kunna nås i slutet av 2020 
uppskattade revisorerna att klimatfinansieringens andel skulle behöva 
ökas till ett genomsnitt på 22 % för åren 2017 till och med 2020. När 
revisionen gjordes uppskattade kommissionen generellt att 18,9 % 
skulle användas till klimatåtgärder mellan 2014 och 2020, vilket vore 
mindre än 20-procentsmålet.  
Revisorerna konstaterade också att kommissionens uppskattningar 
hade byggt på antaganden om jordbruksstöd till klimatåtgärder som 
var överskattade och saknade vederbörlig motivering. 
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FINANSIERING AV BEGRÄNSNING OCH ANPASSNING 

 

EU:s klimatfinansiering inom ramen för bistånd till tredjeland 
(nr 17/2013) 

Revisionsrätten undersökte om kommissionen hade förvaltat 
klimatrelaterade utgifter från EU-budgeten och Europeiska 
utvecklingsfonden (EUF) väl. Revisorerna utvärderade också om 
kommissionen hade vidtagit de åtgärder som krävs för att främja 
samordning med medlemsstaterna i fråga om klimatfinansiering till 
utvecklingsländer och om samordningen hade varit tillräcklig. 

Revisionsrätten drog slutsatsen att kommissionen hade förvaltat EU:s 
klimatrelaterade utgifter från EU-budgeten och EUF väl. Men 
revisorerna rekommenderade att om EU ska maximera den 
internationella effekten måste samordningen mellan kommissionen 
och medlemsstaterna i fråga om klimatfinansiering till 
utvecklingsländer bli betydligt bättre och att samordningen av 
korruptionsbekämpning måste stärkas. 
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ÖVRIGT 

 

Har kommissionen och Eurostat förbättrat processen för att framställa 
tillförlitlig och trovärdig europeisk statistik? (nr 12/2012) 

Revisionsrätten bedömde huruvida kommissionen och Eurostat hade 
förbättrat processen för att framställa tillförlitlig och trovärdig 
europeisk statistik. För detta krävdes att man följer uppförandekoden 
avseende europeisk statistik, som innehåller normer för utveckling, 
framställning och spridning av statistik, och genomför programmet för 
europeisk statistik. Revisionsrätten bedömde inte tillförlitligheten i 
specifika statistiska produkter.  

Revisorerna fann att kommissionen och Eurostat ännu inte tillämpade 
uppförandekoden avseende europeisk statistik fullt ut och att 
Eurostat inte hade utformat gemenskapens statistiska program 
2008–2012 som ett ändamålsenligt instrument för planering, 
övervakning och redovisningsskyldighet. 

 

Ändamålsenligheten i Europeiska unionens utvecklingsbistånd till en 
tryggad livsmedelsförsörjning i Afrika söder om Sahara (nr 1/2012) 

Revisorerna undersökte om EU:s utvecklingsbistånd till en tryggad 
livsmedelsförsörjning i Afrika söder om Sahara var ändamålsenligt 
genom att analysera om det var relevant med hänsyn till ländernas 
behov och prioriteringar och om EU-insatserna hade varit 
ändamålsenliga.  

Revisionsrättens slutsats var att EU:s utvecklingsbistånd till 
livsmedelsförsörjningen i Afrika söder om Sahara oftast var 
ändamålsenligt och på ett betydande sätt bidrog till att trygga 
livsmedelsförsörjningen. Kommissionen hade dock inte tillräckligt 
beaktat det potentiella utrymmet för EU-stöd i andra länder som 
också var drabbade av en kronisk osäker livsmedelsförsörjning och 
inte prioriterat nutrition tillräckligt. 

 

Konsekvensbedömningar vid EU:s institutioner: är de ett stöd i 
beslutsfattandet? (nr 3/2010) 

Revisionsrätten undersökte om kommissionen hade gjort 
konsekvensbedömningar när den utarbetade sina förslag, om 
kommissionens förfaranden för konsekvensbedömning hade utgjort 
ett lämpligt stöd när den utarbetade sina initiativ, och om innehållet 
och presentationen i kommissionens 
konsekvensbedömningsrapporter hade varit relevant. 
Sammantaget visade revisionen att konsekvensbedömning, särskilt 
de senaste åren, hade varit effektivt i att stödja beslutsfattandet 
inom EU:s institutioner. 
Kommissionens konsekvensbedömningar hade dock inte uppdaterats 
i takt med att lagstiftningsförfarandet framskred, och 
Europaparlamentet och rådet hade sällan gjort 
konsekvensbedömningar av sina egna ändringar. 
Revisorerna identifierade områden där förbättringar skulle kunna ske 
och som hängde samman med de konsekvensbedömningsförfaranden 
som kommissionen använde och med innehållet i och presentationen 
av konsekvensbedömningsrapporter. 
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