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Herr talman,  

Ärade ledamöter av Europaparlamentet, 

Fru vice ordförande, 

Jag är glad för denna möjlighet att få presentera revisionsrättens årsrapporter vid 
Europaparlamentets plenarsammanträde. 

I år sker det i en särskilt svår tid. På hela revisionsrättens vägnar vill jag passa på att uttrycka vårt 
varma deltagande till familjerna till offren för de fruktansvärda terrordåden i Paris. De som angriper 
våra europeiska värden angriper också vår demokrati. Vi måste alla kraftfullt stå emot dessa angrepp. 

Ärade ledamöter, 

Det här är en tid för europeisk solidaritet för att försvara de grundläggande mänskliga värdena i vårt 
fördrag. Och också en tid då EU och medlemsstaterna måste ta sig an andra stora utmaningar:  

• Skapa jobb och ekonomisk tillväxt.  

• Tillgodose energibehoven och samtidigt uppnå klimatmålen. 

• Hantera strömmen av asylsökande och migranter. 

Vi anser att EU:s budget skulle kunna investeras bättre och snabbare så att vi kan möta de många 
utmaningar som Europa står inför. Sammantaget pekar de senaste årens granskningsresultat på att 
det behövs en helt ny strategi: 

• Beslutsfattarna måste anpassa budgetanslagen bättre till EU:s långsiktiga strategiska 
prioriteringar och göra EU bättre på att reagera i en kris. 

• Lagstiftarna måste se till att utgiftssystemen är tydliga när det gäller vilka resultat som ska 
uppnås och vilka risker som kan godtas.  

• De ekonomiska förvaltarna måste försäkra sig om att pengarna används enligt reglerna och att 
man uppnår förväntade resultat. 

Nästa års halvtidsöversyn av den fleråriga budgetramen är ett utmärkt tillfälle att se över våra 
prioriteringar och utformningen av vissa utgiftsprogram. Samtidigt måste mer göras med de verktyg 
som redan finns.  

I rapporterna identifierar vi långvariga problem med den ekonomiska förvaltningen som måste 
åtgärdas. Men innan jag går igenom dem vill jag göra det helt klart att EU:s räkenskaper för 2014 har 
”godkänts”. De är tillförlitliga och vi har lämnat ett revisionsuttalande utan reservation avseende 
dem.  

Med det sagt vill jag lyfta fram fyra områden av EU:s ekonomiska förvaltning som måste 
uppmärksammas. 

För det första används alltför mycket pengar fortfarande inte i enlighet med EU:s finansiella 
bestämmelser. Betalningarna innehåller fortfarande många fel. Den övergripande uppskattade 
felprocenten för betalningar 2014 var 4,4 %, och den har varit stabil de senaste tre åren. 

Kommissionen och medlemsstaterna har på senare år blivit bättre på att förebygga och korrigera fel. 
Men fler fel kunde ha korrigerats om all tillgänglig information hade använts. 

Vår analys visar att det går att utforma utgiftsprogram som inte leder till lika många fel, framför allt 
genom enklare betalningsvillkor och förfaranden. 

Det andra området gäller budgetens resultat. EU måste investera budgeten bättre. 
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Vi konstaterade att den fleråriga budgetramen skulle kunna anpassas bättre till EU:s strategi, både när 
det gäller perioder och prioriteringar. 

Vi lyfter också fram den omständigheten att EU:s högnivåmål och politiska strävanden inte omsätts i 
tydliga operativa mål, vilket är avgörande för en ändamålsenlig förvaltning och resultatrapportering. 

För det tredje behöver EU hantera ett antal ekonomiska eftersläpningar vad gäller utestående 
åtaganden som har byggts upp, inte minst för att frigöra medel så att de kan användas där de behövs 
som mest.  

Det finns en del medlemsstater som kämpar för att utnyttja de EU-medel som de har blivit tilldelade 
och det finns fortfarande mycket outnyttjade medel i finansieringsinstrumenten. 

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

Vi har rekommenderat kommissionen att vidta åtgärder för att öka insynen när det gäller långsiktiga 
likviditetsbehov, fel i betalningar och gjorda korrigeringar samt 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 bör inte medföra finansiella risker som hamnar 
utanför den offentliga granskningen och revisionen.  

Ärade ledamöter, 

Sammanfattningsvis måste EU investera sina pengar bättre. EU måste försäkra sig om att 

• investeringarna bättre motsvarar unionens prioriteringar, 

• enklare regler utformas för att uppnå resultat, 

• de ekonomiska resurserna förvaltas effektivare. 

Sammantaget skulle det verkligen innebära en helt ny strategi. 

Talman Schulz, ärade ledamöter, 

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

Att försvara demokratin 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. 


