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Pressmeddelande

Luxemburg den 4 december 2019

EU:s finanspolitiska styrning: kraven på medlemsstaterna
behöver skärpas ytterligare och övervakas bättre, säger EU:s
revisorer
EU behöver skärpa sina rättsliga krav på nationella budgetramverk och bättre övervaka hur
medlemsstaterna tillämpar dem i praktiken, enligt en ny rapport från Europeiska
revisionsrätten. Kraven är i flera avseenden mildare än internationella standarder och
Europeiska kommissionen har än så länge endast begränsad kunskap om huruvida länderna
tillämpar dem korrekt. Revisorerna varnar också för risken för inkonsekvens mellan
kommissionens och de oberoende finanspolitiska institutionernas bedömningar av
efterlevnaden av EU:s finanspolitiska regler liksom för den europeiska finanspolitiska
nämndens begränsade ändamålsenlighet eftersom den inte är helt oberoende i förhållande till
kommissionen.
För att råda bot på grundorsaken till finanskrisen och förbättra den finanspolitiska styrningen, i
synnerhet i euroområdet, ville kommissionen komplettera EU:s finanspolitiska ramverk med
bindande nationella bestämmelser. Den krävde bland annat att medlemsstaterna skulle införa
oberoende finanspolitiska institutioner, nationella finanspolitiska regler och fleråriga
budgetramverk. Revisorerna granskade om EU:s krav stärkte de nationella budgetramverken och
om kommissionen bedömde hur medlemsstaterna tillämpade dem.
”EU:s lagstiftningsåtgärder satte igång processen för att skärpa medlemsstaternas sätt att
bedriva budgetpolitik,” sade Mihails Kozlovs, den ledamot av revisionsrätten som ansvarar för
rapporten. ”Men EU:s rättsliga ram för de nationella budgetramverken är fragmenterad och kan
förbättras.”
Antalet nationella finanspolitiska regler och oberoende finanspolitiska institutioner ökade kraftigt
som en följd av det första EU-direktivet från 2011 med minimikrav på medlemsstaternas
budgetramverk. Men revisorerna konstaterade att ett antal krav är mindre strikta än de
standarder och den bästa praxis som fastställts av IMF och OECD, framför allt när det gäller
medlemsstaternas budgetramverk på medellång sikt och oberoende finanspolitiska institutioner.
Godkänns det nya EU-direktivet som föreslogs 2017 skulle många av de identifierade bristerna
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åtgärdas, dock inte alla. Ett av revisorernas exempel gäller korrigeringsmekanismen och att
omständigheterna för när den ska aktiveras fortfarande är otydligt definierade.
Kommissionens kontroll av om den nationella lagstiftningen uppfyller EU-kraven har försenats av
ett antal anledningar men även av faktorer som ligger utanför dess kontroll. Vidare har
kommissionen ännu inte bedömt hur medlemsstaterna tillämpar kraven i praktiken eller så
gjordes bedömningarna för tidigt för att vara meningsfulla och har därför begränsat
informationsvärde, säger revisorerna. För närvarande är kommissionens övervakning beroende
av information från medlemsstaterna som främst är inriktad på den institutionella strukturen och
inte på hur budgetramverken faktiskt fungerar.
Oberoende finanspolitiska institutioner kontrollerar hur deras länder uppfyller sina nationella
finanspolitiska regler och några kontrollerar även efterlevnaden av EU:s finanspolitiska regler. I
det senare fallet har det hänt att kommissionen och oberoende finanspolitiska institutioner
kommit fram till olika slutsatser. En orsak är att kommissionen kan göra skönsmässiga
bedömningar och godta ”exceptionella omständigheter” som motivering för att mildra
anpassningskraven för länder som ännu inte har uppnått sina medelfristiga budgetmål.
I rapporten understryks att inrättandet av den europeiska finanspolitiska nämnden – med uppgift
att bedöma EU:s finanspolitiska ramverk och huruvida den finanspolitiska inriktningen på
euroområdesnivå och nationell nivå är lämplig – var ett bra steg. Dess roll och oberoende skulle
dock kunna förstärkas. För närvarande är nämnden ett rådgivande organ till kommissionen som
inte är bunden av principen följ eller förklara och kan bortse från nämndens förslag och
rekommendationer utan att behöva ange något skäl eller en lämplig förklaring.
Revisorerna rekommenderar att kommissionen
•
•
•
•

ser över EU:s krav på nationella budgetramverk och beaktar internationella standarder
och internationell bästa praxis,
ökar garantierna för att de nationella budgetramverken fungerar korrekt,
förbättrar samarbetet med de oberoende finanspolitiska institutionerna för att minimera
avvikelser mellan bedömningar av efterlevnad,
stärker den europeiska finanspolitiska nämnden.

Meddelande till redaktörer
Medlemsstaterna har behållit sin suveränitet i fråga om budgetpolitik men politiken behöver
samordnas för att undvika negativa spridningseffekter och hot mot den monetära stabiliteten i
euroområdet. Kommissionen bedömer om medlemsstaternas utkast till budgetplaner och
stabilitets- och konvergensprogram överensstämmer med EU:s finanspolitiska regler.
Nationella budgetramverk är de mekanismer, förfaranden, regler och institutioner som ligger till
grund för budgetpolitiken, bland annat statistik, prognoser, årlig budgetering, budgetramverk på
medellång sikt, oberoende finanspolitiska institutioner, finanspolitiska regler och
korrigeringsmekanismen.
Särskild rapport 22/2019 EU:s krav på nationella budgetramverk: kraven behöver skärpas och
tillämpningen övervakas bättre finns på revisionsrättens webbplats (eca.europa.eu) på 23 EU-
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språk. Revisionsrätten har tidigare granskat den korrigerande och den förebyggande delen av
stabilitets- och tillväxtpakten samt förfarandet vid makroekonomiska obalanser.
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