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Europeiska revisionsrätten
är en EU‑institution som grundades 1977 och ligger i Luxemburg. Revisionsrätten 
har 28 ledamöter, en från varje EU‑land. Ledamöterna utses av de nationella 
regeringarna och utnämns av rådet i samråd med Europaparlamentet. Våra 900 
anställda kommer från alla EU‑länder. Bland våra revisorer finns experter på 
redovisning, ekonomi, offentlig förvaltning och juridik.

Granskning av vad EU:s pengar används till
Vi kontrollerar om den politik som finansieras genom EU‑budgeten genomförs 
korrekt och ger valuta för pengarna.

Finansiell revision
 • Vi kontrollerar om EU:s årsredovisning är korrekt.

Regelefterlevnadsrevision
 • Vi kontrollerar om EU:s inkomster och utgifter följer reglerna.

Effektivitetsrevision
 • Vi kontrollerar om EU:s pengar används väl.

Granskning av 

EU-medel 
i hela världen



Förbättringar av EU:s finansiella förvaltning
Vi undersöker alla aspekter av EU:s utgifter för att se hur de kan bli effektivare 
och ge bättre valuta för pengarna. Nästan alla våra rekommendationer följs av 
Europeiska kommissionen och leder till att förvaltningen av EU‑finanserna blir 
bättre på alla nivåer. Vårt arbete hjälper också Europaparlamentet och rådet att 
fatta välgrundade beslut när de stiftar EU:s lagar och antar EU:s budget.

Nya uppgifter
EU har fått nya befogenheter att hantera den finansiella och ekonomiska 
krisen. Som en följd av det har vi ansvaret för att granska vissa aspekter de 
nya styrformerna, bland annat Europeiska centralbankens roll i tillsynen av 
euroområdets banksektor. Det är vårt jobb att bedöma hur väl det nya systemet 
fungerar.

EU:s revisor



Ansvarsutkrävande för användningen 
av EU-medel
Europeiska kommissionen är ytterst ansvarig för att EU‑budgeten används korrekt, 
men ungefär 90 % av pengarna används i partnerskap med nationella, regionala 
och lokala myndigheter i EU eller andra länder.

Varje år genomför vi tusentals revisionsbesök inom och utanför EU hos människor 
och organisationer som tar emot pengar från EU.

Vi offentliggör våra revisionsrapporter på alla de 23 EU‑språken på eca.europa.eu.

Våra revisionsrapporter spelar en avgörande roll för att Europaparlamentet och 
rådet ska kunna utöva effektiv demokratisk tillsyn av kommissionens arbete: 
Ansvarsutkrävandet inom EU i praktiken.

Vårt bidrag till ansvarsutkrävandet inom EU

Europeiska
kommissionen Rapporterar om

den �nansiella
förvaltningen 

Utövar demokratisk
tillsyn

Granskar
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Granskning av EU:s budget

Naturresurser 
40,48 %

Sammanhållning 
33,89 %

Årsrapport
Varje år granskar vi om EU:s räkenskaper är korrekta och om EU:s inkomst- 
och utgiftstransaktioner följer reglerna. Vi granskar ungefär 1 200 ut‑
betalningar från EU‑budgeten: vi genomför revisionsbesök hos de många 
olika människor och organisationer som tar emot pengarna och kontrollerar 
på plats om villkoren för utbetalningen var uppfyllda.

EU:s räkenskaper är tillförlitliga, 
men reglerna följs inte alltid
I vår årsrapport för 2013 kom vi fram till att

 • EU:s räkenskaper var korrekta och att
 • EU:s inkomster följde reglerna, men att
 • EU:s utgifter innehöll för många fel för att vi skulle 

kunna göra ett uttalande utan reservation.

Felprocentsatserna varierar mellan olika utgiftsområden. Vår granskning 
visar att de områden där det oftast förekommer fel är regionalpolitik och 
landsbygdsutveckling, där förvaltningen delas med EU‑länderna.

Säkerhet och medborgarskap 1,48 %

Administration 5,96 %

Europa i världen 5,75 %

Konkurrenskraft 12,08 %

Övrigt 0,36 %

Totala EU-utgifter 2015
145,3 miljarder euro



Granskning av 
EU:s effektivitet

Särskild rapport: Transport 

EU:s utgifter för vägbyggen

Vi granskade 24 väginvesteringsprojekt i Tyskland, Grekland, Polen och 
Spanien som delvis hade finansierats med EU‑medel. Projekten kostade mer 
än 3 miljarder euro. De flesta av vägarna bidrog till minskade restider och ökad 
trafiksäkerhet.

Vi konstaterade att slutkostnaden för liknande vägar varierade med så mycket 
som 43 % mellan olika länder. Skillnaden kunde inte förklaras med skillnader i 
lokal geografi eller löner. I genomsnitt kostade vägarna 23 % mer än planerat och 
försenades med nio månader. Dessutom var det ofta mindre trafik på de färdiga 
vägarna än enligt prognoserna, vilket tyder på att man skulle ha kunnat välja 
billigare alternativ.

Vi rekommenderade att

 • tydliga mål fastställs för restidsbesparingar, ökad 
trafiksäkerhet och utnyttjande av vägarna,

 • EU‑finansieringen kopplas till användningen av 
kostnadseffektiva tekniska lösningar,

 • byggprojekten öppnas för konkurrens i hela EU.



Vi konstaterade att trots att Europeiska kommissionen hade planerat väl 
försenades de flesta av EU:s program, och en del av dem gjorde endast 
begränsade framsteg. Kommissionen stötte på svåra hinder när den skulle 
tillhandahålla stödet på grund av att situationen förändrades snabbt och att 
den nationella förvaltningen var svag.

Trots det ekonomiska biståndet och de internationella insatserna bodde 
uppskattningsvis 210 000 människor fortfarande i tältläger i slutet av 2013.

Vi rekommenderade att kommissionen

 • förbättrar sin kapacitet och beredskap att hantera risker,

 • garanterar att katastrof‑, återanpassnings‑ och utvecklingsbistånd 
knyts samman på ett ändamålsenligt sätt,

 • skyddar EU‑medlen mot slöseri och korruption.

Särskild rapport: Utvecklingsbistånd 

EU:s stöd efter jordbävningen i Haiti

Vi kontrollerade hur väl målen uppfylldes när det gäller EU:s återanpassningsstöd 
till Haiti efter jordbävningen 2010 som dödade 230 000 människor och 
gjorde 1,3 miljoner människor hemlösa. Bland de många internationella 
organisationer som gav stöd var EU en av de främsta bidragsgivarna med sina 
1,23 miljarder euro till program för bostäder, sanitet och hygien, hälsovård, 
tryggad livsmedelsförsörjning och vattenförsörjningssystem.
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