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Herr ordförande, 

Ärade ministrar, 

 

Det är en glädje för mig att få presentera Europeiska revisionsrättens årsrapport för er i dag. Det här 

är mitt första Ecofin-möte sedan jag blev vald till revisionsrättens ordförande, och jag vill ta tillfället i 

akt att både blicka framåt – på hur EU:s ekonomiska förvaltning bör utvecklas under kommande år – 

och även se tillbaka på vad som har hänt under den senaste tiden. 

Jag tror att vi – EU-institutionerna – till viss del har förlorat medborgarnas förtroende. Det är deras 

pengar vi alla använder och det kommer att bli en stor utmaning för EU att vinna tillbaka det 

förtroendet.   Det är tydligt att det krävs reformer och att de måste bygga på en solid finansiell grund.  

För mig innebär det fyra saker: EU måste ha en god redovisning, se till att dess finansiella regler 

tillämpas korrekt, ge valuta för pengarna och tillhandahålla öppenhet och garantier.   

Människor kan inte tänka sig att lita på oss om de inte tror att vi tar hand om deras pengar ordentligt 

och kan redovisa tydligt hur vi gör det.  

Vår årsrapport för 2015 visar att EU:s räkenskaper för 2015 ger en sann och rättvisande bild. Men det 

går att göra mer. Till exempel har kommissionen inte tagit fram någon likviditetsbudget för de 

kommande sju till tio åren. En sådan likviditetsbudget skulle bidra till att återskapa förtroende. Den 

betalningsprognos på medellång sikt som kommissionen har gjort är dock ett steg i rätt riktning. 

För det andra måste EU se till att dess finansiella regler tillämpas korrekt.  

De pengar som tillförs och används i den nuvarande EU-budgeten bokförs korrekt, men det görs 

fortfarande alltför många misstag när de används.  I vår årsrapport uppskattar vi felnivån för 

betalningarna 2015 till 3,8 %, vilket är i stort sett samma nivå som de senaste åren men fortfarande 

högre än vi skulle önska.  Felen uppstår framför allt i medlemsstaterna.  I den särskilda rapport om 

statligt stöd på sammanhållningsområdet som tog fram i år, konstaterade vi till exempel att 

medlemsstaterna endast upptäckte en femtedel så många överträdelser som vi gjorde vid våra 

kontroller och kommissionen vid sina.   

Kommissionen har vidtagit åtgärder för att förbättra sin bedömning av risker och de korrigerande 

åtgärdernas effekt. Men återigen finns det utrymme för förbättringar. Det vore mycket bättre för de 

europeiska skattebetalarna om kommissionen och medlemsstaterna använde mer av pengarna 

korrekt redan från början.  
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I vår särskilda rapport om sjötransporten inom EU konstaterade vi att investeringarna i kusthamnarna 

till stora delar varken var ändamålsenliga eller hållbara. Vi kom fram till att det fanns stor risk för att 

ungefär 400 miljoner euro hade förslösats. Förbindelser till inlandet saknades ofta eller var 

otillräckliga, varför ytterligare offentlig finansiering kommer att krävas för att de ursprungliga 

hamninvesteringarna ska fungera ordentligt.  Syftet med rekommendationerna i våra rapporter är att 

sådana investeringar ska bli bättre i framtiden.  Och de förbättringarna borde öka medborgarnas 

förtroende.    

Det går också att minska felen genom att förbättra utformningen på utgiftssystemen. Det gäller 

särskilt för jordbrukssektorn, som vi har konstaterat i flera av våra särskilda rapporter.  Människor kan 

inte lita på ett system som de inte förstår.  Och det för mig in på den tredje beståndsdelen som jag 

nämnde – en sund ekonomisk förvaltning. 

Medborgarna vill och måste få se att EU säkerställer valuta för pengarna. För även om alla pengar 

redovisas och alla regler följs finns det ingen garanti för att EU-finansierade projekt ger valuta för 

pengarna. Och medborgarna måste uppleva att de får ut mer för sina pengar.  

Om människor inte vet om systemet arbetar för dem kan vi inte förvänta oss att de ska lita på det. 

Slutligen kräver förtroende också öppenhet och garantier.  Kommissionen måste rapportera om rätt 

saker till parlamentet och allmänheten, och det som rapporteras måste kontrolleras ordentligt och 

granskas av en oberoende part. 

Men den ökande användningen av finansieringsinstrument, som inte finansieras direkt genom EU-

budgeten eller granskas av oss, medför en större risk när det gäller insynen i, redovisningsskyldigheten 

för och samordningen av EU:s politik och insatser. I vår särskilda rapport om finansieringsinstrument, 

som ni ska anta era slutsatser om i dag, konstaterade vi att finansieringsinstrumenten inte alltid har 

fungerat så ändamålsenligt som de borde.  Det får tydliga konsekvenser för Efsi – Europeiska fonden 

för strategiska investeringar.  Och den frågan kommer vi snart att återkomma till. Vi kommer att 

offentliggöra vårt yttrande om en förlängning av löptiden för Efsi och om tekniska förstärkningar av 

fonden före slutet av november.   Nästa år kommer vi att offentliggöra särskilda rapporter om 

garantier för småföretag och offentlig-privata partnerskap som förvaltas inom Efsi.  

Vi avger inte enbart oberoende revisionsuttalanden vid våra revisioner utan lämnar också 

rekommendationer om hur EU:s ekonomiska förvaltning kan förbättras. Kommissionen godtar och 

genomför våra rekommendationer i stor omfattning.  
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Men trots att medlemsstaterna i regel känner till våra rekommendationer ganska väl, följer de upp 

rekommendationerna formellt i mycket varierande grad.  Det innebär att vi endast ser få bevis på att 

den nationella politiken och de nationella rutinerna har ändrats till följd av dem.  

Vi vill gärna samarbeta närmare med er för att förbättra den situationen. EU:s ekonomiska förvaltning 

måste bli bättre. Om vi ska skapa ett finansiellt system för EU som gör att vi kan vinna tillbaka 

medborgarnas förtroende måste EU-institutionerna genomföra rätt reformer och det snart.  Och det 

måste ske inte bara här i Bryssel utan i hela EU. 

Tack så mycket. Nu svarar jag gärna på frågor. 


