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Voksende budgetefterslæb kan påvirke fremtidige EUfinansierede projekter, siger revisorerne
Ifølge en ny kortfattet sagsgennemgang fra Den Europæiske Revisionsret har efterslæbet af
ubetalte forpligtelser på EU-budgettet nået et nyt rekordniveau, som kan skabe betydelige
finansielle risici fremover. Det beløb, som Europa-Kommissionen skal betale, var
267 milliarder euro ved udgangen af 2017 og det forventes at vokse yderligere. Revisorerne
advarer om, at dette kan begrænse Kommissionens evne til at håndtere fremtidige behov og
imødekomme fremtidige betalingsanmodninger rettidigt.
EU's årlige budget omfatter beløb, som der kan indgås forpligtelser for, og beløb, som der kan
afholdes faktiske betalinger for i løbet af året. De såkaldte "uindfriede forpligtelser" er de
forpligtelser, som er indgået i indeværende og tidligere år, men som endnu ikke er blevet betalt
eller annulleret. De benævnes også med forkortelsen "UF'er" eller "RAL" (fra fransk "reste à
liquider").
UF'erne er steget gradvis - over 90 % i det forgangne årti - med en markant acceleration i de
seneste år. Den kortfattede sagsgennemgang giver indblik i, hvordan deres omfang har udviklet
sig, og beskriver faktorerne bag deres stigning. Revisorerne advarer om, at den største udfordring
bliver at sikre, at der ikke ophobes endnu højere UF'er under den nye flerårige udgiftsplan for
2021-2027. De identificerer risiciene for EU-budgettet og foreslår mulige løsninger.
"Vi har i mange år givet udtryk for bekymring over UF'ernes stigning og anbefalet Kommissionen
at bestræbe sig på at reducere dem," siger Annemie Turtelboom, det medlem af Den
Europæiske Revisionsret, der er ansvarligt for gennemgangen. "Men nu ser vi historien gentage
sig. Nogle af faktorerne bag UF'erne i dag er de samme som tidligere. Høje UF'er øger EUbudgettets finansielle eksponering."
Revisorerne identificerer tre hovedfaktorer, som påvirker UF'erne: de budgetbeløb, som der kan
indgås forpligtelser for, er højere end de beløb, som der kan afholdes faktiske betalinger for;
afslutningen af én flerårig udgiftsplan overlapper med starten på den næste; og de EUfinansierede programmer i medlemsstaterne er forsinkede.

Formålet med denne pressemeddelelse er at gengive hovedbudskaberne i Den Europæiske Revisionsrets kortfattede sagsgennemgang.
Gennemgangen i sin helhed kan findes på www.eca.europa.eu.
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De europæiske struktur- og investeringsfonde tegner sig for den største del af UF'erne,
hovedsagelig fordi de har en stor andel af det samlede budget og har særlige udgiftsregler.
Revisorerne foretager en detaljeret sammenligning af medlemsstaterne. Den viser, at fordi
medlemsstaterne absorberer midler i forskelligt tempo, er deres andel af UF'erne ikke
proportional med de beløb, de kan indgå forpligtelser for. For at fremme finansiel disciplin har EU
fastsat, at alle medlemsstaterne skal bruge disse midler inden for tre år fra
forpligtelsestidspunktet, ellers risikerer de at miste dem.
UF'erne falder, når forpligtede beløb bliver betalt eller annulleret. I det forgangne årti har de
annullerede beløb været forholdsvis lave, ca. 2 % af de samlede forpligtelser. Revisorerne
påpeger imidlertid, at annullerede beløb ikke længere kan anvendes og derfor er gået tabt for så
vidt angår de pågældende medlemsstaters og EU's politikmål.
Revisorerne fremhæver flere mulige metoder til at forhindre en tilsvarende ophobning af UF'er
under den næste flerårige udgiftsplan for 2021-2027:
-

rettidig vedtagelse af den flerårige udgiftsplan og de tilhørende programmer

-

forenkling af EU-budgettets udgiftsregler

-

solide prognoser vedrørende betalingsbehov

-

sikring af en passende balance mellem beløb til forpligtelser og betalinger.

Bemærkninger til redaktører
Fra 2011 til 2015 havde Kommissionen ikke tilstrækkelige midler til at afholde alle sine betalinger
pr. årets udgang og måtte afregne udestående beløb i de følgende år. Efterslæbet af ubetalte
betalingsanmodninger fra medlemsstaterne var på næsten 25 milliarder euro ved udgangen af
2014 og blev først endelig afregnet ved udgangen af 2016.
I 2013 forventede Kommissionen, at UF'erne ved udgangen af 2020 ville være på over
260 milliarder euro. I 2018 reviderede Kommissionen dette beløb til 295 milliarder euro og
forventede UF'er på 314 milliarder euro ved udgangen af 2023.
Ved udgangen af 2018 rapporterede Kommissionen UF'er på ca. 280 milliarder euro. EUbudgettet for 2019 omfatter et beløb til forpligtelser på 166 milliarder euro og et beløb til
betalinger på 148 milliarder euro.
Revisionsretten følger UF'ernes udvikling som led i sin årlige revision af EU-regnskaberne. Denne
gennemgang fokuserer på UF-niveauet ved udgangen af 2017 - det seneste år, som der foreligger
reviderede data for.
En kortfattet sagsgennemgang præsenterer og fastslår kendsgerninger vedrørende et specifikt
spørgsmål eller problem. Den er ikke en revisionsberetning.
Revisionsrettens kortfattede sagsgennemgang "Uindfriede forpligtelser i EU-budgettet - en
nærmere undersøgelse" foreligger på Revisionsrettens websted (eca.europa.eu) på 23 EU-sprog.
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