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Ökande eftersläpning i budgeten kan påverka framtida 
EU-finansierade projekt, säger revisorerna 
Eftersläpningen av pengar som det gjorts åtaganden för i EU-budgeten men som ännu inte har 
betalats ut har nått en ny rekordnivå vilket kan skapa betydande finansiella risker för 
framtiden, enligt en ny snabbanalys från Europeiska revisionsrätten. Värdet på de betalningar 
som Europeiska kommissionen kommer att behöva göra uppgick till 267 miljarder euro i slutet 
av 2017 och förväntas öka ytterligare. Revisorerna varnar för att detta kan begränsa 
kommissionens förmåga att hantera framtida behov och reglera framtida 
betalningsansökningar i tid. 

EU:s årliga budget består av belopp tillgängliga för åtaganden och belopp för faktiska betalningar 
under året. De så kallade ”utestående åtagandena” är de åtaganden som gjorts under det 
innevarande året och tidigare år men som ännu inte har betalats ut eller annullerats. Under tiden 
utgör de utestående åtaganden, vars totala belopp även kallas ”RAL” (från franskans reste à 
liquider). 

De utestående åtagandena har gradvis ökat med mer än 90 % under den senaste tioårsperioden, 
och ökningen har accelererat markant de senaste åren. Snabbanalysen ger en inblick i hur de 
utestående åtagandena har utvecklats över tid och vilka faktorer som ligger bakom den 
uppåtgående trenden. Revisorerna varnar för att den främsta utmaningen kommer att vara att se 
till att inte ännu större utestående åtaganden börjar byggas upp under nästa fleråriga budgetram 
för 2021–2027. De identifierar vilka risker det kan innebära för EU-budgeten och föreslår möjliga 
lösningar. 

”Vi har under många år uttryckt vår oro över de ökande utestående åtagandena och 
rekommenderat kommissionen att vidta åtgärder för att minska dem”, sade Annemie 
Turtelboom, den ledamot av Europeiska revisionsrätten som ansvarar för snabbanalysen. ”Men 
vi ser nu hur historien upprepar sig. Vissa av faktorerna bakom dagens utestående åtaganden är 
desamma som tidigare. Stora utestående åtaganden ökar EU-budgetens finansiella exponering.” 

Revisorerna identifierar tre huvudsakliga faktorer som påverkar de utestående åtagandena: att 
de belopp i budgeten som är tillgängliga för åtaganden är högre än de faktiska belopp som är 
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tillgängliga för betalningar, att slutet av en flerårig budgetram överlappar med starten på nästa 
och att EU-finansierade program i medlemsstaterna drabbas av förseningar. 

De europeiska struktur- och investeringsfonderna skapar den största andelen utestående 
åtaganden, främst beroende på deras stora andel av den totala budgeten och de särskilda 
utgiftsregler som gäller för dem. Revisorerna presenterar en detaljerad jämförelse mellan 
medlemsstaterna. Den visar att eftersom olika stater utnyttjar finansiering i olika grad står deras 
andelar av de utestående åtagandena inte i proportion till de belopp som är tillgängliga för deras 
åtaganden. För att främja budgetdisciplin måste alla medlemsstater utnyttja medlen inom tre år 
från den tidpunkt då åtaganden görs, annars riskerar de att gå miste om dem. 

De utestående åtagandena minskar när belopp för vilka åtaganden gjorts betalas eller annulleras. 
Under den senaste tioårsperioden har de annullerade beloppen varit ganska små, omkring 2 % av 
de totala åtagandena. Revisorerna pekar dock på att annullerade belopp inte längre kan 
användas och därför går förlorade för de berörda medlemsstaternas och EU:s politiska mål. 

Revisorerna lyfter fram flera möjliga lösningar för att undvika att de utestående åtagandena ökar 
på liknande sätt under den nya fleråriga budgetramen för 2021–2027: 

- Antagande i tid av den fleråriga budgetramen med tillhörande fleråriga program. 

- Förenkling av EU-budgetens utgiftsregler.  

- Tillhandahållande av välgrundade prognoser för betalningsbehoven.  

- Lämplig balans mellan belopp tillgängliga för åtaganden och betalningar. 

 

Meddelande till redaktörer 

Under åren 2011–2015 hade kommissionen inte tillräckliga medel tillgängliga för att göra alla 
betalningar i slutet av året och blev tvungen att reglera utestående belopp under de följande 
åren. Eftersläpningen av obetalda anspråk från medlemsstaterna hade nått nästan 25 miljarder 
euro i slutet av 2014 och reglerades till sist i slutet på 2016. 

År 2013 ställde kommissionen en prognos om att de utestående åtagandena skulle uppgå till mer 
än 260 miljarder euro i slutet av 2020. Kommissionen reviderade denna siffra 2018 till 
295 miljarder euro och ställde en ny prognos om 314 miljarder euro i utestående åtaganden i 
slutet av 2023. 

Kommissionen rapporterade utestående åtaganden på omkring 280 miljarder euro i slutet av 
2018. EU:s budget för 2019 innehåller anslag för åtaganden på 166 miljarder euro och för 
betalningar på 148 miljarder euro.  

Revisionsrätten övervakar de utestående åtagandena som en del av den årliga revisionen av EU:s 
räkenskaper. Denna analys är inriktad på de utestående åtagandena i slutet av 2017, som är det 
senaste budgetår för vilket granskade uppgifter finns tillgängliga. 
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I en snabbanalys fastställs och presenteras fakta om ett visst ämne eller problem; den är inte en 
granskningsrapport.  

Revisionsrättens snabbanalys Utestående åtaganden i EU:s budget – en närmare titt finns på 
revisionsrättens webbplats (eca.europa.eu) på 23 EU-språk. 
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