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Herr ordförande, 

Ärade ministrar, 

Jag är glad för denna möjlighet att få presentera revisionsrättens årsrapporter för rådet. 

Som ni kanske har hört efterlyser vi i år ”en helt ny strategi” för EU:s investeringar och utgifter. 

Vi gör det av tre skäl: 

• För det första har EU och medlemsstaterna konstaterat att det finns ett behov av att 
finansiera stora nya utmaningar. 

• För det andra måste allvarliga långvariga problem med EU:s ekonomiska förvaltning åtgärdas. 

• För det tredje erbjuder halvtidsöversynen av den fleråriga budgetramen ett tillfälle att i 
grunden se över prioriteringar och en del utgiftssystem. 

Det var uppmuntrande att få höra den positiva reaktionen från kommissionens vice ordförande 
Georgieva och ledamöterna av Europaparlamentet när jag framförde detta till Europaparlamentet i 
november. 

Ärade ministrar, 

Det här är en mycket svår tid för EU och medlemsstaterna. Europa står inför stora utmaningar på 
många fronter:  

• Hantera flykting- och säkerhetskrisen. 

• Tillgodose energibehoven och uppnå klimatmålen.  

• Skapa tillräcklig ekonomisk tillväxt och tillräckligt många jobb. 

Vi behöver offentliga medel för att möta dessa utmaningar och det är avgörande att dessa medel 
investeras väl.  

EU-budgeten är en viktig finansieringskälla på EU-nivå. I årsrapporten visar vi att den skulle kunna 
investeras bättre och snabbare så att vi kan möte de utmaningar som Europa står inför. 

Men för att det ska ske måste långvariga problem med den ekonomiska förvaltningen – som vi lyfter 
fram i rapporten – åtgärdas. 

För det första har ett antal ekonomiska eftersläpningar vad gäller utestående åtaganden byggts upp. 

EU-budgeten har alltför många utestående åtaganden och förväntas fortsätta ha det under 
överskådlig tid. 

En del medlemsstater kämpar för att utnyttja de EU-medel som de har blivit tilldelade. 

Det finns även fortfarande en stor andel outnyttjade medel i finansieringsinstrument. 

Om vi åtgärdar de ekonomiska eftersläpningarna frigörs medel som kan användas där de behövs som 
mest. 

Vi anser att EU-budgetens flexibilitet är en central fråga som bör tas upp vid halvtidsöversynen. 
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För det andra är det fortfarande alltför mycket pengar som inte används i enlighet med EU:s 
finansiella regler.  

Betalningarna innehåller fortfarande många fel. Den övergripande uppskattade felprocenten för 
betalningar 2014 var 4,4 %, och den har varit stabil de senaste tre åren. 

Vi är medvetna om att kommissionen och medlemstaterna har blivit bättre på att förebygga och 
korrigera fel de senaste åren. 

Men än en gång visar vår rapport att många fler fel kunde ha korrigerats av nationella myndigheter 
om de hade använt all tillgänglig information.  

På de områden med delad förvaltning där det förekommer flest fel skulle felnivån faktiskt ha kunnat 
halveras. 

Samtidigt har EU:s utgiftsprogram och stödordningar inneboende risker eftersom betalningarna till 
stor del baseras på uppgifter från de slutliga stödmottagarna. 

Vår analys visar att det går att utforma utgiftsprogram där det inte förekommer lika många fel, 
framför allt om man förenklar betalningsvillkor och förfaranden. 

Den visar också att den uppskattade felnivån har mer att göra med typen av utgiftsprogram än med 
förvaltningsform, det vill säga om den är delad eller inte.  

Därför rekommenderade vi att kommissionen skulle inrikta sin analys i halvtidsöversynen på 
utformningen av vissa program för att se om det går att ”försäkra sig mot fel”. 

Färre fel och bättre korrigeringar skulle förbättra kvaliteten på utgifterna och frigöra medel som kan 
användas någon annanstans. 

Det för mig in på det tredje område som behöver förbättras, nämligen EU-budgetens resultat. 

Vi konstaterade att den fleråriga budgetramen skulle kunna anpassas bättre till Europa 2020-
strategin, både när det gäller perioder och prioriteringar. 

Vi lyfter också fram att EU:s högnivåmål och politiska målsättningar inte omsätts i tydliga operativa 
mål på lägre nivåer. 

Det är en nödvändig förutsättning för en ändamålsenlig förvaltning och resultatrapportering. 

Slutligen skulle EU:s ekonomiska förvaltning tjäna mycket på en större insyn. Det är helt avgörande 
för medborgarnas förtroende. 

I rapporten rekommenderar vi att kommissionen vidtar åtgärder för att öka insynen när det gäller 

• EU:s långsiktiga likviditetsbehov,  

• fel i betalningar och gjorda korrigeringar, 

• resultatet av EU-budgetens utgifter. 

Men det är lika viktigt att garantera insyn i den EU-politik som inte direkt finansieras från EU-
budgeten.  

De nya sätten att finansiera EU-politiken får inte medföra finansiella risker som hamnar utanför den 
offentliga granskningen och revisionen.  
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Nya finansieringsformer har tagits fram som en reaktion på särskilda kriser. I varje sådant fall har vi 
redan från början utfärdat varningar och understrukit behovet av att garantera ett ändamålsenligt 
ansvarsutkrävande och ändamålsenliga revisionsformer. 

Jag är glad över att kunna säga att våra varningar har tagits på allvar. Framför allt ger den 
gemensamma resolutionsmekanismen revisionsrätten ett tydligt mandat när det gäller offentlig 
revision. 

Men det finns en risk för att det blir svårare att utkräva ansvar om finansieringsformerna blir alltför 
splittrade generellt sett. 

Ärade ministrar, 

Halvtidsöversynen är ett bra tillfälle för att ta fram en helt ny strategi för EU:s ekonomiska förvaltning 
så att vi kan använda medlen bättre, möta nya utmaningar och åtgärda de långvariga problem som jag 
har lyft fram här i dag.  

Vi anser att om EU ska kunna investera sina pengar bättre och snabbare måste  

• beslutsfattarna försäkra sig om att investeringarna bättre motsvarar unionens föränderliga 
prioriteringar, 

• lagstiftarna förenkla instrumenten så att de ger bättre resultat med lägre risk för 
skattebetalarna, 

• de ekonomiska förvaltarna försäkra sig om att tillgängliga resurser används effektivare. 

Revisionsrätten är redo att bidra till den institutionella dialogen i samband med halvtidsöversynen. 

Utifrån vår revisionserfarenhet kommer vi att koncentrera oss på det som vi kallar de ”tre pelarna” för 
att garantera ett europeiskt mervärde för medborgarna: 

• Målformulering. 

• System för att tillhandahålla stöd. 

• Former för revision och ansvarsutkrävande. 

Herr ordförande, ärade ministrar, 

Revisionsrätten står sida vid sida med rådet och de övriga EU-institutionerna i denna mycket svåra tid. 

Att försvara unionen och garantera medborgarnas väl kommer att innebära ett hårt tryck på våra 
gemensamma resurser. 

Att vara med och se till att resurserna används på bästa sätt kommer även i fortsättningen att vara 
Europeiska revisionsrättens främsta uppgift. 

Tack för uppmärksamheten. 


