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Kommissionens åtgärder för att skydda sammanhållningsutgifter 
tillämpades ändamålsenligt, säger EU:s revisorer 

Europeiska kommissionen har tillämpat åtgärder för att skydda EU:s budget från oriktiga 
utgifter på sammanhållningsområdet på ett ändamålsenligt sätt, enligt en ny rapport från 
Europeiska revisionsrätten. Revisorerna tillägger att kommissionen måste fortsätta att vara 
vaksam och se till att utbetalningar inte innehåller fel, förbättra sina rapporteringsförfaranden 
och använda sina nya, kraftfullare befogenheter. 

Sammanhållningspolitiken svarar för 37 % av utgifterna från EU:s budget och uppgår totalt till omkring 
350 miljarder euro för var och en av perioderna 2007–2013 och 2014–2020. Ansvaret för förvaltningen av 
sammanhållningspolitiska utgifter delas mellan kommissionen och medlemsstaterna.  

Revisorerna inriktade sig på programperioden 2007–2013 och bedömde också den troliga inverkan som 
ändringarna i förordningarna för programperioden 2014–2020 skulle få. Generellt konstaterade de att fram 
till avslutandet av programmen för 2007–2013 hade kommissionen tillämpat de åtgärder för att skydda 
EU:s budget från oriktiga utgifter som den förfogar över på ett ändamålsenligt sätt. 

För perioden 2007–2013 tillämpade kommissionen också åtgärderna för att skydda EU:s budget i större 
omfattning och inriktade dem på de medlemsstater som hade de mest riskfyllda programmen. 
Kommissionens bedömning av brister och tillhörande finansiella korrigeringar bekräftades i sak av 
Europeiska unionens domstol 

"Kommissionens korrigerande åtgärder satte press på medlemsstaterna att åtgärda brister i sina 
förvaltnings- och kontrollsystem", säger Henri Grethen, den ledamot av revisionsrätten som ansvarar för 
rapporten. "Både förebyggande åtgärder och finansiella korrigeringar handlar dock i allmänhet om 
komplexa frågor som tar lång tid att lösa. De avbrutna och innehållna betalningar som de leder till utgör en 
betydande ekonomisk risk för medlemsstaterna."  

Revisorerna fann även att kommissionen hade stött på svårigheter vid övervakningen av genomförandet av 
finansiella korrigeringar. Den information som medlemsstaterna tillhandahöll om genomförandet under 
perioden 2007–2013 möjliggjorde inte en gedigen övervakning. Kommissionens egen rapportering om 
förebyggande åtgärder och finansiella korrigeringar gör det svårt att få en samlad bild av situationen, till 
stor del på grund av att informationen presenteras i flera olika rapporter och dokument.  

Förordningarna för perioden 2014–2020 stärker kommissionens ställning betydligt när det gäller skyddet 
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av EU:s budget. Kommissionen har mer långtgående befogenheter, och medlemsstaternas rapportering om 
finansiella korrigeringar integreras nu i det årliga garantipaketet och granskas av respektive 
revisionsmyndighet. Revisorerna anser att dessa åtgärder innebär att systemets utformning har blivit 
betydligt bättre. 

 

Revisorerna rekommenderar att kommissionen 

• tillämpar en strikt strategi vid avslutandet av programmen 2007–2013 för att se till att 
ersatta belopp inte innehåller en väsentlig felnivå, 

• presenterar och jämför all information om förebyggande och korrigerande åtgärder som 
gäller sammanhållningsutgifter per fond och medlemsstat i en rapport och redovisar följderna av 
finansiella korrigeringar och den kvarstående riskprocenten, 

• för perioden 2014-2020 inrättar ett integrerat övervakningssystem för både 
förebyggande åtgärder och finansiella korrigeringar, 

• tillämpar de betydligt skärpta bestämmelserna för perioden 2014–2020 med omedelbar 
verkan och vid behov gör finansiella nettokorrigeringar.  

 

Meddelande till redaktörer 

Sammanhållningspolitiken syftar till att minska utvecklingsskillnaderna mellan olika regioner och främja 
omstruktureringar av industriregioner på tillbakagång och gränsöverskridande, transnationellt och 
interregionalt samarbete inom Europeiska unionen. Den är EU:s huvudsakliga källa till finansiering av 
investeringar och utgör cirka 37 % av de totala utgifterna i EU:s budget. De medel som tilldelats 
sammanhållningspolitiken uppgick till runt 230 miljarder euro under programperioden 2000–2006, 346 
miljarder euro under 2007–2013 och 349 miljarder euro under 2014–2020. 

Även om kommissionen fortfarande är ansvarig för genomförandet av EU:s budget delegeras den faktiska 
förvaltningen och kontrollen av EU:s medel och program till medlemsstaternas myndigheter, som väljer ut 
stödmottagare och fördelar medlen. Det är i första hand medlemsstaternas ansvar att upptäcka, korrigera 
och förhindra fel. Om kommissionen finner att oriktiga utgifter har medfinansierats eller sannolikt kommer 
att medfinansieras kan den ingripa och korrigera den redan medfinansierade utgiften eller förhindra en 
framtida medfinansiering. 

Särskild rapport nr 4/2017: Skyddet av EU:s budget mot oriktiga utgifter: Kommissionen använde sig i allt 
större utsträckning av förebyggande åtgärder och finansiella korrigeringar på sammanhållningsområdet 
under perioden 2007–2013 finns tillgänglig på revisionsrättens webbplats eca.europa.eu på 23 EU-språk. 

 

 

 


